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Vojáci usilují o prosazení zákona, 
kter! umo"ní odposlouchávat cel! 
#esk! internet, a to bez povolení 
soudu #i jin!ch právních omezení. 

honza !ípek
Je!t" neutichly námitky proti sb"ru dat 
v rámci projektu EET, proti odesílání v!ech 
faktur podnikatel# státu v kontrolním hlá-
!ení DPH a proti centrálnímu registru ban-
kovních ú$t# a politici z vládního ANO u% 
p&icházejí s daleko nenápadn"j!ím, ale o to 
nebezpe$n"j!ím návrhem: cht"jí dát vojen-
ské tajné slu%b" pravomoc umístit k posky-
tovatel#m internetu „technické prost&edky 
kybernetické obrany“, tedy „$erné sk&í'ky“, 
je% by mohly odposlouchávat, ale i modifi ko-
vat nebo blokovat provoz $eského internetu. 
O novele zákona o Vojenském zpravodajství, 
která by dala voják#m !iroké pravomoci, se 
p&itom skoro nemluví. 

Kolize s ústavou
„(erné sk&í'ky“ by mohly $íst ve!ker) provoz 
na internetu a dále jej zpracovávat $i ukládat: 
e -maily, zprávy v sociálních sítích, p&ehled 

o tom, jaké otevíráme stránky. Velká $ást dat 
je sice ji% !ifrovaná, ale to se dá prolomit, ane-
bo ulo%ená data nechat na pozd"ji, a% bude 
de!ifrování mo%né. Zákon to nijak neomezu-
je. Metadata – tedy údaje o tom, kdo s k)m, 
kdy a odkud komunikoval – jsou navíc stále 
ne!ifrovaná. P&itom &íkají $asto víc ne% obsah 
komunikace samotn). Prost&ednictvím statis-
tické anal)zy lze velmi podrobn" sledovat 
vztahy mezi lidmi, nap&íklad zmapovat kon-
takty p&átel, noviná&#, aktivist# nebo poli-
tick)ch stran $i jejich odp#rc#. Údaje o na!í 
aktivit" na internetu navíc &íkají nep&íjemn" 
mnoho o na!í aktivit" v reálném sv"t": kde 
jsme, jak se pohybujeme, kdy chodíme spát, 
co nás zajímá.

Na zprávy p&ená!ené internetem – a* !ifro-
vané $i otev&ené – se nicmén" stále vztahuje 
listovní tajemství chrán"né Listinou základ-
ních práv a svobod, která nám zaru$uje právo 
na soukromí, i kdy% p&ipou!tí v)jimky stano-
vené zákonem. Ty zde ji% máme: odposlechy 
policie i tajn)ch slu%eb jsou mo%né na zákla-
d" povolení soudem. 

I sou$asná praxe ale láká k pokus#m o p&e-
kro$ení hranic. „Te+ se rozmohlo, %e k nám 
opravdu $asto chodí policie. Víc ne% p"tkrát 

t)dn". Chodí kv#li klient#m, chodí se na n"co 
ptát, cht"jí data, informace,“ &íká Damir ,pol-
jari$ z hostingové fi rmy VSHosting v rozho-
voru pro server Lupa. „Ve v"t!in" p&ípad# 
nespl'ují to, co se po nich má chtít. My jsme 
provozovatel ve&ejné telekomunika$ní sít", 
tak%e chceme soudní p&íkaz. Dost $asto se 
pak stává, %e u% se policie neozve.“ Tuto v)po-
v"+ mimo záznam potvrzují i dal!í provide&i. 
Podle nového zákona v!ak vojenské zpravo-
dajství u% nebude povolení soudu pot&ebovat, 
p&ípadn" jej bude obcházet. (eská advokátní 
komora varuje, %e novela „rozvolní ústavou 
zaru$enou ochranu ve&ejn)mi sít"mi p&ená-
!en)ch informací a vytvo&í nástroj jejich mo%-
ného zneu%ití bez efektivní kontroly ze stra-
ny nezávislého orgánu“. Zákon toti% nestanoví 
%ádné limity. Su!e &íká, %e „technické pro-
st&edky kybernetické obrany“ jsou umíst"ny 
na základ" schválení vládou. Co bude rozv"d-
ka se sondami d"lat, je ji% zcela v její moci. 

Kybernetická obrana
Zákon se za!ti*uje nutností zavedení kyber-
netické obrany státu. Nikdo ale ne&ekl, jak by 
v tom sondy m"ly pomoci. Termín „kyberne-
tická obrana“ navíc znamená n"co jiného ne% 

„kybernetická bezpe$nost“ – toti% „vojenské 

operace v kyberprostoru“. Kdyby stát cht"l 
bránit svou infrastrukturu, investoval by p&e-
dev!ím do jejího „opev'ování“ a „nepr#st&el-
nosti“. Mohl by nap&íklad provozovat kritic-
kou infrastrukturu nezávisle na ve&ejné $ásti 
internetu a komer$ních poskytovatelích. Ani 
záva%n) v)padek ve&ejné sít" by pak neohro-
zil t&eba &ízení elektráren.

U% dnes existují vládní i nestátní skupiny 
CSIRT, které kyberútoky monitorují, vy!et-
&ují a navrhují obranná opat&ení. Sdru%ení 
$esk)ch internetov)ch operátor# po velk)ch 
DDoS útocích v roce 2013 (viz A2 $. 7/2013) 
zalo%ilo Projekt Fénix, dobrovolnou „vnit&-
ní sí*“ operátor#, je% by m"la masivním úto-
k#m odolávat. Kyberútoky jsou medializova-
né, v"nuje se jim specializovan) po$íta$ov) 
bezpe$nostní pr#mysl i anal)zy odborník#. 
Ale vojáci a politici nemluví o %ádn)ch kon-
krétních opat&eních ani ne&íkají, jak by sv#j 
systém vyu%ili v obran" státu. Jejich p&íklady 
se t)kají nej$ast"ji sb"ru informací: „V textu 
SMS nebo mailu m#%e b)t slovní heslo, které 
systém rozpozná a upozorní na to, %e komu-
nikace je vedena na téma, které má bezpe$-
nostní riziko,“ vysv"tloval nap&íklad obháj-
ce zákona Bohuslav Chalupa v Událostech, 

komentá&ích. Namíst" je tak obava, %e p#jde 
zejména o zpravodajskou $innost. A zatímco 
politici p&irovnávají sondy k banálnímu úse-
kovému m"&ení rychlosti a ministr obrany 
Martin Stropnick) stra!í nedávn)m v)pad-
kem Googlu, vojen!tí rozv"d$íci ji% jednají 
s providery.

Mu" uprost$ed
Poskytovatelé internetu jsou nejvíce znepo-
kojeni tím, %e sondy krom" pasivního odpo-
slechu budou moci provád"t i aktivní zása-
hy. Obávají se, %e jim vojáci m#%ou t&eba 
i v d#sledku chyby rozbíjet sít". To je záva%né 
riziko, které bezpe$nost tuzemského interne-
tu spí! ohro%uje. Aktivní sondy umo%ní vojá-
k#m i p&ímé útoky – nap&íklad na protokol 
https pro !ifrované brouzdání po webu. Na 
záme$ek ve webovém prohlí%e$i, kter) svítí, 
kdy% komunikujeme nap&íklad s bankou, se 
dá zaúto$it z pozice „mu%e uprost&ed“ (man-

-in -the -middle). Mezi mne a banku se postaví 
n"kdo, kdo se na jednu stranu tvá&í jako ban-
ka, na druhou jako já, a má tak p&ístup k ob"-
ma stranám komunikace. Nástroje útoku exis-
tují, ale nará%ejí na „strom d#v"ry“ vestav"n) 
do prohlí%e$e $i opera$ního systému, kter) 
obsahuje seznamy „d#v"ryhodn)ch autorit“, 
je% mohou vydávat certifi káty – a prohlí%e$ 
nás na problém upozorní. Ale také si do sys-
tému m#%eme nev"dom" zavléct autoritu „ne 
zcela d#v"ryhodnou“. Paranoidní u%ivatelé, 
kte&í záme$ky zkoumají pe$liv", to asi pro-
kouknou. Ale lidé, kte&í jen „odklikli divnou 
tabulku“, st"%í. 
„Mu% uprost&ed“ m#%e také  spolupracovat 
s n"kterou z autorit ji% d#v"ryhodn)ch a ne-
chat si od ní vydávat fale!né certifi káty (v $es-
kém prost&edí se nabízí certifi ka$ní autori-
ta PostSignum, provozovaná (eskou po!tou). 
Aktivní sondy mohou  vym"'ovat programy, 
je% si stahujeme, za „ cinknuté“ $i do nich scho-
vávat zadní vrátka. Platí to i o automatick)ch 
aktualizacích. Mohou také vytvá&et fale!né 
stopy a p&edstírat, %e prob"hla komunikace, 
která neprob"hla, za n"koho se vydávat nebo 
komunikaci blokovat. V extrémním p&ípad" 
by se sondy mohly stát i „velk)m $esk)m fi re-
wallem“. Jakousi variantu $ern)ch sk&ín"k si 
stát ostatn" ji% nechal vyvinout. Fakulta infor-
ma$ních technologií brn"nského Vysokého 
u$ení technického z grantu ministerstva vnit-
ra provedla velk) v)zkum prost&edk# pro boj 
s kybernetickou kriminalitou a v)sledkem byl 
mimo jiné i prototyp „vysokorychlostní sondy“ 
pro monitorování sí*ového provozu. K tomu 
!kola vyvinula i software Netfox Detective 
na anal)zu zachycené komunikace. Tyto son-
dy sice nelze jednozna$n" propojit s nov)m 
zákonem a &íct, %e vojáci budou pou%ívat prá-
v" je. Víme ale, co si stát nechal vyvinout a co 
si p&ípadn" m#%e objednat ve v"t!í sérii od 
komer$ního dodavatele. Z brn"nské akademic-
ké sféry se od!t"pila mimo jiné fi rma Flow-
mon Networks, která !katule a software pro 
zachytávání provozu a jeho anal)zu prodává. 
Za&ízení na r#zné odposlechy, fi ltrování, uklá-
dání provozu i jeho anal)zy v masovém m"&ít-
ku jsou ale byznysem i mnoha dal!ích specia-
lizovan)ch fi rem. Po&ídit lze také komer$ní 
za&ízení, které automaticky úto$í na !ifrova-
nou komunikaci, nap&íklad zmín"nou meto-
dou „mu% uprost&ed“. Proto by drobná úpra-
va zákona, je% by zakázala sondám „aktivní“ 
provoz, byla pro skute$nou bezpe$nost veli-
kou úlevou.

V ka%dém p&ípad" budou vojáci &e!it bu+ 
problém, jak zpracovat ohromn) tok dat 
v reálném $ase, nebo problém, kam v!echna 
ta data ulo%it, ne% je budou schopni zpraco-
vat. Není to nic triviálního, ale také nic, co by 
se nedalo koupit za hodn" pen"z. A% „mu% 
uprost&ed“ p&ijde, budeme u% muset um"t 
!ifrovat zatracen" dob&e. Kdo z nás to umí?
Autor j e dokumentarista.

30 odpor 

Nenápadné #erné sk$í%ky
Pro# je novela zákona o Vojenském zpravodajství nebezpe#ná?

nap&tí

Podle zpravodajství NBC News 
je mo!né, !e Barack Obama je"t# 
p$ed odchodem z prezidentského 
ú$adu omilostní b%valou vojenskou 
analyti&ku Chelsea Manningovou, 
která v roce 2010 poskytla 700 tisíc 
tajn%ch vojensk%ch a diplomatick%ch 
dokument' serveru WikiLeaks. 
Manningová byla za p$edání 
dokument' a vyzrazení státního 
tajemství odsouzena na 35 let odn#tí 
svobody, p$i&em! jí hrozil dokonce 
trest sta let v#zení. Petici za její 
propu"t#ní dosud podepsalo 116 tisíc 
lidí. Manningová byla odsouzena jako 
Bradley Manning, ale v pr'b#hu v%konu 
trestu zm#nila jméno a podrobila se 
hormonální lé&b#, která p$edchází 
zm#n# pohlaví.

B#loruská spisovatelka Sv#tlana 
Alexijevi&ová, která je dr!itelkou 
Nobelovy ceny za literaturu 
z roku 2015, vystoupila z ruského 
PEN klubu na protest proti tomu, !e 
odmítl podpo$it ukrajinského re!iséra 
Oleha Sencova, jen! je od lo(ského 
roku v#zn#n v Rusku. Ze stejného 
d'vodu ji! d$íve opustilo $ady PEN 
klubu n#kolik desítek dal"ích rusk%ch 
literát'. Sencov byl odsouzen za 
údajnou p$ípravu teroristick%ch 
útok' na Krymu ke dvaceti let'm 
v#zení. O jeho propu"t#ní !ádá mnoho 
lidskoprávních organizací v&etn# 
Amnesty International.

Tureck% prezident Recep Tayip Erdo)an 
pokra&uje v &istkách proti sv%m 
politick%m protivník'm a lidem, které 
pova!uje za nepohodlné. Tentokrát se 
v%nosem t$í prezidentsk%ch dekret' 
zam#$il p$edev"ím na turecké ob&any, 
kte$í !ijí v zahrani&í. *ada z nich je ve 
své vlasti vystavena zpolitizovan%m 
obvin#ním a podle nového na$ízení 
se musí do t$í m#síc' od zahájení 
trestního stíhání vrátit do Turecka, 
jinak budou zbaveni státního ob&anství. 
Dále pokra&uje propou"t#ní státních 
zam#stnanc', policist' a akademik', 
které se t%ká tisíc' lidí. 

Izraelci arabského p'vodu 11. ledna 
neotev$eli "koly, obchody a dal"í 
ve$ejné podniky na protest proti 
cílen%m demolicím arabsk%ch dom', je! 
provádí izraelská armáda. Stát tímto 
zp'sobem ni&í domy postavené bez 
povolení – to je ale tak$ka nemo!né 
získat. Naposledy do"lo k podobné 
demolici v arabském m#st# Kalansuva, 
kde bylo zlikvidováno jedenáct dom'. 
Ty sice nem#ly povolení, ale byly 
postaveny na pozemcích pat$ících 
jejich majitel'm. Izrael"tí Arabové 
v sou&asném Izraeli tvo$í zhruba p#tinu 
ob&an'.

Stát Izrael sní!il sv'j ka!doro&ní 
p$ísp#vek OSN o "est milion' dolar', 
proto!e nesouhlasí s nedávnou rezolucí 
Rady bezpe&nosti OSN, která !idovsk% 
stát nabádá, aby okam!it# p$estal 
s v%stavbou osad na okupovaném 
palestinském území.
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