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Anotace 
Diplomová práce se zabývá vývojem politiky kybernetické bezpečnosti Evropské unie ve 

vymezeném časovém rozpětí od 90. let 20. století po současnou dobu. Práce je soustředěna 

na proces sekuritizace, tedy dynamický proces intersubjektivní konstrukce hrozby a bude 

zkoumat do jaké míry sekuritizace formovala politiku kybernetické bezpečnosti Evropské 

unie. Předmětem práce bude také analýza narativních témat kybernetické bezpečnosti 

s cílem určit, jaké téma je dominantní a zda docházelo k jejich proměnám napříč celým 

zkoumaným obdobím. V tomto ohledu bude použit model variací diskurzů kybernetické 

bezpečnosti inspirovaný Kodaňskou školou. V práci bude představen také vývoj 

kybernetických hrozeb a jejich historická kontextualizace, stejně jako jejich postupná 

globalizace.  

Annotation 
The diploma thesis is dealing with the development of the European Union’s cyber 

security policy during the specific time frame since the 1990’s until the current time. The 

thesis is focused on the securitization process, that so, dynamic intersubjective process of 

threat construction with the aim to find out, to what extent securitization formed the cyber 

security policy of the European Union. The subject of the thesis is also an analysis of the 

cyber security narrative topics with the aim to determine which topic leads and if there are 

changes between them during the research period. In this respect, the model of cyber 

security discourse variations inspired by the Copenhagen school will be used. In the 

current thesis will be also introduced the development of cyber threats, its historical 

contextualization, as well as their gradual globalization.  
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Úvod 
Informační a komunikační technologie (ICTs) zaznamenaly díky digitální revoluci 

dynamický vývoj a započaly období, které je dnes označováno jako doba informační. S 

postupným přechodem z vysoce industrializované společnosti na společnost informační 

začaly moderní technologie tvořit neoddělitelnou součást každodenního života vyspělých 

společností, které jsou na nich stále více závislejší.  Ačkoliv tyto technologie přinesly 

nespočetné výhody a svým rozsahem razantně uspíšily globalizaci, spolu s nimi vznikly 

nové výzvy a hrozby. Zásadní a stále přetrvávající výzvou je samotná podoba 

kybernetického prostoru. Tento prostor postrádá národní hranice a díky anonymitě, kterou 

poskytuje řadě aktérů pohybujících se v něm, především potom těm se škodlivými záměry, 

dává snadnější průchod k šíření kybernetických hrozeb. Ty se rychle staly velice palčivým 

problémem globálního rozměru schopny oslabovat jedince, organizace, ale také instituce 

národních států.  

 

Kybernetické hrozby se dostaly do popředí bezpečnostních zájmů také v Evropské 

unii, kde je v současné době kybernetická bezpečnost považována za jednu z hlavních 

priorit zajištění bezpečnosti pro jejíž další rozvoj jsou alokovány čím dál větší prostředky 

ze společného rozpočtu společenství. Tento nárůst unijních prostředků reflektuje kritický 

význam kybernetické bezpečnosti v současném dění doprovázející silnou digitalizací 

státních správ na úrovni členských států. Vývoj však také doprovází stále sofistikovanější 

praktiky kybernetických útoků směřující na unijní orgány a členské státy. Nejčastější typy 

útoků jsou motivované kybernetickou kriminalitou či kybernetickou špionáží a jsou běžnou 

realitou, se kterou se setkáváme prakticky na denní bázi. Nedávné průzkumy z roku 2017 a 

2018 dokládají tento trend. Poslední evropský průzkum Eurobarometru1 zaměřený na 

postoj Evropanů ke kybernetické bezpečnosti uvádí, že většina (87%) považuje 

kybernetickou kriminalitu jako významnou výzvu pro vnitřní bezpečnost EU (European 

Commission 2017: 5). V průzkumu2 zpracovaném EFCR3 lze nalézt odlišný trend, a tedy 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/85495    
2 
https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/the_nightmare_of_the_dark_the_security_fears_that_keep_europeans_awake_at_
n  
3 European Council on Foreign Relations – významný think-tank zaměřený zejména na otázky evropské 

spolupráce. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/85495
https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/the_nightmare_of_the_dark_the_security_fears_that_keep_europeans_awake_at_n
https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/the_nightmare_of_the_dark_the_security_fears_that_keep_europeans_awake_at_n
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že 18 členských států vnímá kybernetické útoky jako „významnou“ nebo „prioritní“ 

hrozbu hned na prvním místě. V tomto kontextu například Česká republika už ve své 

Bezpečnostní strategii z roku 2015 uvádí zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR 

mezi její hlavní strategické zájmy. Ve stejném dokumentu také můžeme sledovat časté 

odkazování na kybernetické útoky jako na závažné bezpečnostní hrozby (MZV ČR 2015: 

7, 9, 11).  

 

Dnes to jsou již všechny členské státy EU disponující národními strategiemi 

kybernetické bezpečnosti, přičemž je to částečným produktem asertivity EU stanovující 

povinnost transponovat do národních legislativ vlastní kyber-bezpečnostní strategie. Tato 

povinnost byla stanovena do roku 2018 a mezi poslední země, které strategie zavedly byly 

Řecko a Polsko v roce 2017. Vysoké ambice EU v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou 

neoddiskutovatelné. Evropská komise tyto ambice neskrývá a plánuje stát se globálním 

lídrem kybernetické bezpečnosti do roku 2025 (European Commission 2018). Ambiciózní 

plán dokládají již zmíněné předběžně alokované prostředky z víceletého finančního rámce 

pro následující období 2021 – 2027 v rozsahu dvou miliard euro pro „zabezpečení digitální 

ekonomiky, společnosti a demokracií…“ (tamtéž)  

 

Ačkoli postupný vývoj politiky kybernetické bezpečnosti EU můžeme sledovat od 

přelomu tisíciletí, dynamická akcelerace politiky přichází zejména s přijetím strategie 

kybernetické bezpečnosti EU v roce 2013, kdy dochází ke komplexnímu zastřešení 

předchozích iniciativ v této oblasti. Před přijetím této strategie dochází k významným 

incidentům, kdy sofistikované metody útoků v kybernetickém prostoru zasahují Estonské 

vládní sítě (2007), jadernou elektrárnu v Íránu (2009) nebo také servery Evropské komise a 

parlamentu (2011). Nejsou to však pouze útoky, které vedly EU k potřebě vnímat 

kybernetickou bezpečnost jako oblast vysoké priority. Postupný nárůst tématu 

kybernetické bezpečnosti a jeho adopce do bezpečnostního diskurzu EU je pozorovatelný 

dříve před přijetím první strategie a je zcela pravděpodobné, že bude dále představovat 

jedno z nejzřetelnějších bezpečnostních témat EU. 

 

Výzkum vývoje kybernetické bezpečnosti znamená studium bezpečnostní politiky 

na evropské dimenzi. Bezpečnostní studia jako disciplína MV prošla dynamickým 

rozvojem také. Od konce Studené války se začínají do popředí dostávat nová bezpečnostní 
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témata jako je například dnes velice diskutované téma environmentální bezpečnosti, ale 

také témata společenská. Za tímto rozvojem stojí zejména výzkumníci Kodaňské školy 

v Dánsku z 80. – 90. let 20. století. Právě studium bezpečnostní politiky z tradice 

Kodaňské školy a jejich teorie sekuritizace je výchozím bodem pro analýzu politiky 

kybernetické bezpečnosti Evropské unie v této diplomové práci. Ačkoli se obecně tématu 

kybernetické bezpečnosti EU věnuje více akademické pozornosti, než tomu bývalo na 

přelomu milénia, tak i přes to lze říci, že výzkum vývoje politiky kybernetické bezpečnosti 

EU ze sekuritizační logiky je akademické téma, které stále spíše zaostává v porovnání 

s jinými tématy věnovanými bezpečnostní politice společenství.  

 

Vymezení, cíle práce a výzkumné otázky 

Předmětem této diplomové práce je analýza vývoje politiky kybernetické bezpečnosti 

v pojetí jednoho aktéra – Evropské unie. Práce se zaměří na proces sekuritizace, tedy 

dynamický proces intersubjektivní konstrukce bezpečnostních hrozeb a bude sledovat, 

jakým způsobem prezentace kybernetických hrozeb relevantním bezpečnostním aktérem 

formovala kyber-bezpečnostní politiku společenství v jaké se dnes nachází.  

 

Časové ohraničení práce můžeme nalézt v první polovině 90. let a sledovat až do 

současného dění, kdy Evropská unie projevuje razantní zájem na vytváření dalších iniciativ 

spojených s kybernetickou bezpečností. Základní příčinou časového ukotvení případu 

vývoje bezpečnostní politiky jsou prvotní impulsy v rámci společenství, pokládající 

základy současné politiky, které lze vysledovat na počátek 90. let. Neméně důležitou 

příčinnou je postupné prohlubování evropské integrace vedoucí k přijetí Smlouvy o 

Evropské unii (1993), na jejímž základě dochází k posílení pravomocí evropských 

institucí, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich 

zabezpečení.  

 

Primárním cílem práce je tedy analýza vývoje politiky kybernetické bezpečnosti 

z pohledu konstrukce hrozeb. Pozornost zde bude upřena na oficiální dokumenty 

stanovující bezpečnostní politiku EU v jejímž rámci se bude sledovat také rozvoj unijních 

orgánů. Druhým cílem práce je identifikace a analýza narativních témat kybernetické 

bezpečnosti EU za pomocí typologie definované Myriam Dunn Cavelty ve snaze určit, zda 

docházelo k jejich změnám napříč celým zkoumaným obdobím vývoje politiky.  Latentním 
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cílem práce je potom snaha o porozumění problematiky kybernetické bezpečnosti s bližším 

soustředěním na evropskou úroveň a přiblížit procesy a události, které za tímto můžeme 

spatřovat. Pro potřeby práce jsou stanoveny celkem dvě výzkumné otázky. První 

výzkumná otázka je zároveň otázkou výchozí. Výchozí otázku doplňuje vedlejší výzkumná 

otázka.  

 

1) Jakým způsobem formovala sekuritizace tvorbu politiky kybernetické 

bezpečnosti Evropské unie?  

2) Jaké lze identifikovat narativy kybernetické bezpečnosti u supranacionálního 

aktéra Evropské unie a jak se tyto narativy proměňovaly?  

 

Struktura práce 

Členění práce je rozděleno do čtyř hlavních kapitol, které se následně dělí do několika 

podkapitol. V první kapitole bude hlavní důraz kladen na teoretické a konceptuální 

ukotvení práce. Z počátku této kapitoly se autor zaměří na vymezení teorie sekuritizace, 

kde se pokusí přinést stručný pohled na základní teoretické východiska, kterými byli 

výzkumníci Kodaňské školy stojící za teorií sekuritizace inspirováni. Zmínka o hlavních 

přínosech učení Kodaňské školy, kterými se zasadila ve výzkumu bezpečností politiky 

bude následovat v dalších odstavcích. Podstatnou částí ovšem bude přiblížení samotného 

konceptu sekuritizace a jeho jednotlivých proměnných, které tvoří jádro myšlenek. 

Součástí teoretické diskuze je také formulace již zmiňované typologie M.D. Cavelty, která 

je následně pro účely práce modifikována. Následující podkapitoly se zaměří na základní 

termíny spojené s kybernetickou bezpečností, které je příhodné vysvětlit z důvodu jejich 

dodnes rozličného vnímání a definování různými aktéry. Autor se zde zaměří právě na 

vymezení různých aktérů, na kterých lze poukázat nejednoznačnost vnímání této 

problematiky i přes dynamický a stále probíhající vývoj v oblasti kybernetické 

bezpečnosti.  

 

Druhá kapitola představuje kapitolu kontextuální jejíž primárním obsahem bude 

vývoj kybernetických hrozeb v obecném diskurzu západní literatury. Ačkoli se v části 

věnující se diskurzu kybernetických hrozeb autor snaží přihlédnout zejména k evropskému 

kontextu, vedoucí roli USA na tomto poli nelze opomenout. Třetí kapitolou je rovněž část 

kontextuální. V ní se autor zabývá nejenom současnou podobou politiky kybernetické 
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bezpečnosti EU, ale také rozebírá evoluční vývoj toho, jak se konstituovala ve vztahu 

k hlavním institucím EU a závažným kybernetickým incidentům, které měly dopad na 

formování politiky.  

 

Čtvrtá a zároveň závěrečná kapitola je empiricko-analytickou částí. Kapitola 

nabídne interpretativní sekuritizační diskuzi, kde bude využito teoretické konceptuální 

kapitoly společně s kontextuální vedoucí k zodpovězení výzkumných otázek. Sekuritizační 

diskuze bude rozdělená do celkových tří zkoumaných období počínaje rokem 1993 až do 

současného období, kde lze sledovat kooperativní rámec spolupráce institucí a agentur EU 

s členskými státy a jejich společnou snahu přinést nové iniciativy vedoucí ke zvýšení 

úrovně kybernetické bezpečnosti.  

 

 

Metodologie 

Diplomová práce představuje z metodologického pohledu formu kvalitativní případové 

studie. Obecné vymezení případové studie můžeme sledovat například u Hitchcock a 

Hughes, kteří ji vymezují jako „hloubkovou studii jedné nebo několika instancí jevu v jeho 

reálném kontextu, která reflektuje perspektivy participantů“ (Hendl, Remr 2017: 201). U 

případových studií jde o podrobný výzkum jednoho případu nebo několika málo případů, 

jehož podstatou je zachycení složitosti případu a o popis vztahů v jejich celistvosti (Hendl 

2016: 102). Jak je z těchto dvou vymezení patrné, případové studie můžeme dělit podle 

jejich základních charakteristických rysů, přičemž tím nejdůležitějším je počet 

zkoumaných případů. Takto je můžeme rozdělit do dvou skupin – jednopřípadové neboli 

také individuální případové studie a vícepřípadová studie, tedy studie s více než jedním 

případem (Mareš 2015: 119). Pro účely práce a detailní výzkum vývoje politiky 

kybernetické bezpečnosti EU jako jednoho případu, je zvolena kvalitativní jedno-

případová studie. Jak trefně poznamenává Jan Hendl, případová studie je v sociálně-

vědním výzkumu podobná mikroskopu – její hodnota bude záležet na tom, jak dobře je 

zaostřená (Hendl 2016: 102).  

 

Michal Kořan představuje podrobnější definici jednopřípadové studie v sociálně-

vědním výzkumu politologie a mezinárodních vztahů takto: „Případová studie je detailní 

analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Jejím cílem je poskytnout hluboké 
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porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu. Musí zohlednit celkový kontext 

události či objektu (sociální, politický, historický), fenoménu či děje a musí zároveň 

poskytnout komplexní obrázek – musí být zahrnuto co největší množství proměnných“ 

(Kořan 2008: 33).  Z hlediska bližšího dělení jednopřípadových studií se práce ztotožňuje 

s typem jedinečné případové studie, jenž konstruktivistický a interpretativně orientovaný 

výzkumník Robert Stake nazval Intrinsitní případová studie. Podstatou této studie je snaha 

o poznání konkrétního, ojedinělého případu jako takového a snaží se v něm jít do velké 

hloubky. Nejde v něm testování hypotéz nebo návrhu nové teorie, nýbrž o poznání 

vnitřních aspektů případu, v němž popisuje jeho vybrané stránky do hloubky (Hendl 2016: 

105–106; Mareš 2015: 121). 

 

Z hlediska využití teorie ve výzkumu vývoje kybernetické bezpečnosti EU a pro 

jeho naprosté metodologické upřesnění je práce rovněž disciplinovanou interpretativní 

studií. Její postavení můžeme lokalizovat na samém pomezí jedinečné a instrumentální 

případové studie. U tohoto typu může být za případ vybrán určitý fenomén, který je svým 

významem hodný studia, nicméně, pro jehož prozkoumání je využito určité teorie, která na 

něj doposud nebyla aplikována. Teorie zde má funkci vodítka pro identifikování hlavních 

procesů a proměnných uvnitř případu. Případ tedy nepředstavuje nástroj pro práci s teorií, 

ale teorie je brána jako nástroj určen pro práci s případem (Kořan 2008: 34).  

 

Použitá literatura 

Z pohledu použité literatury práce čerpá zejména z monografií a odborných článků. Pro 

detailní ponoření do teoretického rámce práce čerpá zejména z kanonického díla 

„Bezpečnost: nový rámec pro analýzu“ autorů Kodaňské školy, věnujících se výzkumu 

bezpečnostní politiky. Dílo je pro tuto diplomovou práci stěžejní zejména díky představení 

teorie sekuritizace, jež je hlavním teoretickým rámcem využitým pro zodpovězení 

výzkumných otázek. Ačkoli kodaňská škola představila teorii sekuritizace, na kterých staví 

velké množství dalších teoretiků bezpečnostních studií, zcela přehlíží význam 

informačních technologií a informační revoluce v otázkách bezpečnosti. V díle Buzana, 

Weavera a de Wildeho můžeme najít pouze povrchní ilustraci příkladu sekuritizace, kdy 

Pentagon označuje hackery jako „vážnou hrozbu národní bezpečnosti“ (Buzan, Wæver, de 

Wilde 2005: 30). Ačkoli je z jednoho pohledu pochopitelné, že v době vytváření textu 

autoři nespatřovali tak markantní význam v oblasti informačních technologií, tak jak bude 
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uvedeno v kapitole věnující se vývoji diskurzu kybernetických hrozeb, významné případy 

kybernetických incidentů se objevují již od 80. let 20. století. Článek „Od národní 

bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti“ Šárky Waissové poskytl detailnější náhled do 

tradice Kodaňské školy a pomohl autorovi ke snazší orientaci v teoretických východiscích, 

které stojí za inspirací autorů vedoucích k akademickému zlomu ve výzkumu bezpečnostní 

politiky.  

 

Politika kybernetické bezpečnosti v Evropské unii je téma komplexní, jehož 

systematické studium představuje značnou výzvu. Dílo George Christou „Cybersecurity in 

the European Union – Resilience, Adaptability in Governance Policy“ však nabízí 

přehledný pohled na ekosystém kybernetické bezpečnosti Evropské unie se svým 

specifickým zaměřením na bezpečnost jako odolnost, což až dosud představuje jádro 

strategie kybernetické bezpečnosti EU. Přínos pro tuto práci lze nalézt v systematickém 

vymezení aktérů uvnitř EU jenž se podílí na systému vládnutí v politice kybernetické 

bezpečnosti. Autor pojal své dílo jako výzkum společenského fenoménu, analýza 

sociálních, politických a bezpečnostních podmínek formující politiky kybernetické 

bezpečnosti tedy nedoprovází technické a technologické debaty což je zde také oceňováno 

z důvodu autorovy vědomostní mezery z technické stránky věci. Úskalím práce ovšem 

představuje její úzké časové zaměření věnující se vývoji zejména do první strategie 

kybernetické bezpečnosti EU publikované roku 2013. Se zmiňovanou strategií je následně 

pracováno v průběhu většiny textu a bohužel už dále nereflektuje novější iniciativy EU v 

oblasti kybernetické bezpečnosti.  

 

Studie, za kterou stojí Alexander Klimburg a Heli Tirma-Klaar je cenným přínosem pro 

tuto práci. „Cybersecurity and Cyberpower: Concepts, Conditions and Capabilities for 

Cooperation for Action within the EU“ je jedinečnou studií vhodnou pro seznámení se se 

základními koncepty kybernetické bezpečnosti. Autor především oceňuje systematické 

vymezení kybernetických hrozeb, kterým EU čelí, což také představuje hlavní přínos.  
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1.Teoretické konceptuální ukotvení  
Základním teoretickým východiskem, na kterém tato práce staví je teorie Sekuritizace 

zkonstruována Kodaňskou školou v Dánsku v druhé polovině 90. let 20. století. Za 

vznikem této školy stojí výzkumníci Kodaňského institutu pro výzkum míru (COPRI), 

jehož hlavní představitelé Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wild, Morten Kelstrup a 

Pierre Lemaitrem se zasadili o průlom v bezpečnostní analýze a také o její značné 

obohacení od konce Studené války (Waissová 2004: 72, 82). Jak dále uvádí Nisselbaum a 

Hansen, Kodaňská škola je dalšími významnými výzkumníky věnující se studiu 

sekuritizace jako Hyusmans nebo Williams i přes jejich kritiku označovaná jako jeden 

z nejvlivnějších a nejvýsadnějších směrů v rozšiřování agendy bezpečnostních studií 

(Hansen, Nisselbaum 2009: 1156). 

Abychom se však mohli zaměřit na samotnou teorii, je nejdříve vhodné nahlédnout 

do základních teoretických východisek, které daly vzniknout myšlenkovému směru 

Kodaňské školy. Jsou jimi sociální konstruktivismus, strukturální realismus a anglická 

škola jakožto kombinace tří teoretických přístupů (Waissová 2004:82). Zatímco se 

konstruktivistický přístup v Mezinárodních vztazích dostává do popředí této disciplíny 

koncem Studené války, realismus zažívá krizi v neschopnosti reakce na změnu bipolárního 

uspořádání světa. Je to především značný homogenní přístup realismu v chápání 

mezinárodní politiky, a naopak silná heterogenita sociálního konstruktivismu stojící za 

vznikem nejúspěšnějšího přístupu ke studiu bezpečnosti (Eriksson, Giacomello 2007: 17–

19).   

Tím základním aspektem sociálního konstruktivismu, který je důležité pro další 

pokračování této práce pochopit, je předpoklad, že společně s materiální realitou je zde 

sociální realita ve formě zájmů, identit, norem a institucí sociálně konstruovaná. Jinými 

slovy, konstruktivismus klade důraz na to, jak dochází k vytváření sociální reality a jak 

chápeme onu realitu kolem nás (Adler 2002). Šedivý uvádí, že podobně jako tomu je u 

realistických paradigmat, také konstruktivismy (předpokladem je existence mnoha 

konstruktivismů) sdílejí určité předpoklady, přičemž podstatným je také onen fakt, že i 

disciplína Mezinárodních vztahů je utvářena sociální konstrukcí prostřednictvím diskurzu a 

jednáním aktérů v MV (Šedivý in Weissová 2004: 77).  
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Bezpečnost a Kodaňská škola 

Bezpečnostní studia začala vznikat jako dílčí obor MV v druhé polovině 60. let 20 století a 

již zmíněná konstruktivistická tradice této disciplíně přispěla zásadním způsobem ke studiu 

bezpečnostní politiky, jenž bude představovat primární fokus práce. Jak již napovídá 

klíčové dílo Kodaňské školy Bezpečnost nový rámec pro analýzu, skupina se zasadila 

nejen o rozšíření konceptu bezpečnosti, ale také o nový a elegantní výzkumný rámec 

bezpečnostní politiky. Tím základním předpokladem je, že hrozby pro bezpečnost nemají 

pouze vojenský a politický charakter. Kromě tradičních témat dlouho dominujícím 

bezpečnostním studiím jako jsou právě témata vojenská a politická, běžně označovaná jako 

strategická studia zabývající se bezpečností státu, hrozbami a použitím síly v MV, lze 

sledovat postupné vyvstání témat environmentálních, ekonomických či společenských 

z nichž u každého z nich můžeme sledovat dispozici typově různých hrozeb pro 

bezpečnost (Waissová 2004: 67).  

 S příchodem nových témat bezpečnosti ovšem přicházejí také obavy z přílišného 

narušení základního konceptu bezpečnosti. Autoři Barry Buzan, Ole Weaver a de Jaap 

Wilde jej proto omezují pouze pro oblast MV z důvodu jeho specifického významu oproti 

každodennímu pojetí bezpečnosti. V mnoha různých konotacích totiž bezpečnost postrádá 

zakotvení do tradice politické síly (Buzan, Wæver, de Wilde 2005: 31). Stále se tak jedná o 

nahlížení na bezpečnost jako na přežití, čímž rozšiřovatelé bezpečnostních studií4 navazují 

na její tradiční pojetí tak, jak ho interpretuje realismus. Nicméně, s rozšířením konceptu o 

nové bezpečnostní hrozby a také o nové subjekty v podobě nevládních organizací, 

společenských hnutí, teroristických organizací nebo třeba soukromých společností a 

jedinců (Eriksson, Giacomello 2007: 10) začíná být dominantní postavení státu značně 

vyzýváno.  

S novými proměnnými přispěla Kodaňská škola ke změně konceptualizace 

z národní bezpečnosti k té mezinárodní, přičemž dochází k odklonu od objektivního pojetí 

bezpečnosti směrem k subjektivnímu. Bezpečnost je tedy subjektivním stavem závislým na 

sociálním prostředí a na vnímání hrozeb a jejich interpretaci (Waissová 2004: 67). Buzan 

                                                 
4 Rozdělení podle základních pohledů na bezpečnostní studia – tzv. tradicionalisté nahlížejí na bezpečnostní 

studia z tradičního pohledu orientovaného vojensky a státocentricky. Oproti tomu tzv. Rozšiřovatelé 

zaujímají nový perspektivní pohled.  
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k pojmu mezinárodní bezpečnosti dále uvádí, že „...je způsob existence národní 

bezpečnostní politiky (a bezpečnostního myšlení), která bere v úvahu vztahy a interakce“ 

(Waever 1997: 40). Právě důraz na vztahový charakter můžeme najít v samotném díle 

Buzana, Waevera a de Wildeho, kde je mezinárodní bezpečnost „záležitostí vzájemných 

vztahů společenských jednotek motivovaných bezpečnostními hrozbami a zranitelnostmi…“ 

(Buzan, Wæver, de Wilde 2005: 20)  

Je to především práce Buzana a Waevera, jenž prostřednictvím studia vnímání a 

interpretace hrozeb vytvořili teorii sekuritizace (Waissová 2004: 67). Zde narážíme na 

hlubší teoretické základy, které je možné nalézt v postrukturalismu Jacquese Derridy a 

zejména v tzv. Teorii řečových aktů, kterou představil John Langshaw Austin a dále John 

Searle (Rychnovská, Daniel 2015: 28). Koncentrace Kodaňské školy se tedy upírá k tradici 

lingvistické analýzy, jež je zaměřená na řečové akty. Samotná bezpečnostní analýza se 

soustředí na to, jak sekuritizující aktéři formulují hrozbu vůči referenčnímu objektu, který 

chtějí ochránit a jaké prostředky navrhují pro jeho bezpečí využít (Rychnovská, Daniel 

2015: 28). Austinova teorie řečových aktů tak značně ovlivnila výzkumný rámec Kodaňské 

školy a bezpečnost jako performativní řečový akt (security as a speech act) je v tomto 

kontextu snahou o vytvoření určité skutečnosti, nikoliv její pouhý popis. To dále nabízí 

výzkum procesu sekuritizace, jejich témat a podmínek v nichž probíhá (Waissová 2004: 

79).   

1.1. Sekuritizace 
Samotný koncept sekuritizace byl poprvé představen v díle „On Security“ Ole Wæverem a 

v českém akademickém prostředí byl přejat z anglického Securitization. V pozadí 

doslovného překladu můžeme interpretovat sekurititizaci víceslovně, například jako 

vyhodnocování bezpečnostních hrozeb nebo přesněji jako vnímání a označení problému 

jako bezpečnostní hrozby (Eichler 2002: 100). Sekuritizace je však dynamický proces 

sociálního konstruování hrozeb, při kterém může být v podstatě jakékoliv téma 

prezentováno jako existenčně důležité a následně přeneseno do popředí bezpečnostního 

zájmu. Sekuritizace je tak brána jako extrémní stupeň politizace tématu – téma nabývá 

politického charakteru s potřebnými náležitostmi ve formě politického rozhodování a 

distribuce zdrojů. Ovšem při sekuritizaci je tématu označeném jako hrozba pro bezpečnost 

věnována absolutní pozornost z důvodu přesvědčivé argumentace vyzdvihující téma jako 
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prioritní (Buzan, Wæver, de Wilde 2005: 34-35; Waissová 2004: 78). Rétorika zde 

poukazuje na neodkladnost situace, která s sebou ponese katastrofální konsekvence, pokud 

ji nebude věnována dostatečná pozornost. Téma se tak dostává z politické agendy do 

bezpečnostní na základě intersubjektivního vnímání a prezentování hrozeb sekuritizujícím 

aktérem, který téma pomocí diskurzivního (řečového) aktu označí jako existenční hrozbu 

pro určitou entitu jejíž bezpečnost musí být zachována. Daný aktér přitom většinou 

disponuje určitou společenskou autoritou – výkonnými prostředky, které využívá k přijetí 

mimořádných opatření vymykají se běžným pravidlům politiky. Téma přitom nemusí 

nutně znamenat skutečnou existenční hrozbu pro referenční objekt, stačí ho pouze 

argumentačně označit jako hrozbu (Tamtéž). V průběhu sekuritizace však může docházet i 

k opačnému směru procesu, tzv. desekuritizaci, kdy se dané téma ztrácí z agendy 

bezpečnostní politiky na základě domnění sekuritizujícího aktéra, že referenční objekt již 

není ohrožený a nemá tak mimořádnou důležitost (Waissová 2004: 78).  

Sekuritizaci lze současně chápat také jako konečný stav procesu sociálního 

konstruování hrozeb, kdy je téma úspěšně přeneseno do bezpečnostní agendy na základě 

většinové akceptace publika tvořící esenciální kritérium úspěšné sekuritizace. Je tedy 

nezbytné, aby publikum reflektovalo shodu se sekuritizujicím aktérem a de facto mu tak 

legitimizovalo přijetí mimořádných opatření překračující standardní pravidla politiky, které 

by za normálních okolností nebylo možné přijmout. V případě, že se takového souhlasu 

aktéru nedostane a dojde k neúspěšné sekuritizaci, hovoří se zde pouze o sekuritizujicím 

pohybu (Tamtéž). 

K hodnocení sekuritizace jako úspěšné autoři nabízejí tzv. usnadňující podmínky – 

kritéria a okolnosti na základě kterých lze říci, že sekuritizujicí aktér zdárně přednesl 

publiku řečový akt. Publikem bývá označovaná určitá entita, která může být zároveň 

referenčním objektem. Z pravidla jím bývá společnost ve státě, ale může se jednat také o 

skupinu či jednotlivce. Poté co publikum přijme téma, ospravedlňuje možné akce 

v budoucnosti určené na ochranu referenčního objektu (Waissová 2004: 78). První 

podmínkou je dodržení gramatiky bezpečnosti zahrnující za a) narativ bezpečnostní hrozby 

b) návrh možného řešení hrozby a za c) specifický žargon vztahující se k jednotlivým 

sektorům (viz níže). Druhou podmínkou je společenské postavení mluvčího, jenž disponuje 

společenskou autoritou. Třetí a zároveň poslední podmínkou jsou vlastnosti hrozeb. Autoři 

uvádí, že ačkoli posledně jmenovaná podmínka nezaručuje úspěšný proces sekuritizace, 
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označení hrozby s odvoláním ke konkrétní situaci alespoň zvyšuje pravděpodobnost 

možného úspěchu.  

 V případě EU lze argumentovat, že kybernetická bezpečnost, případně 

kybernetický prostor byl v rámci struktur EU již úspěšně sekuritizován. Dnes představuje 

jedno z prioritních bezpečnostních témat společenství, které bylo přeneseno na vysokou 

úroveň bezpečnostního zájmu. EU jako sekuritizující aktér navíc disponuje nástroji pro 

prosazování mimořádných opatření v podobě právních norem, které mohou být 

transponovány do národních legislativ bez přímého zásahu členských států (Martinovský 

2014: 45). Cílem práce tedy není zkoumat, zda došlo k úspěšné sekuritizaci. Naopak, cílem 

práce je s přijetím intersubjektivního pohledu procesu konstrukce hrozeb u EU jako 

sekuritizujícího aktéra sledovat, na kolik byla vniklá politika konstrukcí hrozeb. Primární 

je potom fokus na významná kritéria ve formě referenčního objektu, sekuritizujícího aktéra 

a podoby hrozby. 

Referenční objekt 
Referenčním objektem je entita, která je vnímána jako existenčně ohrožena s legitimním 

nárokem na přežití. V kontextu tradiční bezpečnosti byl referenčním objektem označován 

především stát a národ, nicméně v současném kontextu rozšiřování bezpečnosti může 

sekuritizujicí aktér označit jako referenční objekt téměř jakoukoliv entitu. Význam 

přisuzují autoři také supranacionálním referenčním objektům jako je EU, kterou mohou 

ohrozit události brzdící nebo převracející integrační proces či podrývání konstitutivních 

pravidel, norem a institucí. Také zde autoři přibližují kritérium pro „úspěšnost“ 

referenčního objektu v podobě jeho velikosti. Na škále malé (jedinci, skupiny), střední 

(státy, národy) a velké (lidstvo) byla historicky nejúspěšnější střední skupina odůvodněná 

dlouhodobou interakcí nebo také soupeřením s jednotkami podobného typu (Buzan, 

Weaver, de Wilde 2005: 32, 49). I podle analytiků Kodaňské školy lze argumentovat, že 

stát přetrvává jako nejvýznamnější referenční objekt společně s hodnotami spojenými 

s jeho existencí (Waissová 2004: 74).  

Sekuritizujicí aktér 
Aktérem sekuritizace je označován jednotlivec nebo skupina, jenž pomocí řečového aktu 

označí referenčního objekt jako existenčně ohrožený. Mezi jednotlivce můžeme zařadit 

například politické lídry a skupinou můžeme označit byrokratické aparáty nebo lobbystické 

skupiny. Zmiňovaní aktéři přitom sami nemohou býti referenčními objekty, protože se jim 
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zřídka kdy povede uskutečnit řečový akt vedoucí k potřebě zachovat jejich vlastní existenci 

(Buzan, Wæver, de Wilde 2005: 54)  

Sektorový přístup bezpečnosti 
Sektory bezpečnosti jsou promítnuty v teorii sekuritizace a společně potom tvoří jádro 

analytického rámce. Sektory jsou definovány jako „náhledy na mezinárodní systém, které 

staví do popředí jeden konkrétní aspekt vztahů a interakcí mezi veškerými jeho 

jednotkami.“ (Buzan, Jones, Little in Buzan, Wæver, de Wilde 2005: 38) Sektorový 

přístup bezpečnosti tak můžeme chápat jako nástroj pro zařazení konkrétních jednotek – 

druhy hrozeb, referenčních objektů – do jednotlivých sektorů podle jejich původu a 

podstaty (tamtéž). Jak již bylo zmíněno dříve, sektorů bezpečnosti bylo definováno pět: 

politický, vojenský, ekonomický, environmentální a společenský.   

Lene Hansen a Helen Nissenbaum roku 2009 zvěřejnily článek Digital Disaster, 

Cyber Security, and the Copenhagen School a výrazně tak přispěli k vědecké literatuře 

věnující se sekuritizaci kybernetické bezpečnosti, neboť se jako první výzkumníci pokusili 

o systematické zahrnutí této problematiky do teoretického rámce Kodaňské školy.  

Inspirace sektorového přístupu bezpečnosti Buzana, Weavera a de Wildeho vedla ke snaze 

o identifikování kybernetické bezpečnosti jako samostatného sektoru na základě vlastních, 

odlišných proměnných. Autoři zvýrazňují komplexnost kybernetické bezpečnosti, která je 

dle jejich slov schopná vzájemně propojovat sektory od vojenského (digitální technologie 

stojí za Revoluci ve vojenských záležitostech), přes společenský (sekuritizace přístupu 

k internetu s odvoláním na národně-kulturní bezpečnost – Čína, Singapur) 

k ekonomickému (spletité vazby mezi ekonomickými zájmy politických, soukromých a 

společenských subjektů vedoucí spory o obchodní transakce, ochranu soukromí nebo 

monitorování chování on-line a těžby dat) (Hansen, Nissenbaum 2009: 1157).   

1.1.1. Variace diskurzů kybernetické bezpečnosti 
Od představení kanonického díla Kodaňské školy bylo studium sekuritizace přejímáno a 

rozpracováno dalšími výzkumníky. Eriksson (2001) se například zabýval sekuritizací 

informačních technologií v kontextu švédské národní bezpečnosti. S přijetím konceptu 

rámování – „jednoho z těch heuristických konceptů, které lidé používají k pochopení 

komplexního světa, ve kterém žijí“ (Snow a Benford podle Eriksson 2001: 211) – zkoumal, 

jak hrozby nabydou společenské důležitosti a následně jsou přeneseny na vrchol politické 
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agendy.  Tento politický proces rámování hrozby je především o tom, jak političtí činitelé 

konstruují to, čeho se bojí, nebo to čeho by se měli bát ostatní lidé. Zjednodušeně tak 

rámování klade důraz na percepční, interpretativní a reprezentativní aspekty bezpečnosti. 

Právě na základě sociální konstrukce hrozeb/rizik/nebezpečí disponující negativními 

konotacemi je rámování případem sekuritizace (Eriksson 2001: 212).  

 Bendrath, Eriksson a Giacomello (2007) a Cavelty (2008) dále přejímají tento 

přístup k výzkumu rámování kybernetických hrozeb v bezpečnostní politice USA, přičemž 

základy sekuritizační teorie se silným důrazem na performativní řečové akty jsou dále 

doplňovány teorií rámování společně s teorií nastolování tématu. Především Cavelty v díle 

Cyber‐ security and Threat Politics: US Efforts to Secure the Information věnuje 

pozornost rámcům kybernetických hrozeb, které podle ní umožňují odhalit povahu aktérů 

zapojených do sociální konstrukce hrozby, stejně jako toho, jak je bezpečnost definována a 

následně praktikována ve vztahu k dané hrozbě (Cavelty 2008: 1). V tomto ohledu zaujímá 

přístup, který není zaměřen pouze na řečové akty, ale také na to, jak je jednání 

(praktikování bezpečnosti) ovlivňováno vnímáním aktérů (Cavelty podle Christou 2016: 

14).  

 Myriam Dunn Cavelty je výzkumnice jejíž hlavní oblast zájmu představuje 

kybernetická bezpečnost. Doposud publikovala řadu zajímavých textů, nicméně tím 

významným je zejména pro tuto diplomovou práci článek From Cyber-Bombs to Political 

Fallout: Threat Representations with an Impact in the Cyber-Security Discourse. Cavelty 

na základě četného studia textů týkající se politiky kybernetické bezpečnosti zkoumala 

komplexní vývoj této politiky napříč časem. Představuje tak celostní model, kde je 

kybernetická bezpečnost vnímána jako kombinace lingvistických a nelingvistických 

diskurzivních praktik z různých komunit aktérů. Staví přitom na teorii sekuritizace, kde za 

pomocí jejich proměnných definovala čtyři variace diskurzů kybernetické bezpečnosti – 

technický, kriminálně-špionážní, civilní ochrana a vojenský (viz. Tab.1). Cavelty se 

zaměřila na to, jak různé komunity aktérů „rámují“ problematiku kybernetické bezpečnosti 

(Cavelty 2014: 12), přičemž tím základním rozlišujícím prvkem u každé variace diskurzu 

je referenční objekt, kterému skupiny aktérů věnují pozornost. Druhým významným 

kritériem jsou specifické hrozby pro referenční objekty, kterými jsou aktéři znepokojeni 

(Cavelty 2013: 108).  

Tab. 1.: Variace diskurzů kybernetické bezpečnosti (Cavelty 2014: 12)  



 
 

16 

 I.: Technický II.: Kriminálně-

špionážní 

III.: Civilní-

ochrana 

IV.: Vojenský 

Referenční 

objekt 

Počítače Soukromý sektor 

(sítě 

obchodníků) 

Kritická 

(informační) 

infrastruktura 

Sítě ozbrojených 

sil (vojenské 

sítě) 

Počítačové sítě Utajované 

informace 

(vládní sítě) 

Společnost 

(zejména její 

„fungování“ 

Národ/stát 

Aktéři Hackerská sub-

kultura 

Odborníci 

bezpečnosti IT 

Antivirový 

průmysl 

 

Obchodní aktéři 

Antivirový 

průmysl 

Donucovací 

orgány 

Zpravodajská 

komunita 

Odborníci 

národní 

bezpečnosti 

Civilní 

obrana/vnitřní 

bezpečnost 

Odborníci 

národní 

bezpečnosti 

Armáda 

Hrozby Malware 

Narušení sítě, 

průniky do 

systému 

Hackeři 

(všechny druhy) 

Pokročilá a 

trvalá hrozba 

(APT–malware) 

Kyber-

kriminálníci 

(nestátní) 

Kyber-špióni 

(státní) 

Narušení kritické 

infrastruktury 

Kaskádový efekt 

Kyber-teroristé 

(nestátní) 

Kyber-velitelství 

(státní) 

(Katastrofické) 

útoky na 

kritickou 

infrastrukturu 

Kyber-

terorismus 

(nestátní) 

Kyber-špióni 

(státní) 

Kyber-velitelství 

(státní) 
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V rámci tohoto modelu Cavelty přináší komplexní pohled a argumentuje, že fokus na 

„pouhé“ oficiální vyjádření vrcholných politiků nebo představitelů armády a 

mezinárodních organizací nemusí stačit, protože ačkoli odhaluje ten kýžený konstitutivní 

prvek dále zanedbává, jak jsou diskurzivní praktiky přinášeny aktéry, kteří nejsou na první 

zdání vidět. U každého diskurzu tak zahrnuje „viditelné“ i ty „méně viditelné“ aktéry 

prosazující svůj vzorec argumentace jejichž snaha je vytvořit dominantní diskurzivní 

vzorec (Cavelty 2013a: 106). Ačkoli je tento celostní model bezpochyby zajímavý a jak 

sama Cavelty uvádí, obecně přijímaný řadou expertů kybernetické bezpečnosti jako 

„platný“, jeví se jako vhodné ho pro účely této práce upravit. Je to dáno tím, že model je 

stavěn zejména do kontextu národní bezpečnosti suverénních států, a především je v rámci 

tohoto výzkumu pracováno s byrokratickými, oficiálními dokumenty Evropské unie, které 

nereflektují „méně viditelné“ aktéry, naopak fokus bude kladen na evropské instituce. 

Návrh vlastního, modifikovaného modelu inspirovaného modelem Cavelty bude 

představen a dále adjustován po krátkém popisu jednotlivých variací diskurzu kybernetické 

bezpečnosti.  

 
Jak již napovídá označení technického diskurzu, hlavní koncentrace je zde na počítače a 

počítačové sítě představující referenční objekt. Jedná se především o jejich ochranu před 

narušením sítě a průniku do systému, ty můžeme běžně označit jako kybernetický útok. Jak 

je bude dále patrné z bližšího vymezení, které bude následovat v další části textu, jedná se 

útok na IT infrastrukturu s cílem způsobit poškození nebo odcizení informací. Historii 

hackerů bude vymezena pozornost v kontextuální kapitole, nicméně, v současném 

populárním kontextu kybernetické bezpečnosti, představuje zastřešující označení pro 

činitele kybernetických útoků. Aktéři jsou v tomto diskurzu především techničtí experti a 

představitelé antivirového průmyslu, stejně jako subkultura hackerů.  

 

Malware (Malicious Software – škodlivý program) jako praktický nástroj pro 

vykonávání kybernetických útoků je i v českém prostředí běžně používaným termínem. 

S přihlédnutím do výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti můžeme zjistit, že 

Malware je zastřešujícím názvem pro škálu škodlivých programů, mezi ně lze zařadit 

počítačové viry, trojské koně, červy, špionážní software nebo ransomware (Jirásek, Novák, 

Požár 2013: 99) také z tohoto důvodu je součástí naprosté většiny kybernetických útoků a 

dále sílí na intenzitě. Ačkoli se tyto termíny budou dále vyskytovat v následující kapitole, 
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nebude věnována pozornost jejich technickým parametrům, proto je vhodné je povrchně 

přiblížit v této sekci. Virus je společně s počítačovým červem program replikující své 

kopie buďto do dalších programů nebo systémů (sítí). Jejich účel se různí, může pouze 

zpomalit nebo znefunkčnit počítač, získávat různé typy dat nebo hledat bezpečnostní 

skuliny v poštovních systémech. Trojský kůň je program, který se sám nereplikuje, ale 

vykonává užitečnou funkci v jejímž pozadí se skrývá škodlivá funkce umožňující 

hackerům vytvořit zadní vrátka do systému. Spyware neboli špionážní software je druh 

škodlivého programu tiše monitorující chování oprávněného uživatele (Jirásek, Novák, 

Požár 2013: 73, 96, 186).  

 

Kriminálně-špionážní je velmi úzce spojen s diskurzem technickým a jak popisuje 

Cavelty, v mnoha případech tyto dva od sebe nelze jasně oddělit. Je to dáno tím, že 

kybernetická kriminalita a špionáž jsou často prováděny prostřednictvím škodlivého 

softwaru. Nicméně, hlavním rozdílem mezi nimi je rozvoj kybernetických právních norem, 

na základě kterých jsou definovány a stíhány trestné činy (Cavelty 2014: 14). Nexus 

diskurzu kybernetické kriminality s více tradičním diskurzem špionáže je spojen 

v momentu, kdy se průnik do systému klasifikuje dle platné legislativy jako kriminální akt 

a de facto se stává problémem pro národní bezpečnost (Cavelty 2013b: 404) Kybernetické 

kriminalita odkazuje k trestné činnosti páchané pomocí systému zpracování dat nebo 

počítačové sítě, jinými slovy k nepřebernému množství zločinů za využití počítače 

(Jirásek, Novák, Požár 2013: 74). Z praktického hlediska se zde jedná například o cílené 

vypuštění malware, finanční podvody, šíření závadného obsahu atd. Špionáž cílí na 

získávání strategických informací od významných aktérů jako jsou korporace nebo státy za 

použití IT (Tamtéž: 58). Chráněný objektiv zde proto představuje soukromý a státní sektor, 

respektive jejich sítě a data. Také zde hrají roli aktéři antivirového průmyslu, ale také 

obchodní společnosti a především, donucovací orgány a zpravodajské komunity.  

 

Vývoj kriminality a špionáže z pohledu hrozeb je rozpracován v následující 

kapitole, dále se věnující jejich vzájemného spojení, a především reálným incidentům, 

které se významně podílely na formování tohoto diskurzivního tématu. V tomto diskurzu 

se také operuje s termínem Pokročilá trvalá hrozba, z anglického Advanced Persistent 

Threat (APT) označující vysoce sofistikovaný druh útoku, jenž je typický spíše pro období 

pokročilejších technologií. Vznik a původ této hrozby bude rovněž vysvětlen záhy.  
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Civilní ochrana byla z počátku zahrnuta do obecnějšího vojenského diskurzu, 

nicméně z něj byla vyňata jako samostatný distinktivní diskurz. Pozornost je zde upřena 

zejména na ochranu kritické (informační) infrastruktury ve formě referenčního objektu. 

Rozumí se jí „vymezený komplex informačních systémů, jejichž nefunkčnost by měla 

závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva.“ (Jirásek, Novák, Požár 2013: 54) I z tohoto vymezení je 

patrné, že chráněný zájem představuje celá společnost a její fungování, závislé na kritické 

(informační) infrastruktuře. Hrozby plynoucí z jejího narušení pramení ze státních (kyber-

velitelství) i nestátních aktérů (kyber-teroristé) a rovněž z kaskádových efektů (selhání 

jedné infrastruktury vede k dalším). Hlavní roli ze strany aktérů ovlivňující diskurz jsou 

odborníci národní bezpečnosti a kapacity v zajišťování civilní ochrany, včetně soukromého 

sektoru.  

 

Vojenský diskurz je tradičně soustředěn na ochranu státu/národu, ale rovněž na 

ochranu sítí vojenských kapacit. Z pohledu hrozeb jsou to již představené útoky na 

kritickou informační infrastrukturu, ovšem s katastrofickým rozměrem, a především kyber-

terorismus definován jako „Trestná činnost páchaná za primárního využití či cílení 

prostředků IT s cílem vyvolat strach či neadekvátní reakci. Používá se nejčastěji v kontextu 

extremisticky, nacionalisticky a politicky motivovaných útoků.“ (Jirásek, Novák, Požár 

2013: 59). Také hrozby ze strany stáních aktérů, včetně kybernetické špionáže jsou zde 

přítomné. Je logické, že aktéry jsou zejména vojenské kapacity a odborníci národní 

bezpečnosti.  

 

Vlastní model diskurzů kybernetické bezpečnosti v EU  
Na základě modelu Cavelty je pro účely této práce navržen model vlastní, který pracuje 

pouze se dvěmi variacemi diskurzů – kriminálně-špionážní a civilní ochrana (Tab.2.). 

Diskurz technický je zde vypuštěn z důvodu zmiňované propojenosti s diskurzem 

kriminálně-špionážním, neboť kriminalita a špionáž jsou prováděny prostřednictvím 

škodlivého softwaru. S vojenským diskurzem není pracováno rovněž, protože u 

supranacionálního aktéra EU se setkáváme se zdrženlivým přístupem k vojenským 

záležitostem, dáno jejími pravomocemi v této oblasti, které nespadají do výlučných ani 

sdílených legislativních pravomocí unie. Bližší objasnění potom nabídne kapitola věnující 
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se politice kybernetické bezpečnosti v EU.  

 Určité prvky jsou přejímaný na identické rovině. To je případ kybernetických 

hrozeb, které Cavelty pro tyto dva zmiňované diskurzy představuje. Také u kritéria 

referenčního objektu se autor inspiruje širokým uchopením „chráněné entity“ v podobě 

soukromých společností a vládních sítí, nicméně dodává, že to jsou nejenom sítě členských 

států, ale také sítě evropských orgánů. Největší změna přichází u aktérů, právě z toho 

důvodu, že v rámci oficiálních dokumentů EU týkající se kybernetické bezpečnosti nejsou 

reflektovány pohledy soukromých společností nebo antivirového průmyslu. Rovněž, 

donucovací orgány a zpravodajské komunity spadají spíše na úroveň národní bezpečnosti 

členských států, z toho důvodu jsou jako hlavní aktéři instituce EU a její orgány, přičemž 

jejich vymezení bude předmětem výzkumu. Dá se ovšem předpokládat, že Evropská 

komise a Rada budou aktéry primárními.  

 Podobné nastavení je přítomné v diskurzu civilní ochrany. Referenční objekt 

v podobě kritické informační infrastruktury je zahrnován především do evropské dimenze. 

Také hrozby jsou zde v nezměněné podobě přejímány do modifikovaného modelu. Jak 

bylo znázorněno v předešlém odstavci, aktéry jsou evropské orgány.  

 

Tab.2.: Variace diskurzů kybernetické bezpečnosti v EU (úprava modelu Cavelty) 

 I. Kriminálně-

špionážní 

II. Civilní-ochrana 

Referenční objekt Soukromý sektor (sítě 

obchodníků) 

Evropská kritická 

(informační) infrastruktura 

Vládní sítě členských států 

EU 

Sítě orgánů EU 

Společnost (zejména její 

„fungování“ 

Aktéři Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

(předmět dalšího zkoumání) 

Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

(předmět dalšího zkoumání) 

Hrozby Pokročilá a trvalá hrozba 

(APT–malware) 

Kyber-kriminálníci (nestátní) 

Narušení kritické 

infrastruktury 

Kaskádový efekt 
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Kyber-špióni (státní) Kyber-teroristé (nestátní) 

Kyber-velitelství (státní) 

 

Tento modifikovaný model bude následně aplikován v analytické části práce. Snahou 

bude odhalit jaký diskurz kybernetické bezpečnosti v rámci EU je dominantním, a zda-li se 

neobjevil diskurz vymykající se této typologii. Ačkoli už zaznělo spoustu termínů 

asociovaných s kybernetickou bezpečností, její samotný koncept a další afilované koncepty 

je nyní třeba objasnit. Právě to je předmětem další části textu.  

 

1.2.Kybernetická bezpečnost – vymezení 
pojmů 

Ačkoliv v této diplomové práci není záměrem pracovat s pevnými definicemi, v následující 

podkapitole budou ty nejdůležitější koncepty přiblíženy z důvodu jejich široké 

komplexnosti. Tím nejčastějším termínem, který se bude objevovat v průběhu textu a je 

zároveň ukotvený v názvu práce je kybernetická bezpečnost. Nicméně, aby bylo možné 

souvisle navázat na tento termín, je důležité nejprve přiblížit vznik konceptu 

kybernetického prostoru a jeho současnou podobu.  

 

Vzhledem k faktu, že autor využívá zejména anglických zdrojů, což je také dominantní 

jazyk v této dynamicky rozvíjející se oblasti, považuje se za vhodné konsolidovat 

pojmosloví s česky vedenou odbornou literaturou. Pro tyto účely byl vybrán Výkladový 

slovník kybernetické bezpečnosti, který je již od roku 2012, kdy původně vzniklo jeho 

první vydání, dosud nejpropracovanějším slovníkem v českých odborných kruzích. Ačkoli 

tyto termíny povrchově reflektují shodu s koncepty ukázanými níže, věnujícím se 

vymezení termínů do větší hloubky, komplexnost této problematiky a zejména její 

problematická uchopitelnost omezují vedení celistvější debaty a zpracovávání kvalitnějšího 

výzkumu. Snahou této části je poukázání na nesrovnalosti v konceptualizaci kybernetické 

bezpečnosti a dalších přidružených termínů.  
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1.2.1.Kybernetický prostor 
Kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita, kybernetická válka či kybernetický 

terorismus, všechny tyto pojmy obsahují adjektivum kybernetický. Výčet těchto oblastí je 

zde znázorněn na základě jejich vzájemné provázanosti vycházející obecně z 

kybernetického prostoru, ale co se tímto termínem rozumí? Pokud se jednoho ptáme, jak 

by definoval kybernetický prostor, bude pro něj složité přijít s konkrétní definicí a s velkou 

pravděpodobností se bude odkazovat na připojení a performativní akce na internetu ze 

svého zařízení. Samozřejmě, tato percepce není mylná, ale komplexita problematiky 

kybernetického prostoru a zejména jeho systematické chápání je podstatně 

komplikovanější. Snahou této části je usnadnit čtenáři pochopit složitost prostředí 

kybernetického prostoru pro jeho další využití v souvislých náležitostech představených 

v další části textu.   

 

Samotný termín kybernetického prostoru si prošel v posledních 30 letech 

dynamickým rozvojem. Jeho první užití se datuje do poloviny 80. let 20. století ve 

spojitosti s vědecko-fantastickou literaturou kyberpunku. William Gibson, který tento 

termín poprvé představil ve své knize „Neuromancer“ ho tehdy popsal jako 

„„konsenzuální halucinace prožívaná denně miliardami legitimních operátorů, v každém 

národě, dětmi, které se učí matematickým konceptům…grafické znázornění dat vyvozené z 

pamětí každého počítače v lidském systému. Nepředstavitelná komplexita. Linie světla 

rozprostírající se v neprostoru mysli, shluku a konstelace dat.“ (ENISA 2015: 10) Ačkoli 

je tato definice spíše metaforickou vizí jejíž čtení evokuje spíše rozpačitost, lze v ní 

spatřovat autorovu futuristickou vizi nových technologií, které se teprve začínaly 

objevovat, zejména první počítače pro domácí užití a internet. Gibsonova vize 

kybernetického prostoru tak vychází z technických a sociálních inovací, které razantně 

ovlivnili pohled na svět v 80. a 90. letech 20. století (Hayles in Whittaker 2004). John 

Perry Barlow následně uchopil tento pojem a přenesl jej do současného chápání počítačové 

a telekomunikační sítě. Od této chvíle začínali koncept kybernetického prostoru přejímat 

významné periodiky, technické oddělení složek vymáhajících právo, hackeři, ale také 

vědci (Strate 1999: 392). 
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Od Gibsonovy definice prošel význam kybernetického prostoru procesem 

neustálých změn až do dnešní doby, kdy stále nepanuje ucelené vnímání tohoto konceptu. 

Dnes bývá často označován za Internet nebo Web (World Wide Web; www), které však 

tvoří pouze jeho části. Kybernetický prostor jako fenomén představuje raději metaforu, 

kdežto internet je složen ze hmatatelných částí jako Hardware (globální síť počítačů 

užívajících protokolů pro vzájemnou komunikaci) a WWW (systém propojených 

hypertextových dokumentů prohlížených za pomoci internetu) (Betz, Stevens 2011: 13). 

Jak říká Dyson, tento „síťový ekosystém“ působí kdekoliv kde jsou telefonní, koaxiální a 

síťové kabely nebo elektromagnetické vlny. Nejedná se ovšem pouze o doménu virtuální, 

jelikož je složen ze serverů, fyzických kabelů, počítačů nebo satelitů (Cavelty 2013: 401). 

Nicméně, pokud budeme nahlížet na kybernetický prostor v současném mainstreamovém 

kontextu, jako jeho předchůdce lze označit tzv. ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network). ARPANET vznikl pod správou Ministerstva obrany USA jako síť pro 

výměnu informací mezi univerzitami a výzkumnými laboratořemi zahrnující vojenský a 

akademický výzkum (Leiner podle Cavelty 2014: 11).  

 

Při zkoumání literatury a internetových zdrojů u organizací a institucí, definování 

samotného kybernetického prostoru dlouho představovalo a doposud představuje náročný 

úkol. Vzhledem k jeho globální povaze a stále rozšiřujícímu charakteru na něj není ani 

v dnešní době nazíráno jednotně. Franklin Kramer v Cyber Power and National Security 

odkazuje na studii sčítající v roce 2009 na 28 možných definic. S ohledem na vývoj 

posledních deseti let je názorem autora, že dnes bychom mohli těchto definicí najít 

podstatně více. Ovšem, jak již bylo řečeno, cílem této práce není zabývat se hlubším 

zkoumáním definicí ve snaze přispět k ucelenější debatě pro výzkum samotného konceptu, 

ale poukázat na jejich nejednoznačnost. Stejně jmenovaný autor se potom ztotožňuje 

s definicí Daniela Kuehla, který dle svých slov říká, že kybernetická prostor je „operační 

doména rámována použitím elektroniky a elektromagnetického spektra pro vytváření, 

skladování, modifikování, výměnu a zneužití informací skrze internetem propojené 

informační systémy a jejich přidružené infrastruktury“ (Kuehl in Kramer 2009: 4) Můžeme 

najít mnoho dalších technických definic včetně těch prezentovaných v národních 

strategiích kybernetické bezpečnosti národních států a mezinárodních organizací.  
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Například na rovině státní je v českém zákonu o kybernetické bezpečnosti 

205/2017 Sb. kybernetický prostor definován jako „Digitální prostředí umožňující vznik, 

zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi 

elektronických komunikací“ (Jirásek, Novák, Požár 2013: 59). Ve strategii kybernetické 

bezpečnosti Velké Británie 2016–2021 je definován jako: „vzájemně provázaná síť 

infrastruktury informačních technologií zahrnující internet, telekomunikační sítě, 

počítačové systémy, zařízení připojená k internetu s vloženými procesory a ovladači.“ Na 

rovině mezinárodní, u supranacionální organizace Evropské unie lze nalézt určitou definici 

kybernetického prostoru u Evropské komise, která jej však definuje vágně bez 

zakomponování lidského faktoru: „virtuální prostor, ve kterém elektronická data obíhají 

mezi počítači celého světa“ (Evropská komise 2009). Ucelenější definici se povedlo nalézt 

až ve Strategii kybernetické bezpečnosti EU z roku 2013, podle které je kybernetický 

prostor „nadnárodní povahy, složený ze vzájemně závislé síťové a informační 

infrastruktury, zahrnující mimo jiné internet a telekomunikační sítě, zakládající jeden 

z nejvýznamnějších prostředků současnosti a budoucnosti pro naplňování potřeb, zájmů a 

práv občanů EU a členských států a poskytuje nepostradatelné aktivum pro ekonomický 

růst EU“ (Council of the European Union 2013).  

 

Při vymezování kybernetického prostoru z debat odborné literatury se jeví jako 

nejvíce směrodatné pojetí dle Friedmana a Singera, neboť u těchto autorů lze spatřovat 

podobnosti s konceptualizací Evropské unie. Autoři vymezují kybernetický prostor 

především jako informační prostředí počítačových sítí a uživatelů za nimi (pozn. Autora; 

zahrnutí lidského elementu zde představuje esenciální faktor), v němž dochází k vytváření, 

uchovávání a výměně digitalizovaných dat. Kybernetický prostor je podle nich vnímán 

jako prostředí nejen virtuální, ale fyzické, složené z počítačů uchovávající data společně se 

systémy a infrastrukturou, těmi jsou myšleny v první řadě internet propojující počítače, 

intranety, mobilní technologie, optické kabely a vesmírné technologie umožňující 

komunikaci (Friedman, Singer 2014: 36-37). Ovšem, co v tomto vymezení autorů chybí 

vůči EU je percepce kybernetického prostoru jako nedocenitelného faktoru pro 

maximalizaci ekonomiky, zde ale narážíme na percepci zcela různých kategorií subjektů.   

 

Určitá paralela v konceptualizaci je také v globální podobě prostoru. Friedman a Singer 

uvádí, že podoba kybernetického prostoru je globální, ale dále upřesňují, že není bezstátní. 
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Stejně jako byla planeta lidmi rozdělena do umělých teritoriálních oblastí, které dnes 

chápeme jako národní státy, identicky se může dělit podoba diskutované prostoru. Záleží 

přitom na fyzické infrastruktuře a uživatelích jí využívajících, kteří se vyskytují v tomto 

geografickém prostoru. Jakkoliv se tady dostáváme k otázkám národní suverenity a 

bezpečnosti, obecně k problematice cyber-governance, která je bezpochyby velice 

zajímavá není však cílem práce ji dále zkoumat.  Snahou je zde poukázat na kolektivní 

zodpovědnost Evropské unie jako supranacionální mezinárodní organizace, v jejímž zájmu 

je chránit kyberprostor, ve kterém leží její informační infrastruktura, a na kterém je 

kriticky závislá.  

1.2.2.Kybernetická bezpečnost 
Kybernetická bezpečnost je dnes považována za jednu z hlavních priorit na bezpečnostně-

politických agendách států, mezinárodních organizací, ale také soukromých společností. 

Vysoká relevance této oblasti je neoddiskutovatelná, ale i přes to, že kybernetická 

bezpečnost jako výzkumný obor prošla v posledních dekádách soustavným vývojem a 

přezkoumáváním, samotný koncept zůstal do velké míry nejasný (Kruger in Dewar 2015: 

6). 

 

Za vznikem samotného termínu kybernetické bezpečnosti, dříve označované jako 

počítačová nebo informační bezpečnost, stojí především odborníci a vědci z oblasti 

informačních technologií (Dále IT) na konci 80. let 20. století. Postupně byl termín 

přejímán a postupoval do dalších sfér, zejména těch politických, kde jím bylo poukazováno 

na vzrůstající obavy v kybernetickém prostoru (ENISA 2015: 6). Zejména potom ve 

Spojených Státech Amerických (dále USA) v 90. letech 20. století byl termín ukotven. 

Jedno z prvních vymezení konceptu kybernetické bezpečnosti lze nalézt ve zprávě 

„Computers at Risk: Safe Computing in the Information Age“ publikované skupinou vědců 

z Národní Akademie USA (Hansen, Nisselbaum 2009: 1160). Ve zprávě je IT přímo 

spojeno se schopností státu zachovat svou bezpečnost, která zde odkazuje k „ochraně před 

nežádoucím odhalením, modifikací nebo zničení dat v systému a také k ochraně systémů 

jako takových.“ (Computer Science and Telecommunications Board 1991: 2) Definitivní 

ukotvení v kontextu národní bezpečnosti je první americká strategie s názvem National 

Strategy to Secure Cyberspace, jež byla součástí celkové národní bezpečnostní strategie 
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v reakci na útoky 11. září (ENISA 2011: 5). Svým turbulentním rozvojem se však 

kybernetická bezpečnost začala stávat běžnou součástí krizového managementu 

soukromých společností a s dalším nárůstem komerčních zařízení určených pro koncové 

uživatele prostoupila do sfér každodenního života (e Silva 2013: 2).  

 

S ohledem na globální rozměr tohoto fenoménu, poměrně významným problémem 

představuje fakt, že nalézt univerzálně platnou a obecně přijímanou definici kybernetické 

bezpečnosti je prakticky nemožné. Zatím co již v minulosti zde byly pokusy o mezinárodní 

konsolidování konceptu kybernetické bezpečnosti5, národní státy těmto snahám 

nevyslyšely a začaly tvořit politiky podle svých potřeb (e Silva 2013: 2). Tento stav 

prakticky vykrystalizoval do podoby, kdy se definice ve velké většině aktérů liší. Tento 

fakt dokládá vyjádření Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (dále CCDCOE) 

spadající pod Severatlantickou alianci (dále NATO) jenž říká, že „zde nepanují obecné 

definice pro kybernetické termíny – v chápaní států/organizací jsou nimi myšleny různé 

věci navzdory rozmachu v mainstreamových médiích a ve vyjádření mezinárodních 

organizací.“ (CCDCOE 2015) Pro lepší vymezení tohoto fenoménu jsou uvedeny 

jednotlivé definice aktérů kybernetické bezpečnosti.  

 

Pojetí soukromých společností 
V pojetí soukromých společností specializujících se na kybernetickou bezpečnost, zejména 

tedy antivirového průmyslu, můžeme zde mluvit například, jak uvádí Kaspersky o „praxi 

bránící počítače, servery, mobilní zařízení, elektronické systémy, sítě a data před 

škodlivými útoky.“ (Kaspersky 2019) Poměrně homogenní vysvětlení lze spatřovat u 

dalšího globálního lídra v kybernetické bezpečnosti, společnosti Symantec, která ovšem 

poukazuje na širší kontext termínu kybernetické bezpečnosti – „chránící citlivá data, 

aplikace, systémy, zařízení firmy, rozvodné sítě a jinou kritickou infrastrukturu… 

(Symantec 2019) V rámci Akademie Kybernetické bezpečnosti uskutečněné na podzim 

roku 2019, jíž se autor účastnil, se vyskytla možnost pozorovat zástupce korporací pro 

oblast kybernetické bezpečnosti. Zajímavé vyjádření na pohled kybernetické bezpečnosti 

přednesl CISO (Chief Information Security Officer) významné auditorské firmy: 

„…Kybernetická bezpečnosti není oddělení nebo resort, je to přístup“ (CSA 2019) 

                                                 
5  Viz. Mezinárodní Telekomunikační unie na Světovém summitu informační společnosti v roce 2003, 2005 a 
dále 2010.  
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Pojetí kybernetické bezpečnosti národních států 
Evropská unie (dále EU) nedisponuje na evropské úrovni ucelenou či univerzální definicí, 

nicméně, je důležité říci, že zde chybí i jednotné porozumění či určitá kolektivní vize 

kybernetické bezpečnosti na úrovni národní (Giantas 2019: 7). V roce 2019 lze říci, že 

státy v EU disponují svými strategiemi a politikami, jinými slovy, svým pojetím 

kybernetické bezpečnosti. Nicméně, je nutné zde podotknout, že v rámci společenství se 

každý členský stát vyvíjel nezávisle a zejména ty proaktivní6 začaly vyvíjet své strategie 

ještě před představením společné unijní strategie kybernetické bezpečnosti (2013) 

z důvodu jejich závislosti na informačních a komunikačních technologiích. Na straně druhé 

jsou tady země, které měly dlouho problémy implementovat základní principy této politiky 

(e Silva 2013: 3). Značná fragmentace přístupu ke kybernetické bezpečnosti lze sledovat i 

na vývoji této politiky jednotlivých zemí.  

 

Strategie kybernetické bezpečnosti České republiky pro období 2015–2020 nabízí 

vkusné a ucelené vysvětlení kybernetické bezpečnosti z pohledu jednoho z vedoucích 

členských států v oblasti cyber. Podle strategie „kybernetická bezpečnost představuje 

souhrn organizačních, politických, právních, technických a vzdělávacích opatření a 

nástrojů směřujících k zajištění zabezpečeného, chráněného a odolného kyberprostoru v 

České republice“ (NCKB 2015: 5)  dále uvádí, že „pomáhá identifikovat, hodnotit a řešit 

hrozby v kyberprostoru, snižovat kybernetická rizika a eliminovat dopady kybernetických 

útoků, informační kriminality, kyberterorismu a kybernetické špionáže ve smyslu 

posilování důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat, systémů a dalších prvků informační a 

komunikační infrastruktury.“ (NCKB 2015: 5)  

 

V národní strategii kybernetické bezpečnosti u sousední země Německa, lze 

rozdělení konceptu kybernetické bezpečnosti dělit na dvě úrovně – Globální a čistě 

národní, Německá. Jelikož nás zajímá vymezení ze strany suverénního státu, je uvedená 

druhá zmiňovaná. Ta konceptualizuje kybernetickou bezpečnost jako „žádoucí stav 

bezpečnosti informačních technologií, ve kterém jsou rizika globálního kybernetického 

prostoru minimalizována na přijatelnou úroveň.“ (Federal Ministry of the Interior 2011) 

                                                 
6 Mezi státy, které jako první vyvíjely strategie kybernetické bezpečnosti se řadí Estonsko, Finsko, 

Slovensko, Německo, Spojené Království, Česká republika, Nizozemí, Francie a Lucembursko.  
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Velká Británie tradičně patří mezi lídry v kybernetické bezpečnosti na evropském 

kontinentu, proto je přihlédnuto také k její národní strategii na období 2016 – 2021. V této 

strategii je konceptu věnováno opět více prostoru než v předcházející: „Ochrana systémů 

připojených k internetu (včetně hardware, software a přidružené infrastruktury), jimi 

poskytnutá data a služby před neoprávněným přístupem, poškozením nebo zneužitím. To 

zahrnuje úmyslně způsobenou škodu operátorem systému, nebo náhodně způsobenou 

škodu, která je výsledkem nedodržení bezpečnostních postupů nebo jejich úmyslná 

manipulace.“ (HM Government 2016)  

 

Pojetí kybernetické bezpečnosti Mezinárodních organizací 
Pokud se budeme bavit o ryze evropském pohledu a specifikaci kybernetické bezpečnosti, 

je vhodnější zaměřit se na dokumenty Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost 

(dále ENISA). Z těchto dokumentů lze vypozorovat, že EU zastává široký pohled na 

kybernetickou bezpečnost jako na „veškeré bezpečnostní opatření, kterými je poskytnuta 

ochrana informačních systémů a jejich uživatelů před neoprávněnými přístupy, útoky a 

určitým poškozením a které zajistí dostupnost, důvěrnost a integritu7 dat.“ (ECA 2019: 6) 

Mezi těmito bezpečnostními opatřeními figuruje předcházení a odhalování kybernetických 

incidentů a společně s reagováním na tyto incidenty a obnovováním systémů potom tvoří 

jádro kybernetické politiky EU. V praxi EU překračuje hranice bezpečnosti sítí a informací 

a soustředí se na také na další protiprávní jednání zahrnující užití digitálních technologií 

v kybernetické prostoru. Pod tím si můžeme představit prvky kybernetické kriminality jako 

například úmyslné instalace počítačových virů, bezhotovostních platebních podvodů nebo 

desinformačních kampaní vedených za účelem ovlivňování voleb (ECA 2019: 6).  

 

V termínu kybernetické bezpečnosti lze dle ENISY identifikovat esenciální 

segmenty, jsou jimi: bezpečnost komunikace, operační bezpečnost, informační bezpečnost, 

fyzická bezpečnost a národní či veřejná bezpečnost (Giantas 2019: 8). I přes zmíněnou 

fragmentaci v definicích členských států EU představila ENISA definici kybernetické 

bezpečnosti ve svém dokumentu v roce 2012 a je jí rozuměna: „ochrana informací, 

informačních systémů, infrastruktury a programů, které na ni fungují před hrozbami 

asociovanými s globálně propojeným prostředím“ (ENISA 2012: 13). Nutno říct, že 

                                                 
7 Termíny dostupnost, důvěrnost a integrita dat jsou v odborných kruzích kybernetické bezpečnosti 

označovány hlavní bezpečnostní cíle k zachování ochrany.  
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doposud není v rámci Evropské unie ukotvena oficiální a univerzálně platná definice 

kybernetické bezpečnosti.  

 

Cílem této podkapitoly je snaha o vymezení problematiky kybernetické bezpečnosti a 

její terminologie vnímané jako samotný segment debaty kybernetické bezpečnosti, který se 

neustále vyvíjí. Objevuje se zde také určitá snaha poukázat na to, že heterogenní vnímání 

kybernetické bezpečnosti do značné míry ovlivňuje to, jak bude hrozba vnímána a jaké je 

potřeba přijmout prostředky pro její mitigaci. Důležité je uvést, že autor práce v dalších 

kapitolách pracuje s termínem „kybernetická bezpečnost“ pro celkové chápání vývoje této 

problematiky, i když se termín jako takový dostává do obecného diskurzu až v polovině 

90. let.  

 

1.2.3.Kybernetické útoky 
Informace o kybernetických útocích zaplavují mediální prostor více než kdy dříve. Téma 

kybernetické bezpečnosti, a zejména událostí, kdy dochází k určitým formám 

kybernetických útoků je výrazně popularizováno, nicméně v tomto kontextu je útokem 

označována široká škála činností pokrývající datové úniky, provádění kybernetické 

špionáže nebo sabotáže průmyslových zařízení. Ať už při čtení médií, odborné literatury 

věnující se kybernetické bezpečnosti, ale také oficiálních dokumentů zahrnující politiky 

národních států či strategie mezinárodních organizací, termíny jako kybernetický útok, 

kybernetická kriminalita, kybernetická špionáž či kybernetická válka často splývají. 

 

Určité rozuzlení této problematiky nabízí fakt, že označení kybernetický útok 

obsahuje charakteristiky veškerých zákeřných činnosti vyjmenovaných výše. Nicméně, ani 

na tyto kategorie není nahlíženo jednotně a jednotlivé linie mezi nimi jsou nejasné 

(Masters 2011). Jak uvádí Klimburg a Tirmaa-Klaar, termíny jako kybernetická 

kriminalita, kyberterorismus a kybernetická válka jsou stále častěji používány, ale 

s nejasnými definicemi. Výraznou komplikaci v přesné kategorizaci totiž představuje 

útočníkova identita, záměr nebo také politická motivace (Krasavin in Wilson 2008: 3). To 

dokládá pohled předešle zmiňovaných autorů, kteří na fluidní identitu aktérů naráží také. 

Tuto nejednoznačnou, fluidní identitu vidí jako hlavní problém při kategorizaci 
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kybernetických útoků podle typu aktéra (kriminálník, terorista, voják) a je zcela možné, že 

jeden aktér může být identifikován ve všech kategoriích. Autor práce se ztotožňuje 

s dvojicí Klimburg–Tirmaa-Klaar především v jejich chápaní nejednoznačnosti 

představující „stav reality“ kybernetického prostoru. Nejednoznačnost, se kterou je tady 

operováno totiž doprovází debaty kolem celého výzkumu problematiky kybernetické 

bezpečnosti, potažmo kybernetického prostoru a termínu s nimi asociovaných, jak bude 

ukázáno v řádcích níže.  

 

Základní charakteristiku kybernetického útoku představuje Singer a Friedman. Pro 

snazší pochopení problematiky odvozují kybernetické útoky od klasické formy útoku. 

Podle nich kybernetický útok 1) využívá digitální prostředky 2) světelnou rychlostí operuje 

v kybernetickém prostoru bez geografického omezení, což mu také umožňuje působit na 

více místech zároveň a tím pádem tak udeřit na více cílů. Pozornost autorů je upřena mimo 

jiné na kategorizaci kybernetických útoků, využívají přitom základních principů 

kybernetické bezpečnosti – dostupnost, důvěrnost, integrita. Útoky cílící na dostupnost se 

snaží zabránit přístupu k síti, buďto přehlcením požadavků – typ útoku Denial of Service, 

jehož bližší vymezení bude představeno v kontextuální kapitole) nebo kompletním 

vyřazením systému. Útoky na důvěrnost cílí na přístup do systému, kde dojde 

k monitorování a získávání informací. Pod tím si můžeme představit odcizení údajů o 

platebních kartách nebo vyzrazení industriálních tajemství špionážními aktivitami. 

Posledně, útoky na integritu cílí na přístup do systému ve snaze pozměnit informace 

(Friedman, Singer 2014: 105–106). 

 

Clay Wilson představil definici kybernetického útoku, která vyhovuje pro účely této práce 

jejím obecným, avšak technickým vymezením, na kterém může práce dále stavět: 

„Kybernetický útok (nebo útok na počítačovou síť) může narušit počítačové prostředky a 

spolehlivost hardwaru, změnit logiku počítačového zpracování, ukrást nebo zkreslit data“ 

(Wilson 2008: 3). Pokud se však podíváme na definici uvedenou ve výkladovém slovníku 

kybernetické bezpečnosti, v němž je uveden jako „Útok na IT infrastrukturu za účelem 

způsobit poškození a získat citlivé či strategicky důležité informace…“, můžeme 

interpretovat útok ve spojitosti s národní bezpečnosti státu – „…Používá se nejčastěji 

v kontextu politicky či vojensky motivovaných útoků“ (Jirásek, Novák, Požár 2013: 59).  
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Na nejednoznačnost definování kybernetických útoků poukázal Jason Healey 

(2013). Ačkoli je zobecňuje na útoky za užití počítače nebo počítačové sítě k dosažení 

škodlivých efektů na dalších zařízeních, taky poukazuje na fakt, že různé komunity 

disponují různými definicemi. Příkladem jsou orgány na vymáhání práva, které vidí útoky 

jako kriminální zločin. Na druhou stranu, armádní činitelé je považují za potenciální akt 

války. V poslední řadě, techničtí odborníci vnímají útoky za zneužití společných zdrojů. 

Obecně ovšem dodává, že společným prvkem útoků je přístup a zranitelnost, kterých 

mohou zneužít a bez kterých se neobejdou.  

 

Pro ilustraci vnímání kybernetického útoků z vojenské perspektivy je uveden 

příklad z Talinského manuálu NATO, kde lze nalézt definici kybernetického útoku 

následovně: „Kybernetická operace, ať ofenzivní nebo defenzivní, u které je důvodné 

očekávání toho, že způsobí zranění nebo usmrcení osob nebo poškození či zničení objektů“ 

(Schmitt 2013: 92). Zde je nutné uvést, že definice vychází z mezinárodního válečného 

práva a je obecně platná pro mezinárodní ozbrojený konflik. V tomto kontextu je útokem 

myšlen násilný akt vůči protivníkovi, a právě z těchto důvodů, není například kybernetická 

špionáž dle NATO klasifikována jako kybernetický útok (tamtéž). Nicméně, i s ukotvením 

pevné definice NATO zde vyvstávají další nejasnosti. Jak trefně uvádí Soesanto ve svém 

článku „NATO’s governments can’t agree on what constitutes a cyber attack, and that’s a 

big problem“, nelze předpokládat, že se NATO potýkalo v průměru s pěti sty 

kybernetických útoků měsíčně během roku 2018 (dle vyjádření Stálého představitele 

NATO Jense Stoltenberga), protože nedošlo ke zničení či poškození objektů nebo ztrátě na 

lidských životech (Soesanto 2018).  

 

Přesnějšímu vymezení kybernetických útoků, potažmo obecně kybernetických 

hrozeb nabídne první část kontextuální kapitoly. V ní se autor soustředí na jejich upřesnění 

a celkový vývoj tohoto diskurzu.  
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1.3. Základní metodika práce 
Zastřešující metodologie se opírá o další metody. V této části je pozornost věnována 

specifikaci sběru dat, s kterými je následně pracováno v podstatné empiricko-analytické 

části diplomové práce. Autor přistoupil ke sběru dat prostřednictvím studie oficiálních 

dokumentů EU specificky zaměřené na tematiku týkající se kybernetické bezpečnosti v 

EU. Mareš (2015) k tomuto postupu uvádí: „Sběr dat v rámci případové studie vyžaduje 

určité zkušenosti a odborné dovednosti…Může jít např. o: získání úředních, veřejně 

dostupných dokumentů a výběr pasáží, které se týkají daného problému…“ (Mareš 2015: 

128) Oficiálními dokumenty EU se rozumí veřejně dostupné dokumenty oficiálně 

publikované unijními orgány včetně decentralizovaných agentur ve spojitosti s politikou 

kybernetické bezpečnosti společenství. Z hlediska kategorizace zdrojů představují tyto 

oficiální dokumenty primární a sekundární zdroje analýzy. Jsou zde obsaženy legislativní a 

nelegislativní akty EU. Mezi ně jsou zahrnuty zejména právně závazné akty jako jsou 

nařízení, směrnice nebo rozhodnutí. Je zde ovšem nutné upozornit, že ve stati je pracováno 

s legislativními akty, kterým po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009 skončil právní 

status a byly nahrazeny instrumenty novými, jedná se tak například o rámcová rozhodnutí. 

Právně nezávazné akty potom představují druhou skupinu zdrojů ze sekundárního práva 

EU. Z hlediska využití je pracováno nejčastěji se sděleními komise, doporučeními a 

reporty. Jako suplementární zdroje je možné zmínit tiskové zprávy Komise a dokumenty 

publikované unijními agenturami jako je ENISA nebo EUROPOL.  

 

Analýza oficiálních dokumentů EU se autorovi jeví jako naprosto relevantní 

z důvodu jejich autentičnosti v evolučním procesu tvorby politiky kybernetické 

bezpečnosti společenství. Data získaná ze zdrojů přitom nabízí relevantní informace pro 

studium sekuritizačního procesu politiky kybernetické bezpečnosti s potřebným výskytem 

sekuritizačních témat, jenž představuje jádro pro zodpovězení stanovených výzkumných 

otázek.  

 

Metoda analýzy dat 
Práce si neklade za cíl kauzálně vysvětlit fenomén, naopak se snaží porozumět jednání 

aktérů v jejich specifickém kontextu (Císař 2019: 7).  Práce tudíž vychází z interpretativní 

tradice kvalitativního výzkumu. Analýza evoluce politiky kybernetické bezpečnosti EU je 
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analýzou teoreticky vedenou, což v tomto případě činí metodologii zahrnutou do součásti 

konceptuálního rámce, přičemž hlavním teoretickým nástrojem práce je teorie sekuritizace. 

Studium sekuritizačního diskurzu tak nabídne odpověď na hlavní výzkumnou otázku 

práce.  

 

Pro tento typ kvalitativního výzkumu se jeví jako vhodná metoda analýzy dat 

diskurzivní analýza, nicméně, z důvodu silné byrokratizace dokumentů EU je od ní jako 

specifické metody upuštěno. Výzkum je však díky sekuritizační logice vyhodnocování 

hrozeb orientován na diskurzivní témata, tím pádem se jako vhodnější jeví užití tematické 

analýzy. Ačkoli je tematická analýza široce užívanou metodu patřící do „rodiny“ 

diskurzivní analýzy, nepanuje jednoznačná akademická shoda její podoby a použití ve 

výzkumu. Obecně by se dala označit jako metoda identifikace, analyzování a 

interpretování témat v rámci získaných dat (Braun, Clarke 2006: 79). Boyatzis například 

vnímá tematickou analýzu spíše jako nástroj vedoucí k práci s dalšími metodami, nicméně 

dodává, že výzkumníkům umožňuje lépe porozumět a dále interpretovat poznatky z 

pozorování o lidech, událostech nebo organizacích získaných z velké škály dat (Boyatzis 

1998: 4–5).  

 

Tematická analýza je v této práci inspirovaná článkem „A call to arms at the end of 

history: a discourse–historical analysis of George W. Bush’s declaration of war on terror“ 

autorů Phil Graham, Thomas Keenan, Anne – Maree Dowd a nepracuje tak se 

systematickým kódováním textu. Jedná se spíše o diskurzivně analytický přístup zaměřený 

na vybrané části textu vedoucí k identifikaci tzv. generických narativů. S tímto náhledem 

se tematická analýza zaměří na odkrývání a identifikování narativních témat kybernetické 

bezpečnosti tvořených z proměnných sekuritizace – referenční objekt, sekuritizující aktér, 

existenční hrozba – a dále umožní sledovat změnu ve zkoumaném období. Doprovodným 

teoretickým nástrojem sloužící jako určitá předloha pro vymezení zásadních narativních 

témat je zde použita typologie variací kybernetické bezpečnosti od M.D. Cavelty 

vycházející právě z hlediska Kodaňské školy. Modifikovaná typologie představena 

v teoretické konceptuální části práce bude aplikována ve finální části práce, přičemž 

odhalí, jaký diskurz kybernetické bezpečnosti v rámci EU je dominantním a zda li se 

neobjevil diskurz vymykající se této typologii. Finální zjištění narativních témat bude 

interpretováno ve vztahu ke kontextuální kapitole. 
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2. Kybernetické hrozby 
 
Pokud je účelem práce zkoumat vnímání hrozeb u daného aktéra, je vhodné nejprve zasadit 

do širšího kontextu vývoj kybernetických hrozeb. Kapitola se z počátku soustředí zejména 

na diskurz kybernetických hrozeb v obecném pojetí, kde si klade za cíl představit jeho 

vývoj. Úvodní stránky stati akcentují tři incidenty důležité pro celkovou historickou 

kontextualizaci problematiky, jež jsou často nazývány momentem uvědomění škodlivého 

potenciálu kybernetického prostoru. V návaznosti bude představeno vnímání jednotlivých 

hrozeb tvořící esenciální debatu až do současného dění.  

 

 Jak bude rozpracováno níže, jsou to 80. léta 20. století, kdy pozorujeme relevantní 

formování debat politickými kruhy kolem kybernetických hrozeb a zaznamenáváme první 

zmínky o možných dopadech, které mohou mít počítače na národní bezpečnost. V tomto 

raném období formování debat se mluví rovněž o zranitelnostech. Bezpečnostní 

zranitelnost jako úmyslná chyba nebo neúmyslná závada v programovém vybavení může 

být zneužita útočníkem, proto ji můžeme označit za potencionální bezpečnostní hrozbu, a 

to nejenom v kontextu této práce, ale obecně v dnešní oblasti IT (Jirásek, Novák, Požár 

2013: 23). Obdobně, počáteční vývoj nepracuje s termínem „kybernetický“, jelikož ten byl 

ukotven do běžného diskurzu až v polovině 90. let, ale dominuje označení „počítačový“. S 

ohledem na historický vývoj jsou termíny jako počítačová bezpečnost, počítačová 

kriminalita nebo počítačový útok používány v práci na základě jejich dobové podoby. 

 

Vzestup kybernetických hrozeb je bezesporu přímo spojen s technologickým 

pokrokem v ICT a společně s ním také s aktivitami, které lidé postupně v kybernetickém 

prostoru začali vyvíjet. Počáteční fáze patřila výzkumu především ve vojenských 

záležitostech, ale s dalším rozvojem se však aktivity rozšířily do sféry ekonomické a 

v poslední řadě do sociální (Van Puyvelde, Brantly 2019: 40). Zmiňované aktivity 

nenávratně umožnili rozvoji nových zranitelností a hrozeb vzešlých ze škodlivého užívání 

informačních a komunikačních technologií širokou škálou aktérů s nekalými úmysly, ať už 

tyto technologie byly a stále jsou vnímány jako potencionální cíl útoku nebo pouze jako 

nástroj k jeho dosažení (Cavelty 2008:42).  
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Kybernetický prostor často umožňuje řadě aktérů, kteří svým chováním ohrožují 

druhé (tzv. threat agents) působit v anonymitě globální konektivity. S rozvojem 

kybernetických hrozeb a aktérů s nimi asociovaných lze po několika desetiletích označit 

národní státy jako nejvýznamnější aktéry. Je to dáno především často neomezenou 

kapacitou lidských, finančních a časových prostředků (NÚKIB 2019). Státy jsou často 

vnímány jako potenciální nepřátelé, schopné svými kapacitami ohrozit vitální funkce 

lidské společnosti (Eriksson, Giacomello 2007: 7) například přerušením dodávek elektrické 

energie pro statisíce domácnostní. Nicméně, jak bude dále prezentováno, nestátní aktéři 

jako organizované kriminální skupiny nebo tzv. hacktivisté se staly silně relevantními také.   

 

 Jak už bylo jednou uvedeno u diskurzů kybernetické bezpečnost, jsou to především 

USA, které primárně stojí za vývojem počítačů a počítačových sítí, a proto také původní 

formování debat kybernetických hrozeb je americky orientováno. Ačkoli se práce snaží 

soustředit zejména na evropskou úroveň, v tomto ohledu je zcela nemožné opominout 

vedoucí roli USA ztělesňující primární terč útoků až do komerčního rozšíření internetu.  

2.1. Úsvit kybernetických hrozeb 
Rizika spojená s užíváním výpočetních technologií byla patrná již dříve, nicméně, jsou to 

80. létá 20. století, která představují určitý zlomový bod pro vnímání kybernetických 

hrozeb. Objevují se první závažné incidenty nezůstávající bez povšimnutí vrcholné úrovně 

politické scény USA, na které jsou nuceny reagovat prvními protiopatřeními ve formě 

nových zákonů, některé z nich platné dodnes. Jak bude dále z textu patrné je to zejména 

fenomén hackingu a počítačových červů a virů jako produkt lidské vynalézavosti, jenž si 

získává pozornost napříč 80. a 90. léty 20.století.  

 

Michael Warner jakožto historik zaměřený na kybernetické velitelství Ministerstva 

obrany USA uvádí, že už v rané fázi fungování sítě ARPANET, tedy koncem 60. let 20. 

století jsou vyzdvihovány obavy, že z počítačů mohou uniknout citlivá data. Následně, 

v 70. letech se (také) díky provedenému bezpečnostnímu testu systému jedné ze 

zpravodajských agentur8 USA přišlo na fakt, že vládní data uchovávaná v databázích 

                                                 
8 US Defence Agency 
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mohou být v celku snadno odcizena či dokonce manipulována způsobem, který by mohl 

být potenciálně nebezpečný (Warner 2012: 782-786). Neoprávněný přístup do systému tak 

začíná být vnímán jako vážný problém zejména pro stát, respektive jeho vládní sítě 

(Cavelty 2008). Samotný počátek formování debat o kybernetických hrozbách v kontextu 

národní bezpečnosti se tak datuje do období administrativy Ronalda Reagana a hlavní 

obavy zde panují z vyzrazení, či úniku utajovaných informací, které by pro zemi mohly mít 

poškozující charakter. 

 

Hacking bychom mohli dnes označit za nestandardní cestu pronikání do 

informačního systému s překonáním jeho bezpečnostní ochrany. Nicméně, v původním 

významu hacker nepředstavoval významnou hrozbu pro korporátní systémy ani pro 

národní bezpečnost, tak jako je tomu dnes. Hackerem byl mladistvý a technicky velmi 

nadaný člověk v komunitě radioamatérů.  Později se ve studentském nářečí na prestižní 

škole MIT9 hackerem označuje provinilec, který se dopustil nějaké prohřešku (Jirovský 

2001).  Předchůdci hackerů v současném kriminálním kontextu se stala komunita 

technologických nadšenců, jejichž primárním cílem byla manipulace s telefonní sítí, 

kterých využívali k obcházení placených dálkových telefonních hovorů – tzv. Phreaking 

(phone phreak)10 (tamtéž). Zřejmě nejznámějšími „telefonními hackery“ byli John Draper11 

a Kevin Mitnick, přičemž druhý zmiňovaný se následně začíná věnovat skutečnému 

hackingu, tedy způsobu pronikání do počítačových sítí. 

 

Ačkoli lze případy neautorizovaných průniků do počítačových sítí sledovat dříve, 

výraznou popularizaci obrazu počítačového hackera přinesl – odbornými kruhy často 

diskutovaný – film z roku 1983 „War Games“ v němž hlavní představitel díky svému 

nadání pronikne do vládního systému v Pentagonu a nevědomě tak téměř rozpoutá třetí 

světovou válku (Cavelty 2013a: 112). Tento film přispěl zásadním způsobem pro vývoj 

diskurzu kybernetické hrozby, přičemž jeho konsekvence byly dvojího charakteru. Za prvé 

dochází k výraznému posílení hackerské komunity. Za druhé a podstatněji, občanská 

společnost se poprvé setkává s fenoménem počítačového hackera, který se stává často 

diskutovaným tématem v médiích (Skibell 2002: 341). Dodatečně, film byl určitou 

                                                 
9 Zkratka MIT je označením pro Massachusettský technologický institut. 
10 Neboli Phone Phreaking je první snahou o zneužití telefonního signálu pro bezplatné volání dálkových 

hovorů.  
11 John Drapes alias Captain Crunch se považuje průkopníka v tomto oboru. 
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inspirací pro gang mladistvých hackerů z Milwaukee, kteří svou technickou vybavenosti 

potvrdili vzrůstající obavy americké vlády, že vzdálený přístup do systému je stav reality, a 

to i v rukou teenagerů (Warner 2012: 787). Tato zmiňovaná skupina, přezdívaná 414`s 

pronikla do vládních systémů USA včetně Národní laboratoře v Los Alamos a tím získala 

nejenom značnou mediální pozornost, ale také pozornost vládních činitelů. Jedno z 

rezonujících vyjádření patřilo kongresmanovi Danu Glickmanovi (D-Kansas) ten 

přirovnával počítač ke střelné nebo bodné zbrani (Washington Post 2003) a dále například 

s vyjádřením zástupce FBI, že se hackeři denně snaží prolomit bezpečnost systémů CIA a 

pentagonu vede k postupné kriminalizaci (Warner 2012: 787). S tímto vývojem se obraz 

hackera začal démonizovat a veškeré aktivity jednotlivců nebo skupin využívající počítačů 

nebo telefonů ke škodlivým činnostem se začaly označovat jako produkt hackera (Skibell 

2002: 341).  

 

Hacking jako kriminální činnost začaly vnímat také vládní činitelé a společně 

s faktem, že v průběhu osmdesátých let se stává společnost na výpočetních technologiích 

závislá, zejména ve spojitosti s komerčními účely a ostatními funkcemi, které počítače 

poskytovaly jsou brzy přijímány vládní protiopatření (Cavelty 2013a: 112). Díky 

vzestupné tendenci aktivit spojených zejména s narušením vládních sítí a finančními 

podvody nakonec v roce 1986 vzniká „Computer Fraud and Abuse Act“ (Cavelty 2008: 9). 

Součástí zákonu, který o mnohá opatření doplňoval předchozí zákon z roku 198412, jsou 

ustanovení postihující zločiny neoprávněného přístupu a užití počítačů a počítačových sítí, 

jako je například přístup k finančním záznamům instituce nebo vniknutí do vládního 

systému. Dodatečně se za kriminální akt považovalo záměrné pozměňování, porušení nebo 

znehodnocení dat patřících jiným osobám, do čehož byly zahrnuty také aktivity jako 

distribuce škodlivého kódu (Bailie, Jarret 2010: 1-2). U posledně jmenované aktivity, je 

možné označit jako nejvýznamnější – dle slov Jasona Healeyho „první skutečný moment 

probuzení“ pro kybernetickou bezpečnost – incident z roku 1988 tzv. Morris Worm. 

Robert Tapas Morris, doktorský student v oblasti počítačových věd, zaplavil internet 

samoreplikujícím kódem, který infikoval na 6000 počítačů, které v konečném důsledku 

přestaly pracovat (Nasheri 2005: 104-105). Tento malware především poukázal na 

zranitelnost počítačové sítě a prakticky dokázal, jak snadné je přivést systém ke kolapsu. 

Ačkoli malware nebyl vytvořen s destruktivními účely, odborná komunita společně s 

                                                 
12 Comprehensive Crime Control Act of 1984 
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vládními představiteli spekulovali jak velkou škodu a s jakým devastačním rozsahem tento 

incident mohl způsobit, pokud by byl navržen s jasnými nekalými úmysly (Kaplan 

2016:55).  

 

Další incident zvaný Cuckoo’s Egg (Kukaččí vejce) výrazně akceleroval vnímání 

kybernetických hrozeb a de facto tak přímo potvrdil obavy, které vyjádřil Reagan v tehdy 

utajovaném vládním nařízení z roku 198413, ve kterém explicitně označil nepřátelské 

národní státy, respektive jejich zpravodajské služby za hrozbu pro národní bezpečnost (The 

White House 1984). Tento incident a v nadcházejících letech další objasnili, že 

kybernetické hrozby nehrozí pouze ze strany kriminální povahy, ale, že utajované 

informace mohou být získány nepřátelskými státy za pomocí hackerů (Cavelty 2013b: 

406). V roce 1986 se v národní laboratoři Lawrence Berkeley zpracovávající vědecký 

výzkum pod ministerstvem energetiky USA vyskytla zdánlivě banální účetní chyba 

v poplatcích za využití počítačového času v rozsahu 75 centů. Vzhledem k tomu, že šlo o 

tak malou částku nebyla zpočátku věnována incidentu velká pozornost jak ze strany vedení 

instituce, tak bezpečnostních a výzvědných složek – FBI, CSI, NSA14. Nicméně, 

systémový administrátor Clifford Stoll, který na chybu upozornil vedl vlastní vyšetřování, 

při němž zjistil, že se nejedná o pouhou chybu, ale o neautorizovaný průnik do systému 

hackerem (Nasheri 2005: 36). Vyšetřování nakonec vedlo ke skupině hackerů operujících 

v západním Německu, které získané informace s vidinou finančního zisku15 prodávali 

sovětské tajné službě KGB (Popescu, Secrieru 2018: 9). Rozsah tohoto incidentu byl 

přitom významný, skupina využila přístupu do počítače národní laboratoře vedoucí do 

dalších armádních a civilních systémů USA. Celkově napadli na 450 armádních počítačů, 

z nichž získali nejenom hesla, ale také utajované informace o zbraňových systémech, 

včetně záznamů z testů balistických raket programu „Hvězdných válek“ administrativy 

Ronalda Reagana (Tamtéž 2018: 9). Tento incident je označovaný jako první případ 

kybernetické špionáže a jeho celkovým výsledkem bylo uvědomění, že špionáž se díky 

ICT přesunuje z tradičního chápání do kybernetického prostoru, kde aktéři mohou operovat 

                                                 
13 Jedná se National Security Desicion Directive (NSDD) 145  
14 Důvodem, proč se federální agentury až na určité jedince uvnitř nich případem blíže nezabývaly, byla 

především nezkušenost s podobnými případy Hackerů. Bylo tak zcela nejasné, pod jakou agenturu jurisdikce 

vztahující se k hackerským aktivitám spadá. Tato esenciální nesrovnalost byla vyřešena zákonem a v roce 
1989 ve spolupráci s úřady Západního Německa skupinu hackerů dopadli (Popescu, Secrieru 2018: 9).  
15 Celkem si skupina přišla na 54 tisíc amerických dolarů a velké množství kokainu.  
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s využitím méně zdrojů, podstatně levněji a mnohem bezpečněji s malou pravděpodobností 

vyzrazení.  

2.2. Kriminalita, špionáž, válka a další 

hrozby kyberprostoru 
Počítačová či kybernetická kriminalita je velice komplexní a nesnadno definovatelná 

problematika, která se od samého vzniku dynamicky vyvíjela a dnes představuje jednu 

z nejrizikovějších problémů nejen pro státy, ale také pro společnosti a jedince. Obecně 

bychom mohli říct, že kybernetická kriminalita představuje širokou škálu kriminálních 

činností spojených s užíváním počítače a počítačové sítě. Před komerčním užíváním 

internetu jsou „zločiny spojené s počítači“, spojeny zejména s finančními podvody a 

krádeží dat. Dodnes platí, že ekonomicky motivované zločiny jsou považovány za 

centrální pilíř kybernetické kriminality (Cavelty 2008:45). Zřejmě v prvním dokumentu 

věnující se této nové problematice, publikovaným v roce 1976 Komisí pro vládní operace 

USA, jsou takovéto zločiny označovány jako „akty úmyslného jednání způsobující vládní 

ztráty nebo zisky ve prospěch jednotlivce vztahující se k vytváření, užití nebo operací 

v systémech, ve kterých jsou páchány“ (United States Senate 1976). Rovněž na úrovni 

Evropského společenství lze zaznamenat percepci ekonomické kybernetické kriminality ve 

zprávě16 z roku 1986 – „The Vulnerability of the Information-Conscious Society: European 

Situation, na jejímž základě Komise jasně formuluje své záměry zvýšit ochranu proti 

hrozbám plynoucím z počítačové kriminality, přičemž jako hlavní hrozby identifikuje tzv. 

zločiny bílých límečků17 (European Commission 2020).  

 

Hrozba pro korporátní svět, potažmo ekonomiku je explicitně vyjadřována také 

růstem finančních ztrát. Cavelty například odkazuje k dobovým statistikám z poloviny 70. 

let, kdy celkově odhadovaný finanční dopad podvodů byl přibližně 300 miliónů dolarů, 

nicméně jeho validita nemusí být přesná z důvodu potenciálně mnoha neohlášených 

                                                 
16 Komise Evropských společenství (Information Task Force of the Commission of the European 

Communities) v tomto období nechala vypracovat studii z níž vyšlo, že v rámci šesti členských zemí bylo 

zaznamenáno 115 případů počítačových incidentů a úmyslných zneužití systémů. 
17 Z angl. White Collar Crime. Termín byl poprvé přednesen v roce 1939 v projevu Edwina Sutherlanda, 
který jej původně definoval jako „zločin páchaný osobou s respektovaným společenským postavením ve 

smyslu jeho povolání“ (Hasheri 2005: 3). Dnes však termín odkazuje k široké škále nenásilných finančně 

motivovaných zločinů (Tamtéž).  
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případů. Z dnešního pohledu je zřetelné, že finanční ztráty se zvyšovaly diametrálně. Jeden 

z největších počítačových zločinů 80. let zahrnuje devizové podvody, v jehož konečném 

součtu byla ztráta 260 miliónů dolarů společnosti Volkswagen v Západním Německu 

(Forester, Morrison 1994: 35). V komparaci s rokem 2014, kdy odhadované ztráty globální 

ekonomiky zapříčiněné kybernetickou kriminalitou dosáhly téměř 500 miliard dolarů a 

rokem 2017 kdy tento odhad činil 600 miliard dolarů (CSIS 2018: 4) je kybernetická 

kriminalita právoplatně vnímána jako naprosto zásadní kybernetická hrozba nejenom pro 

korporátní svět, lépe řečeno pro ekonomiku, ale také pro národní státy dáno jejich 

ekonomickou konkurenceshopností. V tomto kontextu je možné potvrdit slova Manuela 

Castellse, marxisticky orientovaného sociologa, který již v 80. letech vyjádřil obavy, že 

nadnárodní organizovaný zločin bude největší potenciální hrozbou pro globální bezpečnost 

(Eriksson, Giacomello 2007: 4) 

  

Tento vývoj přinesl především technologický pokrok a globalizace internetové 

komunikace společně s rozvojem elektronického obchodu, jenž mají významný dopad na 

to, jakým způsobem jsou ekonomické zločiny páchány a s jakou četností (Nasheri 2005: 

32). Nicméně, různé druhy finančních podvodů či padělaní páchaných za použití 

elektronických sítí můžeme zařadit do tradičních forem trestných činů, myšleno, že tyto 

činy byly typické pro období bez používání ICT. Pro takové podvody jsou využívány 

praktické nástroje k jejich vykonávání jako jsou krádeže identity, phising, spam nebo 

distribuce škodlivých kódů. Mezinárodní obchod se zbraněmi nebo drogami je dalším 

rostoucím problémem, který lze zařadit do této kategorie. Šíření nezákonného obsahu na 

internetu jako je dětská pornografie nebo podněcování k teroristickým činům, rasismu 

nebo xenofobii je kategorie druhá. Specifickou kategorií jsou trestné činy postihující 

výlučně elektronické sítě představující například napadení informačních systémů, pod 

kterými si lze představit typ útoku Denial of Service nebo hacking (Komise Evropských 

společenství 2007: 2).  

 

Kybernetická kriminalita je nadnárodní povahy a je v ní obsaženo velké množství 

aktérů, přičemž sofistikované techniky útoků stále rostou společně s dalšími pokroky 

v ICT. Na černém a velice dobře organizovaném trhu dnes kybernetická kriminalita 

představuje výnosný obchod. Operují v něm dobře organizované kriminální skupiny, které 

jsou svými aktivitami zaměřené především na krádeže v bankovním sektoru, krádeže 
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duševního vlastnictví nebo krádeže identity. Mimo jiné na další formy činností jako různé 

typy podvodů, padělání, vydírání nebo praní špinavých peněz a stejně jako jiné 

společnosti, operují po celém světě (Cavelty 2013b: 406). Avšak, nejsou to pouze 

individuální hackeři motivovaní finančním ziskem, nebo organizované skupiny, aktivní 

hrozbou v rámci kybernetické kriminality jsou také národní státy. Kombinace masivních 

finančních prostředků, přístupu k talentům a ochranou před donucovacími orgány činí 

národní státy nejnebezpečnějším aktérem v kybernetické kriminalitě. Zatímco Čína zůstává 

aktivní v kybernetické špionáži, Írán a Severní Korea patří mezi aktivní aktéry v hackování 

finančních institucí. Ve veřejném prohlášení v roce 2017 to připustil vrcholný představitel 

NSA v němž řekl, že „národní státy vykrádají banky“ (CSIS 2018: 10).  

 

Hacktivisté představují po kyberzločincích nejaktivnější skupinu v kyberprostoru 

co se četnosti útoků týče. Hacktivismus se značně vyvíjel od 90. let a odkazuje 

k politickým aktivistům v kyberprostoru, kteří s cílem politické, ideologické nebo sociální 

změny narušují dostupnost, důvěrnost nebo integritu informací (NÚKIB 2018).  Využívají 

přitom útoky typu DDoS, sociálního inženýrství k průniku do systému a získání citlivých 

dat, které potom uveřejňují. Právě na základě odcizování vládních dat byla debata brzy 

přenesena diskurzu národní bezpečnosti, jelikož tyto data mohou odhalit vládní tajemství a 

ohrozit nebo poškodit bezpečnost státu (Cavelty 2013b: 406). Prominentní skupiny, které 

získaly značnou pozornost byly například WikiLeaks nebo Anonymous.  

 

Jak bylo znázorněno v úvodu této podkapitoly, kybernetická špionáž a debata s ní 

spojená vzniká společně s prvním případem špionážních aktivit v kybernetickém prostoru, 

jmenovitě Cuckoos egg, kde za pomocí hackerů státní aktéři získávají strategicky důležité 

informace. Nicméně, případy masivních a státem sponzorovaných špionážních aktivit 

nebyly přítomné až do konce 90. let. Incident zvaný Moonlight Maze patří mezi důležité 

milníky formující diskurz kybernetické špionáže, jelikož poukázal na vzrůstající roli 

státních aktivit v podnikání, sponzorování nebo alespoň tolerování sofistikovaných 

špionážních kampaní s dalekosáhlým rozsahem (Healey 2013: 3538). Při tomto incidentu 

byly napadeny systémy Pentagonu, Ministerstva Energetiky a dalších institucí zahrnující 

vojenský výzkum USA a ačkoli byly dlouhotrvající útoky přičteny Ruské federaci, 

nepodařila se najít přímá evidence (tamtéž).  
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S dalším vývojem a začátkem nového milénia se debata začala soustředit na tzv. 

Advanced Persistent Threat (APT), termín hojně užívaný i českém prostředí. Označuje 

sofistikované aktéry asociované s kybernetickou špionáží jejichž typickým účelem je 

dlouhodobé a vytrvalé zneužívání systému za pomoci pokročilých a adaptivních technik 

(Jirásek, Novák, Požár 2013: 74). Ačkoliv ojediněle, hrozba APT má na svědomí i 

závažnější útoky než jen špionážní aktivity. Nejčastěji se jedná o státní aktéry, kteří se 

snaží získat utajované informace států nebo obchodní tajemství (NÚKIB 2019: 11). 

Nejdiskutovanějším aktérem byla po poslední dvě desetiletí Čínská lidová republika (dále 

ČLR) a jí sponzorované skupiny. Čína byla obviněna z mnoha průniků vládních a 

korporátních systémů napříč Severní Amerikou, Evropou a Asií (Cavelty 2013: 406). 

Podle vládních zdrojů USA byla Čína před rokem 2015 zodpovědná za polovinu 

špionážních aktivit jenom na americkém kontinentu zahrnující zejména krádeže duševního 

vlastnictví a obchodních tajemství (CSIS 2018: 16). Zejména průmyslová špionáž tvoří 

centrální pilíř čínských snah pro zlepšení technologické konkurenceschopnosti ekonomiky, 

přičemž hlavní obava motivující čínské politiky byla závislost na zahraničních 

technologiích. Incidenty jako Titan Rain, Ghost Net nebo Operace Aurora přičítané Číně 

jsou přitom podobné – páchané profesionály a státem sponzorovaných skupin zahrnující 

dlouhodobé a vytrvalé útoky (Healey 2013: 3893, 3976). Ačkoli to byla hlavně Čína, která 

výrazně vyživovala debatu kybernetické špionáže, zdaleka není jediná. Například 

Německá tajná služba BND měla v roce 2009 infiltrovat na 90 počítačů v Afghánistánu a 

Demokratické Republice Kongo (Bendiek 2012: 10). Ovšem událost, která ostře změnila 

vývoj debaty bylo odhalení masivních monitorovacích akcí NSA Edwardem Snowdenem. 

Díky těmto odhalením bylo zřetelné, že zpravodajské agentury jsou zřejmě 

nejdůležitějšími aktéry ve strategickém užívání kybernetického prostoru a podle slov 

samotného Snowdena, trend prvního desetiletí změnil Národní bezpečnostní agenturu 

(NSA) v „národní hackingovou agenturu“ (Cavelty 2019: 47, YouTube 2019).  

 

Hrozba kybernetické války byla od počátku 90. let doprovázena s katastrofickými 

scénáři s možným zapojením kybernetických útoků do ofenzivních schopností státu. 

Elektronický Pearl Harbor, apokalyptický scénář, kdy jsou základní vitální funkce 

společnosti napadeny do té míry, že je naprosto ochromena od svého běžného fungování se 

dodnes nestal, přesto započal silné obavy vládních činitelů a vojensky orientovaných 

výzkumníků z asymetrických hrozeb. Silná sekuritizační argumentace, zejména 
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u vojensko-byrokratických kapacit USA byla v tomto kontextu přítomna po více než dvě 

dekády18. Warner toto období označuje jako zlomový moment v celkovém chápání 

kybernetických hrozeb, kdy jsou počítače brány jako ofenzivní síla a především, kdy jsou 

další státy inspirovány v podobném duchu Spojenými státy19 (Warner 2012). Katastrofické 

prognózy útoků na kritickou (informační) infrastrukturu na dlouhou dobu stanovila 

dominantní ohrožený objekt v podobě oněch vitálních funkcí společnosti, které mohou být 

napadeny nepřátelským státem nebo dokonce teroristickými skupinami a přinést celou 

společnost na kolena. Významná zpráva „Computers at Risk“ Národní akademie věd USA 

z roku 1991 spekulovala právě o možném teroristickém útoku na kritickou informační 

infrastrukturu a značně rozvířila debatu potenciální hrozby – 

 

„Jsme v ohrožení. Amerika je stále více závislá na počítačích. Kontrolují dodávky 

energie, komunikace, letectví a finanční služby. Uchovávají vitální informace od 

zdravotnických záznamů přes obchodní plány po kriminální záznamy…Ačkoli jim 

věříme, jsou zranitelné…nejznepokojivěji úmyslným útokům…Zítřejší terorista 

může být schopný napáchat více škody s klávesnicí než s bombou.“ (National 

Academy of Science 1991: 7) 

 

Denning (2012) věnovala hrozbě kybernetického terorismu pozornost od 90. let a 

se stále stejným závěrem dospěla, že zůstává hypotetickou hrozbou i přes masivní nárůst 

spektra hrozeb v kyberprostoru. Teroristé zkrátka stále radši preferují bomby před bajty. 

Nicméně, dle jejích slov pravděpodobnost útoku v budoucnosti nelze vyloučit. Ačkoli jsou 

útoky typu DoS nebo Defacement20 zaznamenanou realitou, zdaleka nedosahují vnímání 

kybernetického terorismu typického fyzickou podobou, jehož nejobávanější scénář končí 

vykolejenými vlaky, pády letadel nebo výbuchy plynového potrubí (Denning 2012: 678).  

                                                 
18Rétorika neodvratitelné pohromy je přítomna v projevu náměstka státního zástupce Jamieho Gorelicka 

v roce 1998: „Jednoho dne se vzbudíme a zjistíme, že elektronická obdoba Pearl Harboru ochromila naše 

počítačové sítě a způsobila více chaosu než dobře umístěný jaderný útok“ (Gorelick podle Healey 2013: 750). 

V roce 2012 je to Ministr Obrany USA Leon Panetta: „Virtuálně by to paralyzovalo tuto zemi […] A pokud 

jde o mě, představuje to potenciál pro další Pearl Harbor, pokud by šlo o druh útoku, jehož bychom byli 

cílem, prostřednictvím [kybernetického válčení]. (Panetta podle Healey 2013: 750)  
19 Především Rusko a Čína. Pro detailnější nahlédnutí do této problematiky doprovázející vyjádření ruských a 

čínských představitelů, nahl. Warner 2012.  
20 „Průnik do webového serveru protivníka a nahrazení jeho internetových stránek obsahem, který vytvořil 

útočník. Zkreslení není skrytí, naopak, usiluje o medializaci a jeho psychologická síla spočívá jednak ve 
vyvolání pocitu ohrožení a nedůvěry ve vlastní informační systémy napadené strany, jednak v prezentaci 

ideologie či postojů útočníka.“ (Jirásek, Novák, Požár 2013: 31) 
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 Koncept kybernetické války, respektive co jej konstituuje a zdali vůbec něco 

takového existuje je stále značně mlhavý a patří spíše do akademických debat. 

Kybernetické útoky na Estonsko v roce 2007, Gruzii v roce 2008, vypuštění Stuxnetu nebo 

rozsáhlé kyberšpionážní kampaně byly z počátku označovány kybernetickou válkou také 

(Klimburg, Tirmaa-Klaar 2011: 11). Přesto, v reakci na Estonské útoky většina expertů 

těžko hledala spojitost války bez ztrát na životech nebo jiných hmotných aktivech. Stuxnet, 

revoluční malware směřovaný proti kontrolním systémům íránské jaderné elektrárny vedl 

počáteční debaty kybernetické války, dále považován (zejména americkými experty) jako 

první ofenzivní kybernetická zbraň, měl fyzický dopad, přesto je vnímán jako první 

významná a vysoce sofistikovaná sabotáž. Thomas Rid argumentuje, že kybernetická válka 

nenastane. Dosud nebyl zaznamenán násilný kybernetický útok, za který by si stát 

připisoval zásluhy, oproti tomu běžné a empiricky doložené útoky mají nejčastěji podobu 

špionáže, kriminality, hacktivismu, převratu a ojediněle sabotáže (youtube 2013).  

Ačkoli kybernetická válka ve většině postrádá právní význam, představuje užitečný 

konceptuální nástroj k poukázání na různé úrovně mezistátního konfliktu v rámci 

kybernetického prostoru (Klimburg, Tirmaa-Klaar 2011). Budování ofenzivních 

schopností státu pro vedení konfliktu v kyberprostoru je faktem, navíc veřejně potvrzeným 

únikem informací z NSA v roce 2013, kde dokumenty vrhly světlo na zesílené penetrace 

globálních sítí ze strany USA k přípravě kybernetických útoků. „Závody v kybernetickém 

zbrojení“ (zeenews 2008) doprovází postupné budování kyber-vojenských složek 

národních států poslední dekády – Cyber Command 2009 (USA), Joint Forces Cyber 

Group 2013 (UK), Commandement de cyberdéfense 2017 (F) nebo dlouho známá Peoples 

Liberation Army (Čína) (Van Puyvelde, Brantly 2019: 181). Přesto, strach 

z kybernetických útoků je větší než škoda, kterou mají na svědomí a stále je zásadnější 

hrozbou pro západní společnost kybernetická kriminalita a agresivní chování APTs než 

terorismus nebo domnělá válka končící tragickými dopady. Rétorika USA však naznačuje 

mnohem podstatnější konsekvence z použití oněch hypotetických „zničujících“ útoků na 

kritickou infrastrukturu, a tedy odvetu v podobě užití zbraní hromadného ničení (New 

York Times 2018).  
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3. Politika kybernetické bezpečnosti 

v pojetí EU  
 

Se zvolením nového Evropského Parlamentu v květnu roku 2019 a o několik měsíců 

později jmenováním nového kolegia komisařů nově pod vedením Ursuly von der Leyen 

(VDL) doprovází Evropskou unii změna. Přesto v proslovu VDL adresovaném evropským 

poslancům vyzdvihující priority nové Komise lze nalézt stabilní bod posledních let – 

kybernetická bezpečnost je vnímána jako absolutní priorita. Ačkoli Evropská unie dlouho 

vyvíjí své aktivity v oblasti počítačové bezpečnosti a elektronických komunikací, je to 

především poslední dekáda, kdy docházelo k vybudování komplexního přístupu ke 

kybernetické bezpečnosti na evropské úrovni (Carrapico, Barrinha 2018: 299). Značně 

fragmentovaný přístup zahrnující širokou škálu aktérů, politik a iniciativ lze při studiu 

kybernetické bezpečnosti EU sledovat až do přijetí zastřešující strategie kybernetické 

bezpečnosti EU (dále EUCSS) v roce 2013 přinášející určitou koherenci (Klimburg, 

Tirmaa-Klar 2011). Strategie přinesla především společnou vizi společenství v prioritním 

zájmu učinit kybernetický prostor otevřený, bezpečný a chráněný. Nejenom při naplňování 

této vize se politika EU řídí společnými zásadami, důraz na základní hodnoty, předpisy a 

normy je přítomný nejenom v reálném, fyzickém světě, ale také v tom digitálním a jak dále 

uvádí „Kybernetická bezpečnost může být řádná a účinná, pouze pokud se opírá o základní 

práva a svobody zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a o základní hodnoty 

EU.“ (Evropská Komise 2013: 4) 

 

Ačkoli EU uznává, že je především úlohou členských států řešit problémy 

v bezpečnostní oblasti pramenící z kybernetického prostoru, sama přináší opatření, jak tyto 

problémy řešit (Evropská komise 2013: 4). EU tak v této oblasti zastává klíčovou roli 

samostatného aktéra, který může být zprostředkovatelem spolupráce napříč různými 

aspekty kybernetické bezpečnosti, a navíc svými aktivitami může stanovovat minimální 

standardy a dovednosti na úrovni právní, technické, politické a operativní nutné pro 

dosažení odolnosti (Christou 2016: 6). Bezpečnost jako odolnost představuje pro EU 

základní koncept bezpečnostní politiky v kybernetické oblasti. Odolností se rozumí 

schopnost organizace, systému nebo sítě odolat kybernetickým hrozbám a čelit vlivu 

výpadků (Jirásek, Novák, Požár 2013: 66). Jak dále v tomto poznamenává Lester, odolnost 
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není pouze o předcházení kybernetického útoku, ale také o možnosti zvážení kontinuity 

činností během útoku a také postupného přizpůsobení a obnovy systému (Lester 2016:2). 

Evropská unie jde směrem k dosažení silné odolnosti v rámci společenství, neustále 

pracuje na vývoji svých schopností a prosazuje efektivní spolupráci veřejného i 

soukromého sektoru na národní i unijní úrovni (Giantis 2019: 17). Jedním z pravidel 

kybernetické bezpečnosti je, že pokud existuje zranitelnost, téměř určitě bude zneužita. EU 

si je vědoma svých zranitelností, a právě prostřednictvím prosazování spolupráce všech 

zúčastněných stran směřuje ke zvyšování kapacit, zdrojů a procesů pro zefektivnění 

schopnosti předcházet, čelit a reagovat na kybernetické útoky (Evropská komise 2013: 5).  

 

George Christou ve své studii konceptualizuje současnou roli EU v termínech 

Josepha Nye, jako vznikající „měkkou sílu“ v kybernetické bezpečnosti, jejímž hlavním 

cílem je zabezpečit kybernetický prostor prostřednictvím svých mechanismů a kultury 

odolnosti, postavených na společných normách a hodnotách s účelem zvyšování 

připravenosti na kybernetické incidenty (Christou 2017: 9). Vypořádáváním se 

s kybernetickými incidenty zesílenou spoluprací je také podle Dewara vnímána jako unijní 

modus operandi. V EUCSS je podle něj usnadňování spolupráce hlavním metodickým 

přístupem EU jak dosáhnout svých koncepčních cílů. Instituce EU a její orgány jsou 

vnímány i samotnými činiteli EU21 jako ideálně umístěné tak, aby usnadňovaly vývoj 

kooperativního a koordinačního přístupu pro mitigaci rizik (Dewar 2016: 118).  Spolupráce 

mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP22) je dobrým příkladem, kdy je cílem zvýšit 

úroveň bezpečnosti a vyměňovat si informace stejně jako osvědčené postupy. Vyvinutou 

platformou pro takovou spolupráci bylo například Evropské partnerství mezi veřejným a 

soukromým sektorem pro odolnost (EP3R), které svou činnost skončilo v roce 2013 

(Evropská komise 2013: 6-7), přišly však další a komplexnější, jak bude ukázáno v dalších 

částech stati.   

 

 Využívajíc terminologie EU, „ekosystém“ kybernetické bezpečnosti společenství je 

značně komplexní rozléhající se do vnitřní i vnější dimenze politických oblastí, zahrnující 

řadu aktérů činných v kybernetické bezpečnosti. Navíc, v této složitosti je obtížné nalézt 

instituce, jejich vnitřní orgány a agentury, které nějakým způsobem nejsou zahrnuty do této 
                                                 
21 Jedná se o pracovníky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), kteří byli na základě výzkumu zmíněného autora dotazováni.  
22 Public-Private Partnership  
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oblasti. Ze základního institucionálního trojúhelníku společenství je to Komise, která má 

monopol na tvorbu legislativy společně s jasnou rolí posilovat EU jako silného globálního 

aktéra v kybernetické bezpečnosti. Členské státy na unijní úrovni jednají prostřednictvím 

Rady Evropské unie (dále Rada), kde jsou reprezentovány národní zájmy jednotlivých 

členů. Prostor pro jednání Rady je utvářen Evropskou radou, jenž je vrcholným orgánem 

institucionální struktury EU složeným ze zástupců hlav států a vlád, a především určuje 

obecné cíle dalšího vývoje společenství (Fiala, Pitrová 2010: 225). Evropský parlament má 

podstatnou roli především v přijímacím procesu legislativy, kde plní funkci 

demokratického dohledu.  

 

Mezi decentralizované agentury spadající pod Komisi je nejdůležitější ENISA, od roku 

2019 disponující permanentním mandátem, nově jako Agentura kybernetické bezpečnosti 

EU. Svými aktivitami poskytuje podporu a přináší řešení všem zúčastněným stranám, 

stejně jako posiluje jejich schopnosti a zvyšuje povědomí o problematice (ENISA 2020). 

Evropské centrum pro boj proti kybernetické kriminalitě (EC3) spadající pod Europol 

posiluje efektivnější reakci donucovacích orgánů proti tomuto typu hrozby. Evropský 

CERT (Computer Emergency Response Team) složený z expertů IT cílí na výměnu 

informací a hlášení incidentů. V neposlední řadě Evropská obranná Agentura určena 

k rozvoji schopností a spolupráci členských států v kybernetické obraně (ECA 2019: 10). 

 

 Pro systematické pochopení politiky EU, její současnou podobu a cíle je vhodné 

přihlédnout k již zmiňované strategii přijaté v roce 2013. V ní EU objasňuje role, 

zodpovědnosti a navrhuje konkrétní opatření, jak učinit evropské digitální prostředí tím 

nejbezpečnějším na světě. Staví přitom na pěti strategických prioritách: 

 

1) Dosažení kybernetické odolnosti veřejného i soukromého sektoru na evropské, ale 

také národní úrovni, ve smyslu zvyšování schopností, připravenosti, spolupráce a 

povědomí v oblasti bezpečnosti sítí a informací. 

2) Výrazné omezení kybernetické kriminality zesilováním přeshraniční spolupráce a 

koordinovaného přístupu ze stran donucovacích složek.  

3) Rozvoj politiky a kapacit kybernetické obrany v rámci Společné bezpečnostní a 

obranné politiky pro zvyšování odolnosti ICTs.  
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4) Podpora jednotného digitálního trhu s produkty související s kybernetickou 

bezpečností.  

5) Zavedení soudržné mezinárodní politiky EU v kyberprostoru vedoucí k prosazování 

základních hodnot EU 

 (Evropská komise 2013) 

 

 

Je logické, že snaha o koherentní přístup k zajištění bezpečnosti může být efektivní pouze 

za předpokladu operacionalizace všech jeho částí. Nicméně, z hlediska ochrany EU, jejich 

členských států, soukromých společností a občanů EU před hrozbami skýtající 

z kyberprostoru jsou prioritní především první tři oblasti. První je politika bezpečnosti sítí 

a informací (NIS) zahrnující ochranu kritické (informační) infrastruktury, ve které má 

primární roli Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (dále GŘ 

CONNECT). Následuje politická oblast kybernetické kriminality, potažmo kybernetických 

útoků spravována DG pro migraci a vnitřní věci (dále GŘ HOME). V poslední řadě je to 

nejméně vyvinutá oblast kybernetické obrany, jenž spadá do externí dimenze Společné 

obranné a bezpečnostní politiky (SBOP), konkrétně potom pod Evropskou službu pro 

vnější činnost (EEAS) (Christou 2017: 5).  

 

Stěžejním elementem EUCSS je Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné 

úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále Směrnice NIS) stojící v centru 

ekosystému kybernetické bezpečnosti EU současnosti. Tento zavazující dokument 

představuje vůbec první celounijní právní předpis o kybernetické bezpečnosti a je 

považován za základní kámen v zajišťování odolnosti. Konkrétní opatření se zasadili o 

zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v EU včetně (hlavně) ochrany kritické 

informační infrastruktury. Státy do května roku 2018 musely přijmout vlastní národní 

strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů, musely být řádně institucionálně 

připravené, a tedy disponovat národní autoritou pro NIS – CERT/ CSIRT23, jejímž účelem 

je budování důvěry mezi státy a podpora rychlé a účinné operativní spolupráce. Na 

podporu strategické spolupráce a výměny informací mezi členskými státy byla založena 

                                                 
23 Zkratka CSIRT označuje Skupinu pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty. Hlavním úkolem 
skupiny expertů informační bezpečnosti je řešit bezpečnostní incidenty a pomáhat při obnově systému po 

takovém incidentu. Pro minimalizaci rizik CSIRT poskytuje také preventivní a vzdělávací služby (Jirásek, 
Novák, Požár 2013: 91). CERT je potom odlišné označení pro CSIRT.  
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skupina pro spolupráci a zavedly se také požadavky na hlášení incidentů pro provozovatele 

základních služeb a poskytovatele digitálních služeb (Směrnice NIS 2016). Zjednodušeně 

lze interpretovat, že směrnice výrazně přispěla k efektivní spolupráci členských států na 

úrovni EU, jejich připravenosti a vybudováním příslušných kapacit. Ačkoli však byl návrh 

směrnice zahrnut již do EUCSS v roce 2013, k jeho schválení došlo až v roce 2016 po 

dlouhé debatě Rady. Lze argumentovat, že přijetí směrnice nabylo prioritního významu po 

prvním zaznamenaném kybernetickém útoku na energetický sektor v roce 2015 

způsobující několikahodinový výpadek dodávek elektřiny na Ukrajině pro více než 200 

tisíc lidí (Pernik 2018: 61). 

Je zajímavé sledovat cestu, která vedla ES/EU k tak vysoké úrovni kyber-bezpečnostní 

politiky v jaké se dnes nachází. Ačkoli je kybernetická obrana a budování defenzivních 

schopností EU esenciální pro ochranu CIIP před kybernetickými incidenty, tato oblast se 

začala vyvíjet až od EUCSS a doposud představuje nejméně rozvinutou oblast. Naopak, 

politika boje proti kybernetické kriminalitě a politika NIS jsou vyvíjeny více než 20 let. 

Navíc, v celkovém průběhu tohoto vývoje dochází ke značnému překrývání těchto 

vzájemně propletených oblastí, které se vyvíjely a doplňovaly vzájemně, proto je také 

důležité stavět je do vzájemného kontextu.  

V metodické části práce bylo zmíněno, že hodnota případové studie záleží na tom, jak 

dobře je zaostřená. Z toho důvodu je v rámci výzkumu pozornost zaostřena pouze na dvě 

politické oblasti: politika NIS a boj proti kybernetické kriminalitě. Opodstatněním je jejich 

dlouholetý a měřitelný vývoj, především je to potom dáno tím, že na rozdíl od 

kybernetické obrany spadají tyto politiky do sdílené legislativní pravomoci EU. To je pro 

sekuritizační logiku podstatné, kdy je důraz kladen na vztahový charakter a kdy v rámci 

evropského byrokratického procesu dochází k interakci EU a členských států v budování 

politiky kybernetické bezpečnosti. Navíc, oblast kybernetické obrany spadající do SBOP je 

oblastí relativně novou a je patrné, že bezpečnostní zájem je od samého počátku nastaven 

vysoko. Interpretovat to lze také z pohledu Komise, která zdůrazňuje, že kybernetický 

prostor je prostředím vedení války (Evropská komise 2017a).  

3.1. 90. léta a pokládání základu politiky 
 

Ačkoli lze v ES/EU sledovat ojedinělé známky aktivit počítačové bezpečnosti již v 80. 
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letech 20. století, jako už jednou zmiňovaný dokument Komise The Vulnerability of the 

Information-Conscious Society: European Situation v předchozí kapitole, relevantní 

základy se objevují až o dekádu později. V roce 1993 Komise pod vedením energického 

předsedy Jacquese Delorse iniciuje Bílou Knihu s označením Růst, konkurenceschopnost, 

zaměstnanost: Výzvy a cesty vpřed do 21. století, ve které je ICT prezentováno jako 

stěžejní aspekt ekonomického růstu ovlivňující všechny sektory, na kterém závisí „přežití 

nebo úpadek“ Evropy. Proto, bezpečnost těchto technologií musí být brána v potaz 

(European Commission 1993: 13, 107). Plánování politického programu informační 

společnosti a bezpodmínečné přesvědčení v ICT jako motor ekonomického růstu bylo dále 

rozvíjeno v Bangemannově zprávě roku 1994, který se soustředil na liberalizaci 

telekomunikací a primární roli soukromého sektoru (Servaes 2003: 12), jehož nezbytná 

role přetrvává dnešních dní. Dalším objektivem bylo vytvoření regulačního rámce pro 

ochranu dat, soukromí online a bezpečnosti informací, přičemž v následujících letech byla 

přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (EUR-Lex[a]) následující Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 

11. března 1996 o právní ochraně databází (EUR-Lex[b]). Jak je z tohoto vývoje patrné, 

pobídky ekonomického růstu směrem k dobudování jednotného vnitřního trhu formovaly 

prvotní náznaky politiky kybernetické bezpečnosti.  

 

 Určitá změna směru k bezpečnostním obavám přišla s reflexí Komise, že 

technologie a zejména rozšíření internetu, mohou být využity pro přenos závadného a 

nezákonného obsahu nebo jako prostředek pro kriminální aktivity online (European 

Commission 1996) záhy Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) představila svůj akční 

plán v boji proti organizovanému zločinu, jehož součástí je výzva na vypracování studie 

tzv. High-tech crime, tedy kriminality spojené s pokročilými technologiemi, přičemž tento 

termín také poprvé reflektuje Evropská rada na zasedání v Tampere (Council of the 

European Union 1997, European Parliament). Zasedání v Tampere bylo především důležité 

pro celkové směřování EU k vytvoření Prostoru svobody, bezpečnosti a práva pramenící 

z Amsterodamské smlouvy, kdy na tomto základě byly učiněny kroky k justiční a policejní 

spolupráci a vytvoření unijních agentur k jejich koordinaci jako Europol, Eurojust, Cepol 

nebo později eu-LISA (Evropský parlament 2020) 
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  Nicméně, tyto aktivity nepředstavovaly zásadní změnu, ale spíše bylo jejich účelem 

vydláždit cestu dalším snahám v této nově vznikající oblasti, kterých po přelomu nového 

milénia vzniká velké množství. Dekádu zakončila ambiciózní iniciativa Komise pod 

vedením Prodiho v roce 1999. Cílem „eEurope“ bylo zvládnou výzvy, které technologie 

přinesly a maximalizovat jejich potenciál, ekonomický a sociální do rozvíjející se 

informační společnosti. Především, byla odrazovým můstkem pro identicky pojmenovaný 

akční plán eEurope–2002, přijat Evropskou radou v roce 2000 s jeho explicitním 

vyzdvižením počítačové a síťové bezpečnosti a vytvoření koordinovaného přístupu ke 

kybernetické kriminalitě (European Commission 2001).  

 

3.2. Boj proti kybernetické kriminalitě 
 

Začátkem nového milénia Evropská unie až na Rámcové rozhodnutí rady o boji proti 

dětské pornografii na internetu a Rámcové rozhodnutí Rady o potírání podvodů a padělání 

bezhotovostních platebních prostředků soustředěných na přiblížení legislativy členských 

států, nedisponuje dalšími právně závaznými akty týkající se kybernetické kriminality. 

Navíc, ačkoli tyto legislativy zachycují vůbec první významnou snahu v této vznikající 

oblasti, jejich úzké zaměření na individuální problémy počítačové kriminality neřeší 

celistvý přístup. Škodlivé aktivity jako hacking, distribuce škodlivých kódů jakožto virů 

nebo červů a útoky typu DoS jsou již dlouho známy. Prominentním a dobovým příkladem 

je červ LoveBug z poloviny roku 2000 co skrze e-mail infikoval miliony zařízení 

s odhadovanou škodou v miliardách euro a poukázal na fakt vzrůstající globalizace 

kybernetických hrozeb (Shutt, Delfem podle Robinson 2013: 48). Stejný rok postihují 

společnosti jako Yahoo, eBay nebo Amazon útoky DDoS vedoucí k pádu jejich webových 

stránek (Washington Post 2003). Přesto, pro první polovinu desetiletí je spíše typická 

smršť iniciativ, návrhů a strategií postavená na dobrovolné bázi pro členské státy 

přinášející mimo jiné právní a technická doporučení. V tomto kontextu EU sledovala práci 

Rady Evropy24, která už od roku 1997 vyvíjela Úmluvu o počítačové kriminalitě 

představující první mezinárodní nástroj pro adresování počítačových zločinů a nutnosti 

zesílené spolupráce a přijímaní legislativy. Ta nakonec byla představena v listopadu 2001 a 

                                                 
24 Rada Evropy není oficiální institucí Evropské Unie  
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stala se součástí strategie EU v jejím boji proti kyberkriminalitě (Servaes 2003, European 

Commission 2001).  

 

Jeden z výše jmenovaných návrhů vedl k přijetí značně významného, Rámcového 

rozhodnutí Rady o útocích proti informačním systémům, jehož cílem bylo zlepšit 

spolupráci trestně-právních orgánů členských států prostřednictvím sbližování legislativy 

v oblasti útoků proti informačním systémům a dále prosazovalo výměnu informací (Rada 

Evropské unie 2005). Aby bylo zajištěno trestání takových činů, Rozhodnutí představilo 

definici kybernetických útoků, do značné míry totožné s Úmluvou o počítačové kriminalitě 

– protiprávní přístup k informačním systémům společně s protiprávním zásahem do 

systému a protiprávním zásahem do dat přinesly společný rámec pro kriminalizaci těchto 

činností. Kroky Evropské komise ve vývoji politiky kybernetické kriminality od roku 2006 

doprovází uvědomění, že útoky na informační systémy jsou postupně motivovány spíše 

finančním ziskem než prostým narušením systému, to zahrnuje vzrůstající případy 

phishingových útoků, spywaru a dalších škodlivých softwarů distribuovaných pomocí 

spamu. Společně s technologickým pokrokem v mobilních zařízení a sítí jako 3G panuje 

obava z rychlejšího šíření útoků jejich prostřednictvím (European Commission 2006). 

Komise proto reaguje Sdělením o boji proti spamu, spywaru a škodlivému softwaru 

(malware)25, následující širším Sdělením k obecné politice v boji proti počítačové 

kriminalitě v roce 2007. Především druhé jmenované sdělení nabízelo celistvý náhled do 

problematiky a řadilo všechny škodlivé aktivity do tří oblastí jako tradiční formy 

kriminality (krádež, padělání), zveřejňování nezákonného obsahu (podněcování 

k terorismu, dětská pornografie) a trestné činy postihující výlučně elektronické sítě 

(hacking, sítě botnet26)27. Celkovým cílem této iniciativy bylo zdokonalit politiku EU 

prostřednictvím zlepšení operativní spolupráce v oblasti prosazování práva, politické 

spolupráce a koordinace mezi členskými státy, politickou a právní spolupráci se třetími 

zeměmi a zvyšování obecného povědomí společně s odbornou přípravou a výzkumem. 

                                                 
25 Evropská Komise. 2006. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A 

EVROPSKÉMU VÝBORU REGIONŮ k obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě.  
26 Bot je v rámci kybernetické kriminality programem, který ovládne počítače v síti a používá je k provádění 

zločineckých aktivit, např. jako distribuováné útoky (DoS) a hromadná distribuce nevyžádané komerční 

pošty. Velká síť takových infikovaných počítačů, navíc ovládaná jedním aktérem umožňující přístup 

k výpočetnímu výkonu tisíců strojů současně, je potom nazývána botnet (Jirásek, Novák, Požár 2013: 24, 

25). 
27 Bližší specifikace těchto kategorií je dostupná v kapitole věnující se kybernetickým hrozbám, potažmo 

kybernetické kriminalitě.  



 
 

53 

V neposlední řadě to byly také možné legislativní kroky, které by vedly z posíleného 

dialogu s daným odvětvím. Důležitost představení nových činnosti je tady zřetelná, ale 

především tímto sdělením byla vytvořena půda pro budoucí vznik hlavního centra v boji 

počítačové kriminalitě na úrovni EU (Evropská komise 2007: 4, 10)  

 

Celkový trend kybernetické kriminality se vždy vyvíjel postupně s technologickým 

pokrokem, nicméně od roku 2007 tento trend dynamicky vzrost co se týče nejenom počtu 

případů krádeží dat a cíleného infikování zařízeních škodlivým programem pro různé 

účely, ale také svým rozsahem (Le VPN 2018). Alarmujícím příkladem byl botnet 

Mariposa, který infikoval téměř 13 miliónů zařízení z více než 190 zemí používán k vedení 

útoků DDoS a kradení informací o kreditních kartách, navíc, vyšetřování nakonec skončilo 

úspěšně i s pomocí Europolu (BBC 2013). Další botnet přezdívaný Conficker vytvořil síť o 

sedmi miliónech počítačů, nicméně jeho efekt postihl i francouzské námořnictvo, britskou 

státní správu nebo německou armádu (Help Net Security 2011). V roce 2009 byly 

odhaleny také rozsáhlé kyberšpionážní operace vedené čínskými aktéry APT jako 

GhostNet nebo Operace Aurora. První jmenovaná cílila na vysoko postavené státní 

činitele, druhá potom byla příkladem důmyslné průmyslové špionáže, kdy nejvíce 

zasaženy byly soukromé společnosti a zejména Google (Cavelty 2013: 407).  

 

 V roce 2009 byl přijat tzv. Stockholmský program následovaný akčním plánem pro 

jeho plnění. Evropská rada (dále ER) v tomto programu zaměřeném na další rozvoj 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva (oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, JHA) 

prioritizuje politické kroky k dosažení bezpečné Evropy. Jednou z priorit je ochrana před 

organizovanou trestnou činností, včetně kybernetické kriminality. V tomto kontextu ER 

zmiňuje několik věcí důležitých pro celkové směřování kybernetické bezpečnosti v EU, 

včetně prosazovaní politiky NIS a lepší odolnosti proti kybernetickým útokům, potřeba 

ratifikace Budapešťské úmluvy pro všechny členské státy a posílení spolupráce mezi 

soukromým a veřejným sektorem, stejně jako spolupráce mezinárodní a posílení role 

Europolu. Především ale ER v programu vyzívá Komisi k vypracování strategie vnitřní 

bezpečnosti EU, která vzniká v roce 2010 (Evropská rada 2010: 22–23). Ve strategii 

vnitřní bezpečnosti EU (2010) Komise stanovuje pět strategických cílů na období 2011–

2014, přičemž jedním z cílů je zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti pro občany a podniky 

v kybernetickém prostoru. Navrhuje přitom několik konkrétních opatření, z nichž jsou 
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mnohá podstatnější pro oblast NIS, nicméně v relevanci ke kybernetické kriminalitě je 

považováno za stěžejní vytvoření centra pro boj proti kybernetické kriminalitě do roku 

2013 (dále EC3). Následující vytvořením CERTu pro evropské instituce a členské státy do 

roku 2012 a potřeba zajistit na národní úrovni spolupráci se složkami vymáhající právo. 

V neposlední řadě je to vytvoření evropského systému pro varování a sdílení informací 

(EISAS) široké veřejnosti do roku 2013 (Evropská komise 2010b: 9–10). S časovým 

odstupem, lze konstatovat, že všechna opatření byla úspěšně zavedena.  

 

Evropský CERT vznikl v roce 2012 a předcházela mu roční pilotní fáze, která se 

ukázala býti úspěšná pro další pokračování. Navíc, v roce 2015 byl CERT-EU přesunut do 

nové centrály dáno rozšířením jeho činností a zaměstnaneckých kapacit (cert.europa.eu). 

Ačkoli lze první zmínky pozorovat od roku 2007, EC3 vzniklo až v roce 2013 jako 

evropské ústředí boje proti kybernetické kriminalitě v rámci struktur Europolu. EC3 je 

dnes aktivní na analytické i operativní rovině, usnadňuje spolupráci a vytváří kanály pro 

sdílení informací mezi příslušnými orgány v členských státech, soukromým sektorem a 

dalšími zúčastněnými stranami, obecně tak začal sloužit jako mluvčí společenství v oblasti 

prosazování práva. Na operativní rovině se EC3 soustředí především na oblasti, které 

spadají pod jeho mandát, tedy na pohlavní zneužívání dětí, platební podvody, botnety a 

neoprávněné vniknutí (Evropská komise 2013: 10–11). Každý rok potom vydává své 

strategické zprávy Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti na internetu (IOCTA) 

v němž představuje klíčová zjištění v kybernetické kriminalitě a dále monitoruje vývoj 

prostředí hrozeb. V rámci EC3 také vznikl v roce 2014 specializovaný útvar Joint 

Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), který pracuje na těch nejzávažnějších případech 

kybernetické kriminality postihující společnosti a občany EU, činí tak společně se 

svými mezinárodními partnery (Europol 2020a).  Europol, potažmo EC3 spolupracuje 

s dalšími agenturami EU v zájmu zefektivnění boje proti tomuto typu hrozby. Spolupráce 

s Eurojust byla posílena pro snazší stíhání kriminálních aktérů v kyberprostoru, v němž je 

soudní složka klíčová. S takovým problémem přesahující hranice členských států je 

podstatné rozšířit přeshraniční vyšetřování, právě z toho důvodu byl mandát Eurojust 

posílen od jeho vzniku v roce 2002 dvakrát, v roce 2003 a 2009. Spolupráce s CEPOL je 

potom zaměřena na školení policejních orgánů v kybernetické kriminalitě v rámci EU i 

mimo ni (Meulen, Jo, Soesanto 2015: 53–54).  
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 EU konstantně vyvíjí iniciativy další, příkladem bylo přijetí Směrnice o boji proti 

pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii28, ale 

taky reviduje ty stávající, dáno dynamickým vývojem v oblasti kybernetické kriminality a 

nových metod k jejímu páchání. Rámcové rozhodnutí Rady o útocích proti informačním 

systémům bylo v roce 2013 nahrazeno stejnojmennou směrnicí, která reflektovala tento 

vývoj, zejména zesílenou koncentrací na kriminalizaci botnetu (Evropská komise 2013). 

Rovněž, Směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a 

jejich padělání z roku 2019 nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady z roku 2001 a nově 

zahrnuje také například virtuální měny (EUR-Lex[c]).  

 

EU dosáhla výrazného pokroku ve svém boji proti kybernetické kriminalitě, 

veškeré dosažené úspěchy do roku 2013 byly zahrnuty do sjednocující strategie, 

stanovující výrazné omezení kyberkriminality jako jeden z koncepčních cílů. Komise 

konstatuje, že kyberkriminalita je jednou z nejrychleji rostoucích forem trestné činnosti 

postihující denně více než milión lidí, proto dále staví na implementaci silných legislativ a 

prostřednictvím svých programů financování a dalších nelegislativních iniciativ podporuje 

operační kapacity a lepší koordinaci všech zúčastněných stran (Evropská komise 2013). 

Podle politického cyklu EU určeného k boji proti organizované a závažné mezinárodní 

trestné činnosti (EMPACT), jenž byl pro další čtyřleté období (2018–2011) přijat Radou 

v roce 2017, představuje kybernetická kriminalita jednu z deseti nejnaléhavějších 

kriminálních hrozeb, kterým EU čelí a stále tak je na vrcholu bezpečnostní agendy 

(Europol 2020b).  

 

3.3. Politika bezpečnosti sítí a informací 
 

Vývoj této politiky lze postupně pozorovat od roku 2001, kdy Komise zveřejnila své 

sdělení Bezpečnost sítí a informací: Návrh evropského politického přístupu. V tomto 

sdělení Komise poprvé představila definici NIS a zdůrazňovala rostoucí důležitost 

bezpečnosti sítí a informací jakožto klíčového faktoru v hospodářském a společenském 

vývoji společenství. Především ale představuje první snahu o systematický přístup ke 

                                                 
28 Směrnice 2011/93/EU  
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kybernetické bezpečnosti, v němž nejenom definuje NIS, ale také vykresluje možné 

bezpečnostní incidenty a přináší konkrétní opatření zahrnující zvyšování povědomí, 

technologický rozvoj nebo budování kapacit a mezinárodní spolupráce (Komise 

Evropských společenství 2001).  

 

Také v dalších iniciativách Komise v následujících letech politika NIS vychází 

zejména z ekonomicky řízeného přístupu, jenž byl součástí širšího programu Informační 

společnosti (Christou 2014: 121). Jak již bylo zmíněno, transformace Evropy do 

Informační společnosti byla nastavena již Prodiho komisí v iniciativě eEurope (1999) a 

zaměřovala se především na maximalizaci všech výhod pro společnost, které ICT 

přinášely. Například v roce 2005 byla zveřejněna pětiletá rámcová Iniciativa i201029, která 

zdůrazňovala důležitost bezpečnosti sítí a informací pro vytvoření „jednotného evropského 

informačního prostoru“, stejně jako Strategie pro bezpečnou informační společnost: 

Dialog, partnerství a posílení účasti z roku 2006. Druhý zmiňovaný dokument je 

souvislým navázáním, nebo spíše „oživením“ návrhu z roku 2001 a apeluje na bezpečnou 

informační společnost, která musí být založena na zdokonalené NIS a kultuře bezpečnosti. 

Co je především podstatné v této strategii, je záměr vytvořit dynamický přístup zahrnující 

všechny zúčastněné strany, včetně veřejného a soukromého sektoru, jenž budou společným 

dialogem pracovat na politických iniciativách pro dosažení kultury bezpečnosti (Komise 

Evropských společenství 2006: 6). V rámci budování politiky NIS a dosahování odolnosti 

informačních systémů, byla v roce 2004 založena evropská agentura ENISA, která podle 

jejího původního mandátu měla zajišťovat „vytvoření kultury bezpečnosti sítí a informací v 

zájmu občanů, spotřebitelů, podniků a organizací veřejného sektoru v Evropské unii a pro 

zajištění řádného fungování vnitřního trhu“ (EUR-Lex 2004). ENISA byla pověřena 

zejména podpůrnou a poradenskou funkcí pro evropské instituce a členské státy, nicméně, 

od té doby si agentura prošla několika změnami. Už ve jmenované strategii z roku 2006 

byla posílena její taktická a operativní úloha. Zanedlouho na to, v roce 2008 byl její 

mandát prodloužen do března 2012, přičemž Rada a Evropský parlament současně vyzvaly 

k dalšímu jednání o budoucnosti agentury (Evropská komise 2009: 3).  

 

Zahrnutí ochrany kritické infrastruktury (dále CIP) do širší politické oblasti NIS 

představovalo zásadní změnu pro celkový vývoj politiky kybernetické bezpečnosti EU. 
                                                 
29 A European Information Society for growth and employment COM(2005) 229 
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V roce 2004 byla na žádost Evropské rady vypracováno Sdělení Komise pojednávající o 

ochraně kritické infrastruktury při boji proti terorismu, jenž následovalo nedlouho po 

teroristickém útoku na madridské vlaky (Evropská komise 2004). Ve směrnici padaly 

návrhy na posílení evropské prevence, připravenosti a schopnosti odezvy na útoky 

zasahující kritickou infrastrukturu. Komise následně přijala zelenou knihu o Evropském 

programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) cílenou na zvýšení ochrany a 

minimalizování zranitelností evropské CIP s dalším plánem vytvořit informační síť pro 

varování. Posun přichází v roce 2008, kdy Komise přijímá Směrnici o určování a 

označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich 

ochranu, která byla klíčovým pilířem EPCIP. Ta klade povinnost členským státům určit 

svou potenciální kritickou infrastrukturu, a proto je označovaná jako první krok ke 

komplexnímu uchopení této problematiky. Samozřejmě, důraz je kladen na společný 

přístup pro hodnocení potřeby zlepšit jejich ochranu. Nutno říct, že směrnice měla 

sektorální podobu a byla soustředěna pouze na dopravní a energetické odvětví, ovšem 

s cílem posoudit zahrnutí dalších odvětví, zejména informačních a komunikačních 

technologií (Rada Evropské unie 2008).   

 

 Události, které ovlivnily další vývoj politiky kybernetické bezpečnosti v EU byly 

útoky na Estonsko v roce 2007. Kybernetické útoky, převážně DDoS a Defacement byly 

směřovány proti estonským státním institucím, zpravodajským portálům, politickým 

stranám, a především zasáhly také bankovní a telekomunikační infrastrukturu a dočasně 

tak způsobily paralyzaci státu od jeho běžného chodu. Navíc, lidé nemohli využívat 

bankovní služby, což v konečném důsledku znamenalo mnohamiliónové ztráty (Pernik 

2018: 55–56). Později byly tyto události obecně označovány jako „První kybernetiká 

válka“, protože to bylo vůbec poprvé co tak masivní, vytrvalé a politicky motivované 

útoky mířily na celkovou digitální infrastrukturu státu s jasným cílem způsobit škody. 

Konsekvence ale byly dvojího charakteru, tyto útoky vyvolaly rozsáhlou osvětovou 

kampaň na západě, a byly určitým vztyčeným prstem pro národní státy i mezinárodní 

organizace (Ruus 2019: 1), včetně EU.  

 

Ochrana kritické informační infrastruktury (CIIP) byla nově prioritní záležitostí a 

Komise zveřejnila svou první politiku v této oblasti v roce 2009. Sdělení Komise o CIIP 

bylo zaměřeno na ochranu Evropy před rozsáhlými kybernetickými útoky a posílení 
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bezpečnosti a odolnosti, v jehož rámci představila akční plán postavený na pěti pilířích 

zahrnující členské státy i soukromý sektor. Důležité říci, že z těchto pěti pilířů akce bylo 

dosaženo značných úspěchů, které vedly k vytvoření Evropského partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem pro odolnost (E3PR), Evropského Fóra pro sdílení 

informací mezi členskými státy, Evropského systému pro varování a sdílení informací 

společně s vytvořením národního pohotovostního plánování a celoevropských cvičení 

rozsáhlých událostí. V neposlední řadě, cílem akční plánu bylo také určení minimální 

úrovně schopností národních skupin CERT a v případě, že jimi členské státy 

nedisponovaly, vytvořit jejich dobré fungování do roku 2011 (Evropská komise 2009: 8–

9). Navíc, role ENISA je zde vyzdvihována jako klíčová, dáno tím, že v mnoha z těchto 

opatření má hrát mezi všemi zúčastněnými stranami důležitou úlohu nejen na poradenské, 

ale také provozní bázi. Příkladem jsou celoevropská cvičení kybernetické bezpečnosti, kde 

ENISA hraje podstatnou koordinační roli svěřenou členskými státy. První z těchto cvičení 

bylo uskutečněno v roce 2010 (Cyber Europe 2010), další v roce 2012 už zahrnovalo účast 

soukromého sektoru (Evropská komise 2013: 7) a s dvouletými intervaly se cvičení 

uskutečňují na pravidelné bázi až do současnosti.   

 

V tomto kontextu je také podstatné zmínit paralelní vývoj regulatorního rámce pro 

sítě a služby elektronických komunikací se specifickým bezpečnostním zájmem. Směrnice 

adresovaná Radou a Evropským parlamentem, která se této problematice věnuje, 

představuje významný pokrok v harmonizaci legislativy. Doplňuje přitom směrnici z roku 

2002 a stanovuje povinnost pro členské státy zajistit, aby poskytovatelé elektronických 

komunikací hlásily bezpečnostní incidenty (včetně kybernetických útoků) vnitrostátním 

regulačním orgánům a agentuře ENISA (Klimburg, Tirmaa-Klaar 2011: 33). Směrnice NIS 

potom stanovuje povinnost hlásit incidenty všem provozovatelům CIP.  

  

Digitální agenda pro Evropu byla představena v roce 2010 a je podobně jako 

uvedené iniciativy na začátku podkapitoly řízena převážně ekonomickou logikou. V této 

ambiciózní iniciativě Komise vzešlé z pozadí ekonomické krize je zdůrazňována 

bezpečnost a důvěra ICT, jejichž klíčová role je podmínkou pro dosažení inteligentního a 

udržitelného růstu vedoucí k digitálnímu jednotnému trhu. Kapitola věnována bezpečnosti 

a důvěře zdůrazňuje, aby všechny zúčastněné strany společnými silami pracovali na 

zachování bezpečnosti a odolnosti digitální infrastruktury a rovněž aby vytvořili efektivní a 
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koordinované mechanismy reakce na kybernetické útoky. Navrhovaly se přitom další 

opatření, z nichž klíčové bylo posílit politiku NIS a její vysokou úroveň, včetně takových 

legislativních iniciativ jako modernizování agentury ENISA (Evropská komise 2010a; 

Evropská komise 2011).  

 

V roce 2011 Komise ve svém Sdělení o CIIP pojmenované „Dosažené výsledky a 

další kroky: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti“ provádí inventuru výsledků 

dosažených od přijetí akčního plánu na CIIP se závěry, že čistě vnitrostátní přístupy 

k dalšímu řešení problémů bezpečnosti a odolnosti nestačí, Evropa by proto měla ve svých 

snahách budování jednotného a kooperativního přístupu v rámci EU pokračovat (Evropská 

komise 2011). Toto stanovisko potvrdila také Rada ve svých závěrech z května roku 2011, 

kdy zdůraznila naléhavou potřebu zajistit bezpečnost a odolnost ICT systémů a sítí před 

úmyslným či náhodným narušením. Rada mimo jiné artikulovala potřebu rozvíjet vysokou, 

celounijní úroveň schopností zajišťující připravenost, bezpečnost a odolnost, stejně jako 

technologickou způsobilost a rozvíjení mechanismu spolupráce v případě bezpečnostních 

incidentů. Také Evropský parlament ve své rezoluci z roku 2012 vyjádřil podporu Sdělení 

Komise a vypracoval doporučení pro další postup, mnohá z nich byla následně 

reflektována v EUCSS a v návrhu směrnice NIS (European Commission 2020).  

 

 Na základě tohoto vývoje, který doprovázel zesílený tlak na celkovou regulaci této 

problematiky na evropské úrovni spustila Komise v roce 2012 veřejnou internetovou 

konzultaci pojmenovanou „Zvyšování bezpečnosti sítí a informací v EU“. Záměrem 

konzultace bylo za pomoci názorů vlád členských států, soukromých společností a 

samotných občanů vytvořit legislativní úpravu kybernetické bezpečnosti v EU, která by 

znamenala významný posun od pouhých dobrovolných závazků směrem k právně závazné 

regulaci. Závěry konzultace ukázaly, že všechny zúčastněné strany souhlasí s potřebou 

zvýšit úroveň bezpečnosti sítí a informací, přičemž v rámci dotazování bylo 82,2% 

respondentů názoru, že vlády členských států by měly pro zajištění vysokého stupně NIS 

dělat více30 (GovCERT.CZ 2016: 19–20). Právě o rok později byl v souvislosti se EUCSS 

představen Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, který reflektoval veškeré předchozí 

                                                 
30 Dalším zajímavých zjištěním bylo, že 66,3% respondentů by souhlasilo se zavedením zákonné povinnosti 

řízení rizik v oblasti NIS, a 84,8% vyjádřilo názor, že by takové povinnosti měly být stanoveny na úrovni EU 

(govcert.cz)  
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iniciativy v této politické oblasti a společně s přijetím tohoto návrhu v roce 2016 se EU 

podstatně přiblížila k dosažení kultury bezpečnosti a odolnosti.  

3.4. Junckerova Komise a tvorba dalších 

iniciativ 
 
Komise pod vedením Jean-Claude Junckera ve funkčním období 2014–2019 zaznamenala 

řadu úspěchů. Jak už bylo zmíněno, Směrnice NIS byla v roce 2016 přijata v řádném 

legislativním procesu Radou a Evropským parlamentem a následně i implementována do 

vnitrostátního práva členských států v roce 2018. V oblasti ochrany dat bylo dosaženo 

přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů31 (GDPR) garantující evropským 

občanům právo na soukromí (Evropská Komise 2020b) a v rámci zvyšování odolnosti ICT 

byl představen ambiciózní balíček kybernetické bezpečnosti.  

 

 Od představení EUCSS byly Komisí vypracovány dva strategické dokumenty, které 

jsou s ní vzájemně propojené, zabývající se kybernetickou bezpečností. Předmětem 

Evropského program pro bezpečnost (2015) je vytvoření prostoru vnitřní bezpečnosti EU, 

staví přitom na Strategii vnitřní bezpečnosti z roku 2010 a i v tomto programu je jednou 

z hlavních priorit boj proti kybernetické kriminalitě. Program nepřináší nové opatření, 

spíše je jeho cílem přezkoumat a rozšířit již stávající legislativy a zlepšit tak trestněprávní 

reakci na kybernetické útoky. Zdůrazňuje také potřebu přezkumu překážek v trestním 

vyšetřování kyberkriminality a zlepšení činností v oblasti budování kybernetických kapacit 

(Evropská komise 2015a). Druhou iniciativou je Strategie pro jednotný digitální trh 

v Evropě (2015) cílená, mimo jiné na posílení důvěry a bezpečnosti digitálních produktů a 

služeb, představující nepostradatelné podmínky k maximalizaci ekonomického růstu. Na 

základě této strategie, Komise v roce 2016 úspěšně vytvořila partnerství veřejného a 

soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost (cPPP) se záměrem zvýšit evropskou 

konkurenceschopnost a inovace průmyslu (Evropská komise 2015b).  

 

                                                 
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
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Na druhou stranu, počet a intenzita kybernetických útoků, kterým Evropa byla 

vystavena se přenesla do naprosto nových rozměrů a jejich cena – ekonomická, sociální, 

ale také politická byla vysoká. První zaznamenaný kybernetický útok (Mirai Malware) na 

tzv. Internet věcí v roce 2016 způsobil, mimo jiné, výpadek internetových služeb největší 

německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom pro více než 900 tisíc zákazníků. 

Také lze zmínit vzrůstající aktivity kybernetické kriminality s finančním motivem, 

například zákazníci bankovních služeb Tesco přišly kolektivně o dva a půl miliónu liber 

nebo ztráta dvou set až tří set miliónů dolarů dánské obchodní společnosti Maersk, o něž 

přišla na základě jediného kybernetického útoku (Griffith 2018: 1). Nicméně, 

nejvýznamnějšími incidenty pro kybernetickou bezpečnost v EU byly potom dva globální 

útoky v roce 2017. Ransomware32 WannaCry postihl přes 400 000 počítačů ve více než 

150 zemích, včetně poskytovatelů evropské kritické infrastruktury33 a provozovatelů 

služeb a o měsíc později NotPetya, také s bezprecedentním rozsahem (Evropská komise 

2017a: 2). WannaCry především představuje milník v kybernetické spolupráci na úrovni 

EU, kdy na základě mechanismů pro operativní spolupráci stanovených ve směrnici NIS 

dochází k první výměně informací v reakci na významný kybernetický incident (ENISA 

2017).  

 

O několik měsíců později předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním 

projevu o stavu Unie představil balíček kybernetické bezpečnosti pro zvýšení odolnosti 

proti kybernetickým útokům. Konkrétní opatření tohoto balíčku potom definuje Sdělení 

Komise „Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro 

EU“, které aktualizuje strategii z roku 2013 a přináší nová řešení v reakci na dynamický 

vývoj bezpečnostní situace. Jedním z těchto opatření byl návrh Aktu kybernetické 

bezpečnosti, který společně s cílem reformovat agenturu ENISA zahrnoval také 

Celoevropský rámec pro certifikaci produktů a služeb kybernetické bezpečnosti (Evropská 

komise 2017b). Akt má podobu právně závazného nařízení, na kterém byla učiněna dohoda 

a v řádném legislativním procesu byl schválen v dubnu 2019. ENISA tak od svého 

posledního mandátu z roku 2013 výrazně posílila, disponuje většími finančními prostředky 

a lidskými zdroji a především, operuje s permanentním mandátem. ENISA stále poskytuje 
                                                 
32 Ransomware je i českém prostředí běžně používaný termín, který označuje specifický program šifrující 

data oběti, přičemž rozšifrování těchto dat nabízí po zaplacení výkupného (Jirásek, Novák, Požár 2013: 83). 

V tomto případě měl program funkci počítačového viru.  
33 Mimo jiné paralyzoval pohotovostní službu ve Velké Británii nebo způsobil zmatek na německých 

železnicích   
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podporu všem zúčastněným stranám v klíčových oblastech, včetně provádění směrnice 

NIS, především ale prohlubuje operativní spolupráci a krizové řízení v celé EU (Evropská 

Komise 2017a: 4).  

 

Rámec pro certifikaci produktů a služeb kybernetické bezpečnosti cílí na zvyšování 

jejich důvěry a bezpečnosti představující stěžejní pilíř v budování digitálního jednotného 

trhu. EU tímto rámcem zastřešuje již existující systémy bezpečnostních certifikací 

s jasným cílem vyhnout se rizikům fragmentace trhu, které by v tomto ohledu mohly 

vznikat. Celounijní certifikační systém má podobu komplexního souboru pravidel, 

technických požadavků, norem a procesů, navíc certifikace je rovněž vztahována na 

produkty internetu věcí, které jsou součástí kritické infrastruktury (ec.europa.eu). S tímto 

vývojem by tak evropské regulace mohly přispět ke snížení míry kybernetických incidentů 

jako byl například již zmíněný Mirai malware. Důležité je také zmínit, že při tvorbě a 

provádění certifikace produktů a služeb disponuje ENISA klíčovou rolí.  

 

Jedním z koncepčních cílů Sdělení (2017) je zajistit lepší reakci EU na 

kybernetické útoky, Komise proto přijala nezávazné doporučení o koordinované reakci na 

rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize. V něm Komise vyzývá členské státy 

a orgány EU k vytvoření evropského rámce pro reakci na bezpečnostní krize, přičemž 

důraz by měl být kladen na bezodkladnou výměnu informací a lepší koordinaci (Evropská 

komise 2017c). Ve sdělení se objevily další důležité iniciativy, mimo jiné návrh nařízení 

pro usnadnění přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům, které by zefektivnilo 

vyšetřování a stíhání trestné činnosti v kyberprostoru. Nicméně, tento návrh je 

v současnosti předmětem prvního čtení Rady. Také lze zmínit návrh na vytvoření sítě 

odborných středisek v oblasti kybernetické bezpečnosti zastřešených Evropským a 

odborným střediskem pro kybernetickou bezpečnost, které by byly soustředěny na 

budování technologických kapacit na vnitrostátní i evropské úrovni (Evropská komise 

2017a).  

 

Země Evropské unie začaly být teprve v posledních letech častým terčem aktivit 

zasahování do demokratických volebních procesů. Volby do italského parlamentu v roce 

2018, francouzské prezidentské volby v roce 2017, britské referendum o vystoupení z EU 

nebo prezidentské volby v USA v roce 2016 byly předmětem ovlivňování ze strany 
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vnějších aktérů. Zejména zasahování do prezidentské kampaně Emanueala Macrona 

ukázaly, že kybernetické aktivity nezahrnují pouze hacking nebo úniky dat, ale také šíření 

falešných zpráv (Fake news) a další formy manipulace (Limnel 2018: 71). Možné 

provádění kybernetických útoků prostřednictvím dezinformačních kampaní a využívání 

sociálních sítí k propagandě a ovlivňování příznivců, už bylo předmětem Společného 

rámce pro boj proti hybridním hrozbám34 z roku 201635, který je klasifikuje jako nástroje 

hybridních útoků. Komise se dála zabývala dezinformacemi ve sdělení z dubna 2018 o 

dezinformacích na internetu, kde vyzvala k vypracování kodexu chování ke zvýšení 

transparentnosti, důvěryhodnosti obsahu a omezení cílené politické reklamy, zahrnující on-

line platformy a reklamní průmysl. V následujícím Akčním plánu proti dezinformacím 

(2018), který představila Komise a Vysoká představitelka Unie byla pozornost zaměřena 

na zlepšování schopností orgánů EU odhalovat, analyzovat a zveřejňovat dezinformace. 

Plán také zahrnoval posilování koordinovaných reakcí, mobilizaci soukromého sektoru a 

zvyšování povědomí a odolnosti společnosti. (ECA 2019: 75). Nicméně, v srpnu 2018 

Komise vydala „volební balíček“ zahrnující opatření na posílení kybernetické bezpečnosti 

voleb. Součástí balíčku je doporučení Komise o sítích pro volební spolupráci, 

transparentnosti online, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti 

dezinformačním kampaním36. Hlavní opatření je potom stanovení vnitrostátních 

kontaktních míst pro lepší koordinaci a výměnu informací v době před volbami (ECA 

2019: 48).  

 

 S tímto celkovým vývojem je patrné, že EU v současné době zastává důležitou roli 

v politice kybernetické bezpečnosti, která se vyvíjela s rostoucím technologickým 

pokrokem, zesílenou digitalizací, a především s rozšíření bezpečnostního prostředí, z nějž 

vzešlo několik kyber-bezpečnostních incidentů ovlivňující další směr politiky. Úkolem 

kapitoly bylo představit podobu politiky kybernetické bezpečnosti na unijní úrovni, jaký ji 

doprovázel historický vývoj a jak se konstituovala s ohledem na události a institutce. 

Následující část práce se analyticky zaměří na proces sekuritizace kybernetické 

bezpečnosti EU a nabídne odpovědi na výzkumné otázky.  

   
                                                 
34 Komise ve společném sdělení uvádí, že definice hybridních hrozeb musí zůstat flexibilní dáno jejich 

různorodostí. Nicméně, považují se za ně různé nátlakové a podvratné činnosti, které mohou státní i nestátní 

aktéři koordinovaným způsobem využívat k dosažení svých konkrétních cílů (Evropská komise 2016) 
35 JOIN(2016) 18 final 
36 C(2018) 5949 final 
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Interpretativní analytická část  
 

Tato kapitola představuje empiricko-analytickou část práce a je tedy kapitolou závěrečnou. 

Staví tak na všech dosavadních částech práce a je jejím vyústění, přičemž zohledňuje 

teoretickou konceptuální část, obecný vývoj kybernetických hrozeb, a především vývoj 

politiky kybernetické bezpečnosti EU. Vzhledem k tomu, že je analýza politiky 

kybernetické bezpečnosti vedená teoreticky, nyní přejdeme k sekuritizační diskuzi, kde 

bude představeno, do jaké míry sekuritizace formovala politiku kybernetické bezpečnosti. 

Kapitola je rozdělena do tří časových bloků vývoje, přičemž prvním je vývoj politiky v 90. 

letech. S přelomem nového milénia je potom další blok ohraničen rokem 2010 a závěrečný 

blok se potom rozléhá do současnosti. S aplikací modifikované typologie M.D. Cavelty je 

každé období doprovázeno tematickým diskurzem, což v konečném důsledku odhalí 

narativní témata politiky kybernetické bezpečnosti EU.  

 

Výzkumné období č.1  
 
S přijetím Maastrichtské smlouvy v roce 1993 a zavedením pilířové struktury, ICT spadá 

do nadnárodní roviny prvního pilíře, který je agendou společného trhu. Komise tak získává 

monopol na legislativní iniciativu (Fiala, Pitrová 2010: 131), včetně té týkající se ICT. 

Nicméně, zatím co USA reflektují nárůst hrozby ve svých legislativách už od 80. let, 

Evropská unie ještě na počátku 90. let spatřuje v ICT více ekonomické výhody nežli 

bezpečnostní hrozby. ICT jako motor ekonomického růstu, na kterém závisí „přežití nebo 

úpadek“ Evropy je zřetelný v počátečním diskurzu EU jehož kontinuita je doložitelná až 

do Strategie digitálního jednotného trhu z roku 2015 a trvá dále. Přítomnost 

katastrofických scénářů z útoků na kritickou infrastrukturu, které doprovázely diskurz 

kybernetických hrozeb v 90. letech a zejména útoky ze strany nepřátelských států a 

teroristů nebyly v narativu EU reflektovány vůbec. To dokládá výchozí nastavení politiky 

kybernetické bezpečnosti čistě z ekonomických pozic.  

 

EU dnes můžeme označit za jako globálního lídra v ochraně soukromí, zajišťování 

ochrany digitálních informací bylo nastaveno již počátkem 90. let. S ohledem na dvě 
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směrnice Parlamentu a Rady týkající se ochrany dat, databází a soukromí online (1995, 

1996) lze spatřit již v návrhu Komise z roku 1992 sekuritizační logiku, kdy Komise 

akcentuje, že neoprávněný přístup k datům představuje čin, který může mít ty 

„nejzávažnější ekonomické a technické důsledky.“ (Commission of the European 

Communities 1992: 59) V tomto kontextu tak můžeme jako první referenční objekt označit 

digitální data, jejichž odcizení nebo modifikace, může představovat vážnou hrozbu pro 

jednotný trh.  

 

S aplikací modelu variací diskurzů kybernetické bezpečnosti lze od poloviny 90. let 

interpretovat kyber-kriminálníky jako hlavní hrozbu pro jednotný vnitřní trh z pohledu 

Komise a obecně pro společnost z pohledu Rady. Komise již ve svém sdělení z roku 1996 

vnímá šíření nezákonného a závadného obsahu a kriminální aktivity na internetu jako 

aktivity, které mají „přímý dopad na fungování vnitřního trhu“ (European Commission 

1996: 4). Explicitní zmiňování bezpečnostních obav z finančních podvodů a padělání nebo 

šíření dětské pornografie, podněcování k terorismu nebo ochrany soukromí jsou přítomné a 

„vyžadují naléhavé jednání a konkrétní řešení“ (tamtéž).  

 

Z pozice Rady jako diskurzivního aktéra je organizovaný zločin (včetně počítačové 

kriminality) „vzrůstající hrozbou pro společnost, jak ji známe, a jakou ji chceme zachovat“ 

(European Commission 1997). Rétorika odkazuje k tomu, že pokud chceme zachovat 

společnost nedotčenou, je potřeba se vzrůstající hrozbou kybernetické kriminality 

vypořádat. Rada v tomto kontextu argumentuje, že pokud má být vybudován prostor 

svobody, bezpečnosti a práva (PSBP) je nutné zaujmout politický úvazek na nejvyšší 

úrovni (tamtéž).  Důležité je zmínit, že nastavení politického směru a zdůrazňování 

absolutního odhodlání bojovat s organizovaným zločinem stanovila již Evropská rada ze 

svého zasedání z Dublinu (1996) a Tampere (1999). S tímto vývojem a vnímáním hrozby z 

kybernetické kriminality nejenom Komise, Rady, ale také Evropské rady lze argumentovat, 

že přijatá rozhodnutí Rady a Parlamentu o boji proti dětské pornografii (2000) a o potírání 

podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (2001) je vyústěním percepce, 

interpretace a reprezentace hrozby pro bezpečnost vnitřního trhu a společnosti jako takové.  

 

Tab. 3.: Model variací 1   

 Kriminálně-špionážní Civilní-ochrana 
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Referenční objekt Vnitřní trh (sítě obchodníků) Neprojevuje se 

Společnost (obecně) 

Digitální informace 

Neprojevuje se 

Aktéři Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

Evropská Rada 

Neprojevuje se 

Hrozby Kyber-kriminálníci (nestátní) Neprojevuje se 

 

 

Výzkumné období č.2 
V tomto zkoumaném období je přítomný diskurz kriminálně-špionážní i diskurz civilní 

ochrany, přičemž mezi nimi dochází k určitému průniku. Jak sama Cavelty uvádí, variace 

diskurzu jsou vzájemně propojené a existuje vedle sebe (Cavelty 2014: 12). Od počátku 

nového milénia je u EU zřetelné, že informační a komunikační infrastruktura (ICT 

infrastructure) je hlavním referenčním objektem. Taková infrastruktura se stala „kritickou 

součástí našich ekonomik“ s elementárním dopadem na společnost. Diskurz kybernetické 

kriminality je možné pozorovat od začátku tohoto zkoumaného období. Kyber-kriminalita 

ačkoli neukotvená v terminologii EU, je Komisí vnímána jako výrazný přeshraniční 

problém, který má více podob, přičemž kriminální aktivity „tvoří hrozbu pro investice 

průmyslu, aktiva a bezpečí a důvěru v informační společnost“ (European Commission 

2001b: 2, 6) Právě na základě ekonomické logiky maximalizace hospodářského růstu, pro 

který jsou bezpečné ICT podmínkou, vidíme snahu o přenesení kybernetické bezpečnosti 

na vrchol politické agendy. Nicméně, jak bylo popsáno v kontextuální kapitole, pro období 

první poloviny desetiletí jsou typická spíše právně nezávazná opatření, což reflektovalo 

fakt, že politika stále nebyla ukotvena na vrcholu bezpečnostního zájmu. Přístup 

k proaktivní politice se změnil v roce 2005, kdy kumulace kybernetických útoků vedla 

k právně závazným legislativám.  
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Ve směrnici Parlamentu a Rady o útocích na informační systémy (2005) je 

uvedeno, že – 

„Existují důkazy o útocích proti informačním systémům, zejména v důsledku hrozby 

organizované trestné činnosti, a rostoucí obavy z možných teroristických útoků proti 

informačním systémům, které tvoří součást kritické infrastruktury členských států. To 

představuje hrozbu z hlediska dosažení bezpečnější informační společnosti a prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva, a proto vyžaduje reakci na úrovni Evropské unie.“ (Rada 

Evropské unie 2005)  

 Zatímco hrozbu z kyber-kriminálníků pozorujeme od druhé poloviny 90. let, hrozba 

z kybernetického terorismu cíleného na systémy kritické infrastruktury je vnímána jako 

závažná až v polovině tohoto zkoumaného období. „Možnost katastrofických teroristických 

útoků s dopadem na kritické infrastruktury roste...úspěšný kybernetický útok by si vyžádal 

málo obětí, pokud vůbec nějaké, ale mohl by vést ke ztrátě životně důležitých 

infrastrukturních služeb.“ (Evropská komise 2004: 3) V tomto sdělení Komise, o které 

požádala Evropská rada dále zmiňuje hrozbu pramenící z kaskádového efektu, kdy selhání 

jedné části infrastruktury vede k selhání dalších částí (tamtéž). Argumentační logika 

katastrofických scénářů ze strany kybernetických teroristů stanovilo jako hlavní referenční 

objekt právě kritickou infrastrukturu, přičemž na základě tohoto sdělení dochází k rozvíjení 

iniciativ, programů (EPCIP) a následně i právně závazných aktů jako Směrnice Rady o 

určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit 

jejich ochranu z roku 2008. Je tedy patrné, že prezentace možné hrozby z kybernetického 

terorismu s katastrofální konotací zavdala podnět k politickému procesu, na jehož konci lze 

sledovat určitý výstup. 

 

Zajímavý je sledovat průnik mezi dvěma diskurzy, jenž můžeme spatřovat v tom, 

že Komise vnímá kyber-kriminálníky a jejích konkrétní metody útoků jako hrozbu pro 

kritickou infrastrukturu. Dvě vybrané části textu toto tvrzení ilustrují.  

 

„předložení návrhů na zlepšení spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a 

zabývajících se novými podobami trestné činnosti, jež zneužívají internet a narušují činnost 

kritických infrastruktur. To bude předmětem zvláštního sdělení o počítačové trestné 

činnosti.“ (European Commission 2006: 6)  

 



 
 

68 

„S ohledem na měnící se prostředí je bezprostředně nutné podniknout na vnitrostátní i 

evropské úrovni opatření proti všem formám počítačové kriminality, která představuje 

narůstající významnou hrozbu pro kritické infrastruktury, společnost, obchod i občany.“ 

(Komise Evropských společenství 2007:4)  

 

Z pozdějšího vyjádření Komise vyplývá, že nárůst kybernetických hrozeb a změna 

v bezpečnostním prostředí si žádá „bezprostřední akci“ k ochraně kritické infrastruktury, 

na kterých je vitálně závislá celá společnost, obchod i jednotlivci před kyberkriminálníky. 

Co je zde patrné, je nutnost politické akce určené na ochranu referenčního objektu. 

Výsledkem tohoto sdělení o obecném boji proti počítačové kriminalitě bylo navrhnutí 

nových iniciativ, a především potom návrh zřízení centra, které později známe jako EC3.  

 

Zatím co u vývoje politiky NIS můžeme zaznamenat konkrétní událost, či několik 

událostí, které podtrhly závažnost hrozby kybernetických útoků a do určité míry ovlivnily 

diskurz aktérů, v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě to byl spíše postupný nárůst 

kriminálních metod s finančním motivem. U prvně jmenované politiky lze nalézt ukotvení 

kritické informační infrastruktury jako chráněného subjektu v diskurzivním aktu Komise – 

„Elektronické komunikační služby a sítě poskytují páteř evropské ekonomiky…teroristické 

útoky, škodlivé lidské jednání a selhání hardware může představovat vážná rizika pro 

evropskou kritickou informační infrastrukturu. Nedávné rozsáhlé útoky na Estonsko, Litvu 

a Gruzii dokázaly, že elektronické komunikační služby a sítě jsou pod stálou hrozbou.“ 

(Evropská komise[a]) Komise s tímto vyjádřením zastala aktivní úlohu a ve sdělení o CIIP 

z roku 2009 představila řadu opatření určených na ochranu Evropy před kybernetickými 

útoky a narušením, na jehož základě můžeme pozorovat podstatné kroky, jako vytvoření 

EP3R, EISAS nebo celoevropských kybernetických cvičení a národních pohotovostních 

plánů. Lze argumentovat, že v tomto případě je to nahromadění reálných incidentů, které 

vytvořily prostor pro sekuritizační pohyb Komise.  

 

 Evropská rada jako aktér formovala dále politiku kybernetické bezpečnosti, a také 

to, co potom můžeme označit jako diskurzivní vzorec ve Stockholmském programu. 

V něm vyjádřila přesvědčení, že „pro ochranu před nadnárodními hrozbami je nezbytné 

rozšířit opatření na evropské úrovni“ a, že „Terorismus a organizovaná trestná činnost… 

představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.“ (Evropská rada 2009: 18) 
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Vyjasnění směru Unie v otázkách PSBP dále vedlo ke Strategii vnitřní bezpečnosti EU 

(2010), kde jsou kyber-zločinci vnímáni jako stále se zvyšující hrozba, před kterou musí 

být občané, podniky, vlády a kritická infrastruktura ochráněni. Především je potom kyber-

kriminalita ukotvena jako jedna z pěti strategických cílů pro období 2011–2014, což 

dokládá vysokou relevanci bezpečnostního zájmu Unie. Stávající výzkumný blok ukončuje 

Digitální agenda pro Evropu (2010), kde Komise zdůrazňuje, že „Internet se stal pro 

jednotlivce i celkovou evropskou ekonomiku natolik důležitou informační infrastrukturou, 

že je třeba zajistit odolnost a bezpečnost našich systémů a sítí IT vůči všem druhům nových 

hrozeb.“ (Evropská komise 2010a: 6)  

 

Ačkoli jsou rozsáhlé špionážní operace v kyberprostoru, zejména z čínské strany 

zaznamenány od roku 2009, v kontextu s politickou iniciativou v kybernetické bezpečnosti 

EU nejsou zmiňovány vůbec. Hrozby v podobě APT, které bychom čekali u kriminálně-

špionážního diskurzu tak v tomto zkoumaném časovém bloku nenacházíme. Obdobně, 

ačkoli jsou Komisí explicitně zmiňovány události v Estonsku, Litvě a Gruzii, nejsou 

stavěny do roviny hrozby ze strany státních/ státem sponzorovaných aktérů. Jak bylo 

zmíněno na začátku této části, co je možné sledovat je silná přítomnost obou diskurzů 

kybernetické bezpečnosti, přičemž mezi nimi můžeme do jisté míry najít vzájemné 

propojení. Kriminální narativ však absentuje přítomnost špionáže. Z hlediska tohoto 

narativního tématu, můžeme pozorovat, že informační infrastruktura tvořená ze systémů a 

sítí obchodníků, vládních sítí členských států a také sítě orgánů EU tvoří obecný referenční 

objekt, na jehož ochraně závisí budoucnost ekonomicky prosperující informační 

společnosti v EU a bezpečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jako hlavní aktér 

zde vystupuje Komise, následovaná Radou a Parlamentem, přičemž hlavní hrozba jsou 

vnímáni kybernetičtí zločinci.  

 

Diskurz civilní ochrany staví do popředí chráněného zájmu evropskou kritickou 

infrastrukturu, na které závisí fungování celé společnosti. V původním modelu bychom zde 

očekávali jako hlavní hrozby státní aktéry, ti se zde však neprojevují. Hrozba z kyber-

terorismu, kaskádových efektů je doplněna o kyber-kriminálníky. Co je zde podstatné, je 

vznik tohoto diskurzu až v polovině zkoumaného období doprovázející změnu ve vnímání 

hrozby.  
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Tab. 4.: Model variací 2  

 Kriminálně-špionážní Civilní-ochrana 

Referenční objekt Soukromý sektor (sítě 

obchodníků) 

Evropská kritická 

(informační) infrastruktura 

Vládní sítě členských států 

EU 

Sítě orgánů EU 

Společnost (zejména její 

„fungování“ 

Aktéři Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

 

Hrozby Kyber-kriminálníci (nestátní) 

Kyber-teroristé (nestátní) 

Narušení kritické 

infrastruktury 

Kaskádový efekt 

Kyber-teroristé (nestátní) 

Kyber-kriminálníci 

 

 

Výzkumné období č.3 
Závěrečný výzkumný blok je ohraničen rokem 2011 a rozprostírá se až do současného 

dění. Co je pro tento blok typické hned z jeho počátku je akcent Evropské komise 

poukazující na stále větší počet, rozsah, složitost a potencionální dopad hrozeb, které jsou 

globálního geopolitického rozměru (Evropská komise 2011: 3). Skutečně, revoluční 

malware Stuxnet z „dílny“ USA a Izraele zaměřen na kontrolní industriální systémy 

jaderné elektrárny v Íránu, již zmíněné útoky na Estonsko a Gruzii nebo masivní útok na 

společnost Saudi Aramco, všechny tyto útoky dokazovaly, že kybernetické hrozby nejsou 

pouhou nuancí. Jak dále uvádí Komise (2011) „Jsme svědky trendu směřujícího k využití 

IKT pro účely politické, ekonomické a vojenské nadvlády, dosažené mimo jiné ofenzivními 

prostředky. (Evropská komise 2011) Jak bude záhy uvedeno, tento trend čím dál 

sofistikovanějších hrozeb v kyberprostoru je platný dodnes. Nicméně, čeho jsme také 

svědky je změna diskurzu v EU. V pojetí Komise můžeme sledovat percepci „nových“ a 
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závažných hrozeb – „Nárůst hospodářské špionáže a státem podporovaných činností v 

kyberprostoru představuje novou kategorii hrozeb pro vlády a obchodní společnosti v 

EU…Nastal čas, aby i EU zintenzivnila svou činnost v této oblasti“ (Evropská komise 

2013: 3) 

 

Předchozí vyjádření je s ohledem na předchozí dva výzkumné bloky, změnou 

v percepci hrozby, přičemž i Rada a Evropský parlament v revidované směrnici o útocích 

na informační systémy explicitně zmiňují „politicky motivované“ útoky směřující na CIIP.  

 

„Útoky na informační systémy, zejména útoky spojené s organizovanou trestnou 

činností, představují rostoucí hrozbu jak v Unii, tak i v celosvětovém měřítku, a 

zvyšuje se obava z potenciálních teroristických anebo politicky motivovaných útoků 

na informační systémy, které jsou součástí kritické infrastruktury členských států a 

Unie. Tato skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější informační společnosti a 

oblasti svobody, bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni reagovat na úrovni 

Unie“ (Evropský parlament, Rada 2013)  

 

Tato směrnice přijata Radou a Evropským parlamentem v řádném legislativním 

procesu postoupila politiku kybernetické bezpečnosti dále, posílila koordinaci a spolupráci 

donucovacích složek ve vyšetřování kybernetické kriminality a nově stanovila opatření pro 

kriminalizaci nebezpečných nástrojů jako je například botnet. Směrnice reflektuje hrozby 

z kybernetických zločinců, teroristů či politicky motivovaných útoků, a přináší konkrétní 

politické akce na ochranu referenčního objektu před takovými hrozbami. 

 

Období poslední dekády je typické svou akcelerací politiky kybernetické 

bezpečnosti na novou úroveň. Přijetí zastřešující strategie kybernetické bezpečnosti 

stanovující hlavní koncepční cíle, schválení směrnice NIS v řádném legislativním postupu 

stanovující souhlas Evropského parlamentu a Rady, následná aktualizace strategie v roce 

2017 a řada nových opatření, včetně Aktu o kybernetické bezpečnosti. Všechny tyto 

iniciativy definitivně usadili kybernetickou bezpečnost na samotný vrchol bezpečnostního 

zájmu EU. Určitá kontinuita v diskurzu EU je zřetelná v rámci celého zkoumaného období, 

a tedy že ICT tvoří páteř ekonomického růstu, na nichž závisí všechna hospodářská 

odvětví, stejně jako fungování základních služeb společnosti (Evropská komise 2013). ICT 
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jsou od počátku zřetelně artikulovány jako pozitivní aktivum, ale s postupem času také 

jako prostředek ke škodlivým činnostem. Komise v aktualizované strategii uvádí, že 

„Nekalé činnosti v kyberprostoru ohrožují nejenom naše ekonomiky a prosazování 

jednotného digitálního trhu, ale také samotné fungování našich demokracií, naši svobodu a 

naše hodnoty. Naše budoucí bezpečnost závisí na transformaci našich schopností chránit 

EU před kybernetickými hrozbami…“ (Evropská komise 2017: 2) Sama Komise tak staví 

EU jako referenční objekt, který může být ochráněn pouze za předpokladu společného úsilí 

postaveného na silných nástrojích a politikách.  

 

Z hlediska narativních témat je zde silně přítomný diskurz kriminálně-špionážní a 

také druhý, civilně ochranný. U prvně jmenovaného je patrná jeho finančně motivovaná 

podstata – „Ekonomika EU je již postižena kyberkriminálními aktivitami zaměřenými proti 

soukromému sektoru a jednotlivcům. Pachatelé kyberkriminality používají stále 

rafinovanější metody pro neoprávněný přístup do informačních systémů, krádeže kritických 

údajů nebo požadování výkupného od společností.“ (Evropská komise 2013: 3) Vnímání 

kybernetické kriminality jako hrozby v tomto bloku postupně vedlo k vytvoření 

Evropského centra pro boj proti kyber-kriminalitě (EC3).  

 

Druhé narativní téma je dále typické svým hlavním referenčním objektem v podobě 

kritické (informační) infrastruktury – „Pokud svou kybernetickou bezpečnost podstatně 

nezlepšíme, bude se riziko souběžně s digitální transformací zvyšovat…Když se nebudou 

chránit zařízení, která budou řídit naše energetické sítě, vozidla a dopravní sítě, podniky, 

finance, nemocnice a domovy, mohlo by to mít zničující následky…Nebezpečí politicky 

motivovaných útoků na civilní cíle…toto riziko ještě více prohlubují.“ (Evropská komise 

2017: 1–2) Lze interpretovat, že sekuritizační pohyb Komise, zdůrazňující katastrofální 

následky z politicky motivovaných kybernetických útoků na kritickou (informační 

infrastrukturu byl nepřímo ovlivněn globálními útoky WannaCry a NotPetya.  

 

„Kybernetický útok WannaCry z roku 2017, který ochromil více než dvě stě tisíc IT 

systémů v EU, nám ukázal, že pro zvýšení kybernetické bezpečnosti potřebujeme 

celoevropské iniciativy.“ (Evropský parlament)  
 

V tomto kontextu je dobré zmínit vyjádření tehdejšího předsedy Komise J.C. 

Junckera – „Kybernetické útoky mohou být pro stabilitu demokracie a hospodářství 
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nebezpečnější než zbraně a tanky.“ (Evropská komise[b]) Silnou sekuritizační logiku 

následoval balíček kybernetické bezpečnosti, který je v současnosti vnímán společně se 

směrnicí NIS jako pilíř kyber-bezpečnostní politiky v EU. Jak bylo uvedeno v kapitole 

věnující se EU, součástí balíčku byl mimo jiné právně závazný Akt kybernetické 

bezpečnosti, který byl předmětem řádného legislativního procesu, a na jehož základě byla 

posílena role agentury ENISA a vytvořeno certifikační schéma pro produkty kybernetické 

bezpečnosti s celkovým cílem zlepšit reakci EU na vzrůstající počet kybernetických 

hrozeb.  

 

Do civilně-ochranného diskurzu jsou nově zařazeny politicky motivované či státem 

podporované kybernetické útoky jako hrozby přímo spojené s ochranou kritické 

informační infrastruktury. Doplňují tak stávající hrozby, které byly i v tomto období 

patrné. U kriminálně-špionážního diskurzu jsou nově přiřazeni kyber-špióni, na základě 

explicitně zmíněné hospodářské špionáže. Informační a komunikační infrastruktura, 

tvořená ze všech systémů a sítí potom představuje referenční objekt u obou diskurzů. Na 

ochraně ICT infrastruktury závisí budoucnost vnitřního trhu a ekonomicky prosperující 

informační společnosti v EU, stejně jako na ni závisí vnitřní bezpečnost Unie. Pozice 

aktérů zůstávají v nepozměněné podobě.  

 

Tab. 5.: Model variací 3 

 Kriminálně-špionážní Civilní-ochrana 

Referenční objekt Soukromý sektor (sítě 

obchodníků) 

Evropská kritická 

(informační) infrastruktura 

Vládní sítě členských států 

EU 

Sítě orgánů EU 

Společnost (zejména její 

„fungování“ 

Aktéři Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

Evropská rada 

Evropská komise 

Rada EU 

Evropský parlament 

Evropská rada 

Hrozby Pokročilá a trvalá hrozba 

(APT–malware) 

Narušení kritické 

infrastruktury 
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Kyber-kriminálníci (nestátní) 

Kyber-špióni (státní) 

Kaskádový efekt 

Kyber-teroristé (nestátní) 

Státem podporované útoky 

Kyber-kriminálníci 

Závěr 
 

Diplomová práce měla podobu jedinečné jedno-případové studie, která se pro potřeby 

výzkumu jevila jako ideální pro detailní analýzu politiky kybernetické bezpečnosti. 

V retrospektivě, tato zvolená metodologie umožnila autorovi zachytit složitost tak 

komplexního tématu jako je politika kybernetické bezpečnosti EU a strukturovaně popsat 

její vývoj. Z hlediska podpůrných metod byla jako metoda analýzy dat vybrána tematická 

analýza z důvodu přílišné byrokratizace dokumentů EU představující primární i sekundární 

zdroje analýzy. Práce byla rozdělena do čtyř strukturovaných částí. První kapitola byla 

věnována teoretickému konceptuálnímu ukotvení, přičemž hlavní důraz byl kladen na 

teorii sekuritizace Kodaňské školy a teoretická východiska, na kterých stavěla. Určitým 

výsledkem teoretické diskuze bylo představení již zmiňované typologie diskurzů, která 

byla pro účely práce modifikována samotným autorem. Vymezení dodnes těžko 

definovatelného konceptu kybernetické bezpečnosti a termínů s ní asociovaných se 

věnovala další část této kapitoly. Druhá kapitola si kladla za cíl představit vývoj diskurzu 

kybernetických hrozeb v obecném pojetí západní literatury. Historická kontextualizace 

problematiky a odhalení globalizace kybernetických hrozeb bylo jejím výsledkem. Pro tuto 

práci potom představovala třetí kapitola stěžejní část textu. V ní se autor zaměřil na 

detailní popis vývoje politiky kybernetické bezpečnosti EU, přičemž úvodní slovo kapitoly 

patřilo přiblížení její současné podoby. Studium kybernetické bezpečnosti v EU je 

poměrně značnou výzvou, dáno komplexním nastavením ekosystému politiky, z toho 

důvodu se autor rozhodl postupovat po ose jejích klíčových politických oblastí. Čtvrtá 

kapitola byla zároveň kapitolou závěrečnou, v ní došlo na zohlednění celkového vývoje 

práce a sekuritizační diskuzi.  

 

Pro účely práce byly v úvodu stanovené dvě výzkumné otázky, které byly postupně brány 

na zřetel v kapitolách práce. Otázky byly formulovány takto:  
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1) Jakým způsobem formovala sekuritizace tvorbu politiky kybernetické bezpečnosti 

Evropské unie?  

2) Jaké lze identifikovat narativy kybernetické bezpečnosti u supranacionálního aktéra 

Evropské unie a jak se tyto narativy proměňovaly?  

 

Pokud se bavíme o kybernetické bezpečnosti Evropské unie, bavíme se o politice hrozby 

pramenící z kybernetického prostoru. Evropská unie jako aktér kybernetické bezpečnosti 

vycházela z počátku zejména z ekonomického zájmu, který je v jejím diskurzu přítomný 

dodnes. Co bylo možné v průběhu výzkumu sledovat, je Evropská unie a její 

institucionální orgány jako sekuritizující aktéři disponující onou společenskou autoritou 

schopnou prostřednictvím řečových aktů formulovat hrozby a provádět politické akce. 

V celkově třech zkoumaných časových blocích pro zachycení vývoje politiky z pohledu 

konstrukce hrozby, bylo zkoumáno, do jaké míry byly hrozby vnímány a prezentovány 

v bezpečnostním diskurzu. Na tomto základě byla představena a modifikována typologie 

diskurzů kybernetické bezpečnosti, původně převzato od M.D. Cavelty. Původní model 

obsahoval čtyři diskurzy (technický, kriminálně-špionážní, civilní ochrana, vojenský), 

nicméně z něj byly převzaty pouze dva (kriminálně-špionážní, civilní ochrana). Ty byly 

následně aplikovány na zkoumaná období. První výzkumné období odhalilo, že počáteční 

fáze diskurzu reflektovala spíše ekonomické výhody informačních a telekomunikačních 

technologií zaměřených na maximalizaci ekonomického růstu a sociální inkluzi. Celkovým 

výsledkem prvního období bylo ukotvení kriminálně-špionážního diskurzu jako 

dominantního, pro následující období. Druhý zkoumaný blok zaznamenal nastolení 

diskurzu civilní ochrany v kontextu ochrany kritické (informační) infrastruktury původně 

asociovaného s kybernetickým terorismem. Dále bylo možné vysledovat postupné 

překrývání narativů kybernetické bezpečnosti, které se do jisté vzájemně doplňovaly. 

Výsledkem třetího zkoumaného období bylo stanovení civilně-ochranného narativního 

tématu jako dominantního. Proměny u těchto dvou identifikovaných narativních témat bylo 

možné pozorovat v nuancích jejich proměnných. Diskurz Evropské unie hrozby a rizika 

byl přítomný od poloviny 90. let, přičemž sekuritizační pohyb byl zaznamenán v každém 

zkoumaném období. Je tedy výsledkem analýzy, že percepce, interpretace a reprezentace 

hrozby do vysoké míry formovala politiku kybernetické bezpečnosti. Byla to však také 

kombinace významných bezpečnostních incidentů, které vedly k diskurzivním řečovým 
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aktům i nediskurzivním praktikám jako rozvoj unijních agentur určených pro boj 

s kybernetickými hrozbami.  
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Informační technologie vytváří základní pilíř prosperity ekonomiky a celé společnosti 

Evropské unie. Již od Informační revoluce si prošly informační a komunikační technologie 

dynamickým rozvojem a nyní představují neoddělitelnou součást každodenního života 

vyspělých společností, které jsou na nich stále více závislejší. Ačkoliv tyto technologie 

přinesly výhody a dokázaly spojit geograficky oddělené civilizace, spolu s nimi vznikly 

nové výzvy a hrozby. Tím základním problémem je podoba kyberprostoru, v němž 

neexistují národní hranice, a pro jehož zabezpečení je potřebná mezinárodní kooperace. 

Kybernetická bezpečnost se tak stala nikoliv individuálním problémem jednotlivých lidí, 

ale kolektivní sociální a civilní zodpovědností (ENISA). Práce je rozdělena do dvou 

časových úseků, od 90. let do přelomu tisíciletí, a následně do r. 2013.  

Diplomová práce se bude zaměřovat na analýzu vývoje kybernetické bezpečnosti 

konkrétního aktéra, v tomto případu Evropské unie na základě jedné případové studie. 

Předmětem práce bude výzkum vývoje a změny oficiálního diskurzu EU ve vymezeném 

časovém rozpětí, které se bude následně dělit na dvě období. Teoretické východisko 

stanovené pro tuto práci představuje teorie Sekuritizace zkonstruovaná tzv. Kodaňskou 

školou v osmdesátých letech. Sekuritizací se rozumí politický proces, během něhož se z 

„nepolititizovaných“ či „politizovaných“ témat stávají bezpečnostní otázky. (Buzan, 

Waever a de Wilde 2005: 24). Základním modelem použitým pro identifikaci proměnných 
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– v tomto případě referenčních objektů, aktérů a hrozeb – je model čtyř variací diskurzu 

kybernetické bezpečnosti, které vedle sebe fungují a jsou navzájem propojené. Rozlišeny 

mohou být na základě aktérů a jejich konkrétního zaměření na hlavní referenční objekt – 

Technický, Kriminálně – špionážní, Civilní ochrana, Vojenský (Cavelty 2014: 12). 

Obsahem práce bude tedy fokus na oficiální dokumenty, legislativy a iniciativy Evropské 

unie a použití diskurzivní analýzy pro zkoumání, zda li oficiální diskurz Evropské unie 

prošel skutečnými proměnami, v jakém kontextu a s jakými výstupy.  

Stav předchozího výzkumu na tomto poli není dosud příliš probádaný, i proto se 

autor práce rozhodl přispět do této oblasti výzkumu novými poznatky, nicméně Evropská 

unie má v oblasti Kybernetické bezpečnosti velké ambice. Jak stanovila ENISA ve své 

analýze priorit a rozvoje 2018, EU má ambici stát se „globálním lídrem v kybernetické 

bezpečnosti do roku 2025“ (ENISA 2018). Tudíž, také pro významný potenciál této oblasti 

bylo téma vybráno.  
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