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Právo
Kyberbezpečnost

Advokáti terčem kybernetických vyděračů.
Za odšifrování spisů požadují výkupné
Martin Drtina

martin.drtina@economia.cz
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ybernetické útoky se v po‑
slední době nevyhýbají ani
velkým českým advokát‑
ním kancelářím. V nich je celkem
standardem, že veškeré spisy jsou
vedené pouze v elektronické podo‑
bě. Stačí pak, aby útočník pronikl
do hůře zabezpečené vnitřní sítě
a nechal na disku v centrálním úlo‑
žišti zašifrovat data. Poté může po‑
žadovat výkupné výměnou za de‑
šifrovací klíč.
Firma pak má na výběr ze dvou
možností: buď má k dispozici čer‑
stvou zálohu, ze které data obnoví,
anebo raději výkupné zaplatí. Do té
doby pro ni zůstávají data nepří‑
stupná. Prakticky to znamená, že
se advokáti po určitý čas nedosta‑
nou ani do práce, protože jim přesta‑
nou fungovat přístupové kartičky,
ani k dokumentům, které nutně pro
svoji práci potřebují.
Takzvaný ransomware neboli
vyděračský software využívá nedo‑
statky v zabezpečení elektronických
systémů. Loni jimi byla v Česku po‑
dle studie The State of Ransomware
2021 zasažena téměř třetina střed‑
ních a velkých organizací. Čtvrtina
z nich požadované výkupné zapla‑
tila. Tyto platby probíhají v bitcoi‑
nech, aby byly obtížně dohledatelné.
Útočníci podle typu oběti požadují
částky v přepočtu od desítek tisíc až
po jednotky milionů korun.
Počtem ohlášených společníků
patří advokátní kancelář Micha‑
la Žižlavského k nejvýznamnějším
hráčům v insolvenčním byznysu.
Spravuje přes 4100 insolvenčních
případů a vedle toho vykonává i ad‑
vokátní praxi. Její webová prezenta‑
ce začíná nadpisem „bezpečná řeše‑

ní“. Na konci května však podobný
osud potkal i ji. Podle informací HN
kancelář čelila útoku kybernetic‑
kých vyděračů a nakonec na jejich
podmínky přistoupila.
„Ačkoliv máme robustní IT infra‑
strukturu, do které průběžně inves‑
tujeme miliony korun, samo o sobě
to nestačilo,“ přiznal útok Michal
Žižlavský, který současně vyloučil,
že by došlo ke ztrátě klientských
dat. K tomu, kolik za klíč k dešifro‑
vání disků jeho kancelář zaplatila,
se s ohledem na probíhající vyšet‑
řování vyjádřit odmítl. Připustil ale,
že útokem vznikla škoda nejméně
v řádu stovek tisíc korun.
Insolvenčním soudům útok
Žižlavského kancelář neoznámila.
„Obávali jsme se toho, že bychom
mohli vyvolat paniku, která by na‑
rušila řádný průběh mnoha řízení,“
zdůvodnil Žižlavský. Oznámení však
zaslal Úřadu pro ochranu osobních
údajů a Národnímu úřadu pro ky‑
bernetickou a informační bezpeč‑
nost. Jeho mluvčí Jiří Táborský řekl,
že u subjektů nespadajících pod zá‑
kon o kybernetické bezpečnosti
jsou taková oznámení dobrovolná.
„Nahlášení incidentů i ze stra‑
ny neregulovaných subjektů vítá‑
me, protože se díky tomu dozvídá‑
me další informace o aktuálních
hrozbách,“ dodal Táborský s tím,
že podle závažnosti útoku NÚKIB
v takovém případě poskytne pora‑
denství, jak konkrétní ransomware
útok zvládnout a vrátit postižené
systémy zpátky do provozu.
Vzhledem k tomu, že ve spisech
advokátů jsou uložena i osobní
data klientů, podléhá každý tako‑
vý případ povinnému hlášení také

strážcům osobních dat. Mluvčí
ÚOOÚ Vojtěch Marcín potvrdil, že
se případem úřad zabývá. Vzhledem
k tomu, že jde o neukončené řízení,
konkrétní být nechtěl. Z hlediska
možného postihu je podle něj důle‑
žité, jaká opatření správce dat přijal
před útokem a posléze ke zmírně‑
ní škod. „Uplatňujeme přístup, že
když jsou správcem přijatá opatření
adekvátní a incident nevznikl dů‑
sledkem systémového pochybení,
sankce z naší strany zpravidla udě‑
lena není,“ uvedl Marcín.
Česká advokátní komora se podle
mluvčí Ivy Chaloupkové s podobným
případem, kdy by se advokát stal ter‑
čem hackerského útoku, dosud ne‑
setkala. Na rozdíl od ztráty napří‑
klad podpisové knihy jí však členo‑
vé bezpečnostní incidenty ve svých

systémech ani hlásit nemusí. „Tako‑
vou povinnost právní ani stavovské
předpisy advokátům výslovně neu‑
kládají,“ uvedla Chaloupková s tím,
že v tomto konkrétním případě
Žižlavského kancelář komoru infor‑
movala datovou zprávou o tom, že
po dobu několika dnů musela z bez‑
pečnostních důvodů své databázové
systémy vyřadit z provozu.
V insolvenčních řízeních právě
nedostupnost dat může být velkým
problémem. Například v oddlužení
je výplata mzdy dlužníka zasílána
přímo na účet insolvenčnímu správ‑
ci a ten odpovídá za to, že bude včas
a podle rozvrhu splátek zaslána jed‑
notlivým nezajištěným věřitelům
na umoření jejich pohledávek.
Žižlavský připouští, že v ojedině‑
lých případech k nedodržení přísluš‑

né lhůty dojít mohlo. „Pokud někde
došlo k porušení lhůty, šlo o jednot‑
ky dní. Takové případy budeme ře‑
šit individuálně, jakmile je zjistíme,“
uvedl v odpovědi na otázky HN.
Výhodou insolvenčních správců
oproti advokátům je, že celý obsah
spisu je veřejně přístupný v insol‑
venčním rejstříku. Pokud tedy při‑
jdou o data ve svých počítačích, mo‑
hou si příslušné dokumenty najít
a stáhnout z webu spravovaného
ministerstvem spravedlnosti.
U advokátních spisů však podob‑
ná možnost chybí. Když se ztratí
data advokátům a nemají aktuální
zálohu, ze které by je mohli obnovit,
nezbývá jim než objíždět jednotlivé
soudy, nahlížet do spisů a postupně
si je rekonstruovat na základě poří‑
zených fotokopií.

Hackeři útočí na firmy Ransomware neboli vyděračský software loni v Česku zaútočil téměř na třetinu středních a velkých organizací.
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Nová pravidla mají zamezit odlivu technologií do Asie
Ivana Halamová Dobíšková
autori@economia.cz

P

řeshraniční fúze a akvizi‑
ce podniků v Evropské unii
jsou nově složitější. Mohou
za to různé typy kontrol přímých
zahraničních investic a dotací
ze zemí mimo unii a také riziko,
že i „menší“ transakci přezkoumá
Evropská komise podle pravidel
o kontrole spojování podniků. Cí‑
lem je chránit národní bezpečnost,
narovnat podmínky pro evropské
firmy, které musí dodržovat přísné
podmínky podpory, a zamezit od‑
livu technologií zejména do Číny.
Kontrolu zahraničních investic
k zajištění ochrany své bezpečnos‑
ti provádí většina členských států
EU. Od 1. května patří do tohoto se‑
znamu i Česká republika. Po vzoru
Německa pojala prověřování po‑
měrně maximalisticky a do hledáč‑

ku ministerstva průmyslu
a obchodu se mohou dostat
veškeré investice provede‑
né u nás zahraničním investorem,
který nemá občanství nebo sídlo
v členském státě EU.
Zahraniční investor nemůže bez
předchozího povolení ministerstva
provést investici zejména do citli‑
vých odvětví, jako jsou bankovnic‑
tví, energetika či telekomunikace.
V opačném případě mu hrozí po‑
kuta až do výše jednoho procenta
z celkového čistého ročního obratu.
Na prověření investice má minis‑
terstvo 90 dní. Pro srovnání, Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže
musí na soutěžní posouzení stačit
pouhá třetina času.
Ve chvíli, kdy investor neinfor‑
muje o zahraniční investici přísluš‑
ný úřad, čekají ho v jednotlivých
státech EU různé postihy. U nás jde
„pouze“ o přestupek, byť pro zahra‑
ničního investora finančně citelný.

V jiných zemích, například v Ně‑
mecku, s ním ale jde ruku v ruce
trestněprávní odpovědnost. Ve Vel‑
ké Británii, která prověřování za‑
hraničních investic plánuje také,
pak hrozí absolutní zneplatnění
transakční dokumentace.
Pokud zahraniční investor k ná‑
kupu použije zdroje ze třetího stá‑
tu převyšující 50 milionů eur, byť
půjde pouze o státní záruku nebo

Neměly by se
opakovat státem
dotované nákupy,
jako třeba prodej
Pirelli do Číny.

zvýhodněnou půjčku, může být
transakce v budoucnosti prověře‑
na z pohledu toho, jestli tato zahra‑
niční pomoc neporušila pravidla
společného trhu.
Evropská komise v květnu zve‑
řejnila návrh nařízení, které má
narovnat podmínky znevýhodňu‑
jící evropské firmy zároveň zame‑
zit odlivu technologií především
do asijských zemí. Neměly by se tak
opakovat státem dotované náku‑
py firem, jako například akvizice
Pirelli čínskou národní chemickou
společností nebo německého vý‑
robce robotů Kuka rovněž čínskou
Midea Group Co. Prověřování ta‑
kové transakce Evropskou komisí
bude nezávislé na přezkumu podle
pravidel EU pro kontrolu fúzí, obě
řízení tak mohou probíhat para‑
lelně.
Akviziční prostředí se ale kom‑
plikuje i pro investory, kteří loví
v menších rybnících. I když vy‑

hodnotí, že transakce nenaplňu‑
je národní či evropská kritéria pro
přezkum fúzí, není vyloučeno, že
Evropská komise obchod stej‑
ně prověří. Nedávno totiž změni‑
la přístup k možnosti postoupení
transakcí členskými státy, aby se
z jejího hledáčku nevytratily spo‑
lečnosti s nižším obratem. Jedná
se zejména o akvizice technologic‑
kých start‑upů, významných ino‑
vátorů investujících do výzkumu
a vývoje, případně společností s klí‑
čovou infrastrukturou včetně dat
a duševního vlastnictví. Komise ta‑
kové akvizice může prověřit i šest
měsíců po jejich dokončení. To sa‑
mozřejmě nahrává třetím subjek‑
tům, které si danou transakci ne‑
přejí, aby o ní komisi informovaly.
Investoři by na to měli myslet už při
přípravě transakční dokumentace.
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