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Odpovědi předsedy řídící rady skupiny CERT-EU, skupiny CERT-EU a agentury 
ENISA na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o kybernetické 
bezpečnosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU 
 

1. Shrnutí 
Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu prostředí kybernetických hrozeb se kybernetická 

bezpečnost stala pro orgány, instituce a jiné subjekty EU, jež jsou v posledních letech stále 

častěji cílem vysoce sofistikovaných kybernetických útoků, nanejvýš důležitou a kriticky 

významnou. Jak agentura ENISA, tak i skupina CERT-EU mohou v rámci svých mandátů 

orgánům, institucím a jiným subjektům EU poskytovat cennou podporu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti na různých úrovních. Návrh nařízení o opatřeních k zajištění vysoké společné 

úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech EU, který 

předložila Evropská komise, představuje v této souvislosti klíčový nástroj, kterému se dostává 
výrazné podpory ze strany agentury ENISA, skupiny CERT-EU a předsedy řídící rady skupiny 

CERT-EU. 

 
Za tímto účelem agentura ENISA, skupina CERT-EU a předseda řídící rady skupiny CERT-EU 

vítají zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o kybernetické bezpečnosti orgánů, institucí 
a jiných subjektů EU, která přichází ve velmi příhodný okamžik s cílem řešit úroveň 

připravenosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU jako celku. Zpráva jasně poukazuje na 

ústřední úlohu, kterou v této oblasti může zastávat agentura ENISA a skupina CERT-EU. 
Rovněž nastiňuje potřebu dalších zdrojů a konkrétních opatření specificky zaměřených na 

zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti v rámci orgánů, institucí a jiných subjektů EU. 

 
Za tímto účelem agentura ENISA, skupina CERT-EU a předseda řídící rady skupiny CERT-EU 

podporují klíčové připomínky a doporučení zprávy, které jsou rovněž v souladu s legislativními 

návrhy Evropské komise v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací v rámci 

orgánů, institucí a jiných subjektů EU. 

 
Cílem poznámek v následujícím oddíle je poskytnout další vysvětlení k určitým částem zprávy, 

zejména pokud jde o související práci, kterou již agentura ENISA a/nebo skupina CERT-EU 

vykonaly, jakož i o plánovaná opatření, která agentura ENISA a/nebo skupina CERT-EU 

zamýšlely provést, a to zejména v oblasti budování kapacit v rámci orgánů, institucí a jiných 
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subjektů EU. Pokud jde o doporučení, agentura ENISA a skupina CERT-EU přijímají 

doporučení 3 (Zvýšit zaměření skupiny CERT-EU a agentury ENISA na méně vyspělé orgány, 

instituce a jiné subjekty EU), které je určeno konkrétně jim. 
 

2. Hlavní připomínky 
Agentura ENISA a skupina CERT-EU podporují klíčové připomínky vypracované Účetním 

dvorem. V tomto kontextu je níže uvedeno několik dalších vysvětlení, zejména pokud jde 

o stávající opatření přijatá agenturou ENISA a/nebo skupinou CERT-EU, jakož i o plány, které 

již byly vypracovány pro budoucí činnosti. 

 
Bod 49 
Pokud jde o formální žádost o hlasovací práva v řídící radě, kterou poradní výbor pro 
informační a komunikační technologie (ICTAC) zaslal předsedovi řídící rady skupiny CERT-EU, 
rádi bychom objasnili následující: 

 
Vzhledem ke značným režijním nákladům, které by přezkum stávající interinstitucionální 

dohody obnášel, a vzhledem k tomu, že probíhající práce na „nařízení o opatřeních k zajištění 

vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech 
Unie“ se na zastoupení decentralizovaných agentur již tematicky zaměřily, bylo dohodnuto, 

že tato záležitost bude z dlouhodobého hlediska formálně vyřešena připravovaným 

nařízením. Do té doby, jak potvrdil předseda, budou nadále uplatňovány stávající postupy, 

přičemž zástupci výboru ICTAC budou mít i nadále možnost vyjádřit své názory, které budou 
v co největší možné míře a spravedlivě zohledněny. 

 
Bod 66 

Na konci roku 2021 agentura ENISA vypracovala akční plán pro cvičení v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, který konkrétně zahrnuje orgány, instituce a jiné subjekty EU. Příslušný akční 

plán odborné přípravy pro orgány, instituce a jiné subjekty EU bude předložen v 1. čtvrtletí 

2022. 

 
Rámeček 3 

Ačkoli to není výslovně uvedeno v rámci operativních výstupů, agentura ENISA již poskytuje 

orgánům, institucím a jiným subjektům EU operativní podporu a spolupracuje s nimi na 
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základě jejich požadavků. Například v roce 2018 v rámci cíle 2.2: Podpora provádění politiky 

Evropské unie: 

 
• Evropská centrální banka požádala o podporu při vývoji rámce pro testování 

červeného týmu Eurosystému. 

• Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví požádala o podporu při rozpracování 

cílů Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost v letectví, při zvyšování 
informovanosti o kybernetické bezpečnosti a při odvětvovém provádění směrnice 
o bezpečnosti sítí a informací. 

• Agentura Evropské unie pro železnice požádala o podporu při provádění směrnice 

o bezpečnosti sítí a informací v odvětví železniční dopravy, zejména o podporu při 

rozvoji odvětvového střediska pro sdílení a analýzu informací (ISAC) pro provozovatele 

infrastruktury a železniční podniky, jakož i o podporu při budování kapacit (organizaci 

odborné přípravy a informačních akcí). 

• Agentura ENISA podpořila Agenturu Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých 

informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) v jejím úsilí 
o zlepšení odborné způsobilosti agentury v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

kontinuity činností. Agentura ENISA zejména poskytovala své odborné znalosti 

v oblasti organizace cvičení a vypracovávání scénářů a agentuře eu-LISA dále nabídla 

svou plně vyvinutou platformu pro cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti (Cyber 

Exercise Platform, CEP) s cílem zorganizovat cvičení připravenosti zaměřené na jeden 

z životně důležitých informačních systémů Evropské unie. 

 
Kromě toho agentura ENISA od roku 2019 v rámci podpory provádění směrnice o bezpečnosti 

sítí a informací aktivně spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty EU (např. ERA, 

EMSA, EASA, ACER) na budování odvětvových znalostí a osvětové činnosti v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, jakož i na souvisejících politických iniciativách v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 

 
Bod 71 

Agentura ENISA v roce 2021 vypracovala a v roce 2022 zveřejní specializované školení na téma 
„Jak vybudovat program zvyšování informovanosti a využívat table-top cvičení“, které je 
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zaměřeno konkrétně na orgány, instituce a jiné subjekty EU. V rámci své strukturované 

spolupráce poskytnou agentura ENISA a skupina CERT-EU orgánům, institucím a jiným 

subjektům EU během roku 2022 rovněž společnou společná školení. 

 
Bod 72 

Je třeba poznamenat, že cvičení agentury ENISA v oblasti kybernetické bezpečnosti mají široký 

záběr a je o ně velký zájem, rovněž z řad orgánů, institucí a jiných subjektů EU. Tento přístup 

také naplňuje potřeby orgánů, institucí a jiných subjektů EU, neboť takováto cvičení se 

zapojením zástupců členských států pro ně mohou být velkým přínosem. Stojí za zmínku, že 

od roku 2016 zapojuje agentura ENISA technické pracovníky z orgánů, institucí a jiných 

subjektů EU jako aktéry cvičení Cyber Europe, a to pod vedením skupiny CERT-EU, která 
speciálně tyto akce pro zapojené subjekty plánuje. V návaznosti na toto úsilí agentura ENISA 

ve své strategii cvičení na rok 2022 v rámci činností zaměřených na budování kapacit plánuje 

podpořit nový produkt v oblasti cvičení, který bude poskytován s podporou skupiny CERT-EU 
a který má nabídnout orgánům, institucím a jiným subjektům EU příležitost k odborné 

přípravě zaměřené na provádění sebehodnocení. 

 

3. Závěry a doporučení 
Agentura ENISA a skupina CERT-EU doporučení 3 (Zvýšit zaměření skupiny CERT-EU a 

agentury ENISA na méně vyspělé orgány, instituce a jiné subjekty EU), které je určeno 

konkrétně jim, přijímají. 
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