
 
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech auditního kompendia Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních 
institucí EU a Evropského účetního dvora. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

CS 

Tisková zpráva 
Lucemburk 17. prosince 2020 

Evropské kontrolní instituce 
spojují své úsilí v oblasti 
kybernetické bezpečnosti 
Kvůli v posledních letech rostoucí hrozbě kybernetické kriminality a kybernetických útoků 
věnují auditoři v celé Evropské unii stále větší pozornost odolnosti kritických informačních 
systémů a digitálních infrastruktur. Auditní kompendium o kybernetické bezpečnosti, které 
dnes zveřejnil Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států EU, 
poskytuje přehled o jejich auditní práci v této oblasti.  

Kybernetické incidenty mohou, ale nemusí být záměrné a mohou se pohybovat od náhodného 
zveřejnění informací po útoky na podniky a kritickou infrastrukturu, krádeže osobních údajů, a 
dokonce i zasahování do demokratických procesů, včetně voleb, a obecné dezinformační 
kampaně ve snaze ovlivnit veřejnou debatu. Kybernetická bezpečnost byla pro naše společnosti 
zásadní již před rozšířením onemocnění covid-19. Důsledky pandemie, jimž čelíme, kybernetické 
hrozby ještě zvětší. Mnoho obchodních aktivit a veřejných služeb se namísto v kancelářských 
budovách odehrává formou práce na dálku a „falešné zprávy“ a konspirační teorie se šíří jako 
nikdy dříve. 

Ochrana kritických informačních systémů a digitálních infrastruktur se tak stala pro EU i její 
členské státy strategickou výzvou EU, jejíž význam stále roste. Otázkou již není, zda ke 
kybernetickým útokům dojde, ale jak a kdy se tak stane. Týká se nás to všech: jednotlivců, firem 
i orgánů veřejné správy.  

„Krize v souvislosti s rozšířením onemocnění covid-19 vystavuje zkoušce hospodářskou a sociální 
soudržnost našich společností. Vzhledem k naší závislosti na informačních technologiích se může 
snadno stát, že příští pandemií bude kybernetická krize,“ uvedl předseda Evropského účetního 
dvora (EÚD) Klaus-Heiner Lehne. „Snaha dosáhnout digitální autonomie a čelit výzvám, které 
kybernetické hrozby a externí dezinformační kampaně představují, bude bezpochyby i nadále 
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součástí našich každodenních životů a stálicí politické agendy příští dekády. Je proto zásadně 
důležité zvyšovat povědomí o auditních zjištěních všech členských států EU z nedávné doby.“ 

Evropské NKI proto také v poslední době zintenzívnily svou auditní práci v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, se zvláštním důrazem na ochranu údajů, připravenost systémů na kybernetické 
útoky a ochranu zásadně důležitých systémů veřejných služeb. To je nutno zasadit do kontextu, 
v němž se EU usiluje stát nejbezpečnějším digitálním prostředím na světě. Evropská komise a 
vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nyní právě představili novou 
strategii EU pro kybernetickou bezpečnost, jejímž cílem je posílit kolektivní odolnost Evropy proti 
kybernetickým útokům. 

Dnes zveřejněné kompendium poskytuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, 
hlavních strategických iniciativách a relevantních právních východiscích v EU. Rovněž ilustruje 
hlavní problémy, kterým EU a její členské státy čelí, jako je ohrožení práv jednotlivých občanů EU 
zneužitím jejích osobních údajů, riziko, že orgány veřejné správy nebudou schopny zajišťovat 
veřejné služby nebo se v souvislosti s kybernetickými útoky budou potýkat s omezením 
výkonnosti. 

Kompendium vychází z výsledků auditů provedených EÚD a NKI 12 členských států EU: Dánska, 
Estonska, Irska, Francie, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Finska a 
Švédska.  

 

Základní informace 

Toto auditní kompendium je výsledkem spolupráce národních NKI a EÚD v rámci Kontaktního 
výboru EU. Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se o tuto významnou oblast politiky zajímají. 
Je nyní k dispozici v angličtině na internetové stránce Kontaktního výboru EU a později bude 
k dispozici i v dalších jazycích EU.  

Jde o třetí auditní kompendium Kontaktního výboru. První kompendium o nezaměstnanosti 
mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce bylo zveřejněno v červnu 2018. Druhé o stavu 
veřejného zdraví v EU bylo vydáno v prosinci 2019. 

Kontaktní výbor je autonomní, nezávislé a nepolitické shromáždění vedoucích představitelů NKI 
EU a jejích členských států. Je fórem, na kterém se diskutuje o otázkách společného zájmu pro 
EU a hledá se jejich řešení. Posilováním dialogu a spolupráce svých členů přispívá Kontaktní 
výbor k účinnému a nezávislému externímu auditu politik a programů EU. 
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