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nosti, budeme budovat schopnosti a kapacity předvídání, detekce a reakce na hrozby
v kyberprostoru a budeme v tom jako celá
společnost včetně našich spojenců a zahraničních partnerů účinně spolupracovat. Je
také důležité vědět, že se jedná o kontinuální a nikdy nekončící proces, nikoli o nějaký
cílový stav. A to nejdůležitější je uvědomovat si, že kyberbezpečnost je především
o lidech. To nejlepší, co můžeme pro naši
bezpečnost udělat, je mít připravený dostatek odborníků a zbytek společnosti disponující základními znalostmi a povědomím.

Domníváte se, že současná osvěta
o kybernetické bezpečnosti je v ČR
dostatečná nebo máme ještě co dohánět?
Osvěty není nikdy dost a rozhodně nás čeká
ještě spousta práce. Jeden z pilířů naší Národní strategie kybernetické bezpečnosti
se jmenuje Odolná společnost. Tento pilíř
předpokládá postupné budování společnosti, v níž mají všichni dostatečné povědomí o tom, jaké hrozby nás v kyberprostoru
ohrožují a jak se jim vyvarovat. Za tím účelem jsme připravili řadu vzdělávacích materiálů, které jsou k dispozici na našem webu.
A zároveň jednáme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o mnohem rozsáhlejších změnách vzdělávacího systému,
které by napomohly vzniku zmíněné odolné
společnosti. Je to běh na dlouhou trať, ale
jiná cesta ke kyberneticky bezpečné společnosti nevede. Nejslabší článek kybernetické bezpečnosti je vždycky nepoučený
uživatel, a proto v osvětě nesmíme polevit.

Vnímáte rozdíl mezi velením armádní
složky a řízením civilního úřadu jako je
NÚKIB?
V řadě věcí je to samozřejmě velmi odlišné,
v řadě věcí je to ale také dost podobné. Práce s civilními zaměstnanci vyžaduje často
jiné jednání. Musíte mnohem více přesvědčovat a mnohem méně nařizovat. To platí
uvnitř, ale také vně organizace. Nejde ale
jen o to, že je NÚKIB civilní organizace. Jde
také o to, že na rozdíl od velení vojenské jednotce či složce řídíte ústřední správní úřad,
pracujete s jinými působnostmi podle jiných
právních norem, máte samostatnou kapitolu ve státní rozpočtu a existují mnohé další
rozdíly. Vojenská jednotka či armádní složka
bývá navíc více monolit a většina lidí má podobné zkušenosti a background. NÚKIB je
v tomto asi různorodější, v poměrně malém
kolektivu tu pracuje mnoho různých vysoce
specializovaných odborností a osobností.
Na rozdíl od armády jsme mladá organizace, takže spoustu věcí teprve nastavujeme
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a hledáme cesty. To má svoje potíže, ale
mnohdy je to také výhoda.
Na druhou stranu je NÚKIB také bezpečnostní instituce a je součástí stejného bezpečnostního systému státu. Jsme také orientováni na hrozby a rizika, musíme je umět
analyzovat, připravovat se na krize a umět
je řešit. Musíme také plánovat a řešit přípravu a výcvik lidí. Stejně tak jako v armádě, je
NÚKIB především o lidech. Je jedno, jestli
velíte vojenské jednotce, nebo řídíte NÚKIB.
Pokud chcete uspět, pořád musíte být lídr,
musíte pracovat s lidmi, rozvíjet je, musíte
se snažit jim rozumět, sloužit jim, budovat
tým, přesvědčovat je o cílech, ukazovat jim
cestu a motivovat je. Pokud jste byl voják
a jste ředitel NÚKIB, musíte si taky uvědomovat, že to nejsou vojáci. NÚKIB je skvělý
tým lidí, kterým jde o věc a kteří tou prací
často žijí. Tak jsem to měl i v armádě, tohle
je stejné.

Jak hodnotíte rozsah a formu dosavadní spolupráce mezi NÚKIB a Velitelstvím kybernetických sil a informačních operací (VeKySIO) či Centrem
proti terorismu a hybridním hrozbám?
S VeKySIO určitou míru spolupráce máme již
nyní. To se bude v budoucnu určitě dále rozvíjet tak, jako se postupně rozvíjí i toto nové
velitelství. V naší běžné činnosti při ochraně
ČR proti hrozbám v kyberprostoru je pro
nás v mírovém stavu primárním partnerem
především Vojenské zpravodajství a jeho
Národní centrum kybernetických operací,
které má ze zákona odpovědnost za kybernetickou obranu ČR. VeKySIO je zaměřené
především na ochranu vojenských systémů
a působení ve vojenských operacích. Máme
ale mnoho společných zájmů a styčných

ploch, kde je vzájemná spolupráce žádoucí.
Může se jednat o vzdělávání a výcvik, informační podporu, výzkum a vývoj, sdílení
některých schopností, výměnu zkušeností
a další. To, že se nejen na úrovni nejvyššího
vedení často osobně známe a důvěřujeme
si, tomu navíc pomáhá.
S Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám spolupracujeme při řešení některých
projektů, ale naše zaměření je primárně na
zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti
dat a informací. Jejich obsah zkoumáme
jen do té míry, jak to souvisí s naší působností. Obsah informací, jejich vyhodnocování z hlediska dezinformací a působení
cizího vlivu jsou zase doménou CTHH. Na
poli hybridních hrozeb je třeba ale všechny
poznatky dávat dohromady, vyhodnocovat
je v celkovém kontextu a koordinovat reakci ve všech oblastech. Tady samozřejmě
s CTHH, stejně jako s dalšími bezpečnostními složkami, spolupracujeme.

GEN. KAREL ŘEHKA

Vojenská kariéra generála Řehky je úzce
spjata se speciálními silami, kde se vypracoval od velitele skupiny 6. speciální brigády, přes velitele skupiny leteckých návodčích, až po velitele 601. skupiny speciálních
sil, kde působil v letech 2010 – 2014. V roce
2011 se stal velitelem Úkolového uskupení
speciálních sil ISAF v Afghánistánu. Od
listopadu 2014 do července 2017 zastával
post ředitele na nově založeném Ředitelství
speciálních sil Ministerstva obrany ČR. Ředitelem NÚKIB je od 20. března 2020.
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