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Odpovede predsedu riadiaceho výboru CERT-EU, tímu CERT-EU a agentúry 
ENISA na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o kybernetickej 
bezpečnosti inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ 
 

1. Zhrnutie 
Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúce prostredie kybernetických hrozieb sa kybernetická 

bezpečnosť stala mimoriadne dôležitou a rozhodujúcou oblasťou pre inštitúcie, orgány 

a agentúry EÚ, ktoré sa v posledných rokoch stávajú čoraz viac terčom veľmi dômyselných 

kybernetických útokov. Agentúra ENISA a tím CERT-EU môžu v rámci svojich mandátov 

poskytnúť inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ cennú podporu v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti na rôznych úrovniach. Návrh nariadenia Európskej komisie o opatreniach na 

zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch a 

agentúrach EÚ je v tejto súvislosti kľúčovým nástrojom, ktorý agentúra ENISA, tím CERT-EU a 
predseda riadiaceho výboru CERT-EU dôrazne podporujú. 

 
Na tento účel agentúra ENISA, tím CERT-EU a predseda riadiaceho výboru CERT-EU vítajú 

osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o kybernetickej bezpečnosti inštitúcií, orgánov 

a agentúr EÚ, ktorá prichádza vo veľmi príhodnom čase na riešenie úrovne pripravenosti 
inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ ako celku. V správe sa jasne poukazuje na ústredné úlohy, 

ktoré môžu v tejto oblasti zohrávať agentúra ENISA a tím CERT-EU. Uvádzajú sa v nej aj 

potreby ďalších zdrojov a konkrétnych opatrení osobitne zameraných na zlepšenie postoja 
inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

 
V tejto súvislosti agentúra ENISA, tím CERT-EU a predseda riadiaceho výboru CERT-EU súhlasia 

s kľúčovými pripomienkami a odporúčaniami uvedenými v správe, ktoré sú takisto v súlade 

s legislatívnymi návrhmi Európskej komisie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej 

bezpečnosti pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. 

 
Cieľom pripomienok v ďalšom oddiele je poskytnúť niekoľko ďalších objasnení týkajúcich sa 

určitých oblastí v správe, najmä pokiaľ ide o relevantnú prácu, ktorú už vykonala agentúra 

ENISA a/alebo tím CERT-EU, ako aj plánované opatrenia, ktoré agentúra ENISA a/alebo tím 

CERT-EU majú v úmysle vykonať, najmä v oblastiach budovania kapacít pre inštitúcie, orgány 

a agentúry EÚ. Pokiaľ ide o odporúčania, ENISA a CERT-EU prijímajú odporúčanie 3 (väčšie 
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zameranie tímu CERT-EU a agentúry ENISA na menej rozvinuté inštitúcie, orgány a agentúry 

EÚ), ktoré je konkrétne určené týmto dvom subjektom. 
 

2. Hlavné pripomienky 
Agentúra ENISA a tím CERT-EU súhlasia s kľúčovými pripomienkami Dvora audítorov. Ďalej sa 

však uvádza niekoľko ďalších objasnení, najmä pokiaľ ide o existujúce opatrenia vykonané 

agentúrou ENISA a/alebo tímom CERT-EU, ako aj plány, ktoré už boli vypracované pre budúce 

činnosti. 

 
Bod 49 
Pokiaľ ide o formálnu žiadosť, ktorú Poradný výbor pre informačné a komunikačné 
technológie (ďalej len „ICTAC“) zaslal predsedovi riadiaceho výboru CERT-EU o hlasovacie 
práva vo výbore, radi by sme objasnili tieto skutočnosti: 

 
Vzhľadom na značné režijné náklady, ktoré by si vyžiadalo preskúmanie súčasnej 

medziinštitucionálnej dohody (ďalej len „MID“), a keďže v rámci prebiehajúcej práce na 

„nariadení o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej 

bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie“ sa už venovala pozornosť zastúpeniu 
decentralizovaných agentúr, dohodlo sa, že sa táto záležitosť z dlhodobého hľadiska formálne 

urovná prostredníctvom nariadenia. Ako potvrdil predseda, dovtedy budú súčasné postupy 

pokračovať a zástupcovia ICTAC budú stále môcť vyjadriť svoje názory a dosiahnuť, že ich 

názory sa zohľadnia, a to v čo najväčšom možnom rozsahu a v rámci úplnej spravodlivosti. 

 
Bod 66 

Koncom roka 2021 agentúra ENISA vypracovala akčný plán pre kybernetické cvičenia, ktorý 

konkrétne zahŕňa inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. Príslušný akčný plán odbornej prípravy pre 

inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sa predloží v 1. štvrťroku 2022. 

 
Rámček 3 
Agentúra ENISA poskytuje operačnú podporu rôznym inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ 

a spolupracuje s nimi na základe ich žiadostí, hoci tieto činnosti nie sú výslovne uvedené ako 

operačné výstupy. Napríklad v roku 2018 v rámci cieľa 2.2. Podpora vykonávania politiky 
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Európskej únie: 

 
• Európska centrálna banka požiadala o podporu pri rozvoji rámca testovania 

červeného tímu Eurosystému. 

• Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva požiadala o podporu pri rozvoji cieľov 
Európskeho centra pre kybernetickú bezpečnosť v letectve, pri zvyšovaní 
informovanosti o kybernetickej bezpečnosti a pri sektorovom vykonávaní smernice o 
kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „smernica NIS“). 

• Železničná agentúra Európskej únie požiadala o podporu pri vykonávaní smernice NIS 

pre odvetvie železničnej dopravy, najmä o podporu pri rozvoji odvetvového strediska 
pre výmenu informácií a analýzu (ISAC) pre manažérov infraštruktúry a železničné 

podniky, ako aj pri budovaní kapacít (organizácia školení a stretnutí na zvyšovanie 

informovanosti). 

• Agentúra ENISA podporila Agentúru Európskej únie na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) 
v úsilí o zlepšenie svojej spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kontinuity činností. 

Agentúra ENISA predovšetkým poskytla svoje odborné znalosti v oblasti organizácie cvičení a 
vývoja scenárov a ponúkla agentúre eu-LISA plne rozvinutú platformu na cvičenia v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti (Cyber Exercise Platform, CEP) agentúry ENISA s cieľom 

zorganizovať cvičenie pripravenosti pre jeden z najdôležitejších informačných systémov 
Európskej únie. 

 
Okrem toho agentúra ENISA od roku 2019 aktívne spolupracuje s inštitúciami, orgánmi 

a agentúrami EÚ (napr. ERA, EMSA, EASA, ACER) s cieľom podporiť smernicu NIS, pokiaľ ide 

o sektorové činnosti zamerané na budovanie poznatkov a zvyšovanie informovanosti 

o kybernetickej bezpečnosti, ako aj súvisiace odvetvové politické iniciatívy v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. 

 
Bod 71 

V roku 2021 agentúra ENISA vypracovala špecializovanú odbornú prípravu na tému Ako 

vybudovať program zvyšovania povedomia a využívať tabuľkové cvičenia (How to Build an 
Awareness Program & Using table Top Exercises) s osobitným zameraním na inštitúcie, orgány 
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a agentúry EÚ, ktorú uvedie do praxe v roku 2022. Agentúra ENISA a tím CERT-EU v rámci 

svojej štruktúrovanej spolupráce takisto poskytnú inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ v 

roku 2022 spoločnú odbornú prípravu. 

 
Bod 72 

Treba poznamenať, že cvičenia agentúry ENISA v oblasti kybernetickej bezpečnosti majú 

široký rozsah pôsobnosti a široké publikum vrátane inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Tento 

prístup zodpovedá aj napĺňaniu potrieb inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, keďže inštitúcie, 

orgány a agentúry EÚ môžu vo veľkej miere profitovať z týchto cvičení so zástupcami 

členských štátov. Treba poznamenať, že agentúra ENISA od roku 2016 zapája technických 

pracovníkov inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ ako „hráčov“ do cvičení Cyber Europe pod 
vedením CERT-EU, ktorý je špecializovaným plánovačom tohto volebného obvodu. Agentúra 

pokračovala v tomto úsilí a v rámci svojej stratégie cvičení na rok 2022 pre činnosti zamerané 

na budovanie kapacít plánuje propagovať nový produkt cvičenia, ktorý sa poskytne s 
podporou tímu CERT EU. Cieľom je ponúknuť príležitosti na odbornú prípravu inštitúcií, 

orgánov a agentúr EÚ v rámci samohodnotiacich cvičení. 

 

3. Závery a odporúčania 
ENISA a CERT-EU prijímajú odporúčanie 3 (väčšie zameranie tímu CERT-EU a agentúry ENISA 

na menej rozvinuté inštitúcie, orgány a agentúry EÚ), ktoré je osobitne určené týmto dvom 

subjektom. 
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