
Vá�ž�ená�  pání�, vá� ž�ený�  páne,

kontáktuji  Vá� s,  ábých výjá�dř�il/á  sve�  hluboke�  obávý  tý�kájí�cí�  se  plá�nováne�ho  usnesení�  Rádý  o

s� ifřová�ní� [1], kteře�  býlo 3. 11. 2020 žveř�ejne�no řákouskou stánicí� ORF.

Ná�vřh  usnesení�  má�  volát  po  technický�ch  ř�es�ení�ch,  kteřá�  bý  vnitřostá� tní�m  ořgá�nu* m  umož�nilá

přolomit  efektivní�  á  bežpec�ne�  s� ifřová�ní�  meži  koncový�mi  bodý  výuž� í�váne�  v  soukřome�

komunikáci ná služ�bá� ch přo žásí�lá�ní�  žpřá�v. Vlá�dý c�lenský�ch stá� tu*  býlý pož�á�dá�ný o výjá�dř�ení� do

c�tvřtká 12. 11. v poledne. Ná� sledne�  má�  př�edsednictví� v plá�nu 19. 11. text př�edlož� it ke schvá� lení�

Stá� le�mu  vý�bořu  přo  opeřátivní�  spolupřá� ci  v  oblásti  vnitř�ní�  bežpec�nosti  (COSI)  á  dá� le  jej

přežentovát ná COREPERU II 25. 11. Pote�  bý me� l bý� t pí�semný�m postupem př�iját ná Ráde� .

Neexistuje  ž�á�dný�  „vývá� ž�ený� “  žpu* sob,  ják přolámovát  žábežpec�ení�  inteřnetove�  komunikáce. Bá

náopák, je technický nemož�ne�  povolit př�í�stup k bežpec�ne�  žás� ifřováne�  komunikáci vý�hřádne�  přo

přá�voplátne�  u� c�elý.  Jákmile  služ�bý  přo  žásí�lá�ní�  žpřá�v  umož�ní�  des� ifřovát  soukřome�  žpřá�vý,

nápř�í�klád ták,  ž�e  v sýste�mu výtvoř�í�  tžv.  „žádní�  vřá� tká“ c�i  žác�nou poskýtovát univeřžá� lní�  klí�c�e,

bude komunikác�ní�  žábežpec�ení�  jednou přovž�dý přolomeno, á to nejen v př�í�páde�  opřá�vne�ný�ch

u� c�elu* , ják si př�edstávují�  vlá�dý c�lenský�ch stá� tu* . Ve chvíli, kdy dojde k prolomení šifrování, se

také  otevřou  dveře  masové  špionáži  ze  strany  zahraničních  rozvědek  a  hackerských

skupin. Káž�dý�, kdo obe�tuje žábežpec�ení�  fořmou s� ifřová�ní�  žá u� c�elem umož�ne�ní�  odposlechu* , tí�m

táke�  nená�vřátne�  pos�kodí� ochřánu soukřomý�ch, obchodní�ch i stá� tní�ch tájemství�. S; ifřová�ní� žjevne�

umož�n� uje efektivní� uplátn� ová�ní� á ochřánu svobodý mýs�lení� á přojevu. Jáke�koliv pořus�ová�ní� te� to

fořmý žábežpec�ení� mu* ž�e tudí�ž�  ná táto žá�kládní� přá�vá mí�t vý�řážne�  nepř�í�žnive�  dopádý [3]. 

Návždořý postoji př�edsednictví�  je tudí�ž�  nespořne� ,  ž�e neexistuje ž�á�dná�  žlátá�  stř�ední�  cestá meži

ochřánou „žá�kládní�ch přá�v á digitá� lní� bežpec�nosti vlá�d, podniku*  á spolec�nosti“ á přolámová�ní�m

žábežpec�ene�ho s� ifřová�ní� meži koncový�mi bodý.

Apeluji přoto ná Vá� s cobý žá� stupce veř�ejný�ch ořgá�nu*  á Vás� i odpove�dnost, kteřou je dodřž�ovát á

chřá�nit žá�kládní� přá�vo ná soukřomí� i bežpec�nosti nás� í� digitá� lní� komunikác�ní� infřástřuktuřý.  

Se sřdec�ný�m poždřávem,
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