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Pro! se ov"em zab#vat takovou banalitou, 
jako je barva klobouku n$jakého hackera? 

Odpov$% je nasnad$, nebo& ti samí hacke'i 
se v komer!ní sfé'e naz#vají bezpe!nostními 

specialisty, analytiky !i konzultanty a setká-
váme se s nimi p'i penetra!ních testech, 
auditech, Red-Team útocích a jin#ch pro 
bezpe!nost organizace elementárních proce-
sech. A stejn$ jako se "pi!kov# automobilov# 
závodník rodí p'edev"ím praxí a intenzivním 
tréninkem, nejinak je tomu v kyberprostoru. 
Nikoho asi nep'ekvapí, kdy( 'idi! really ob!as 
p'ekro!í rychlostní limity v b$(ném provozu, 
a poru"í tak dopravní p'edpisy. Jsme ale 
ochotni b#t stejn$ shovívaví i u etick#ch hac-
ker), tedy pentester)?

Jste-li fanou"kem kybernetické bezpe!nosti 
a vládnete angli!tinou, pravd$podobn$ vám 
neunikl populární investigativní podcast 
Darknet Diaries b#valého pracovníka SOC pro 
Fortune 500 Jacka Rhysidera. Tento skvostn# 
projekt je nabit# více jak stovkou autentick#ch 
p'íb$h) ze sv$ta hackingu, malwaru, "pioná(e 
a obecn$ temn#ch zákoutí internetu ve form$ 
komentovaného interview. Co pravidelnému 
poslucha!i neunikne, je skute!nost, která se 
opakuje nap'í! desítkami epizod, a to, (e celá 
'ada odsouzen#ch hacker) dostala ve v#sled-
ku v#razn$ ni("í trest s ohledem na poleh!u-
jící okolnosti, kter#mi byly !iny spadající do 
"katulky White Hat. Jeden p'íklad za v"echny. 
V jedné z posledních epizod nazvané Marq 
jsme si vyposlechli p'íb$h !lov$ka, kter# 
zneu(il svého p'ístupu k systému t'etí strany 
k vlastnímu obohacení tím, (e spravované 
databáze nabídl nejvy""í nabídce na jednom 
darkwebovém tr(i"ti v síti TOR. Data si dlou-
ho nikdo nekoupil, a( na jednu bezpe!nostní 
spole!nost pracující v utajení, která díky ana-
l#ze dat dohledala oprávn$ného majitele data-
bází a následn$ i identitu prodejce. FBI Marqa 
zatkla a hrozil mu mnohalet# trest odn$tí 
svobody. Ov"em díky tomu, (e byl do té doby 
bezúhonn#, peníze cht$l získat pro svého ka-
maráda na lé!bu rakoviny a ji( d'íve prokázal 
sv)j morální kredit tím, (e noviná')m poskytl 
informaci o tom, (e se na Dark Webu prodává 
seznam s e-maily a hesly u(ivatel) domovního 
zvonku Ring z dílny Amazonu, ode"el od sou-
du i p'es "kodu v 'ádu milion) dolar) pouze 
s ro!ním trestem v$zení.

Události posledních dn), kdy Spojené státy 
za!átkem února leto"ního roku zlikvidovaly 
v)dce nechvaln$ proslulé teroristické orga-
nizace islámsk# stát (ISIS) mi p'ipomn$ly 

Bylo by naivní a daleko od pravdy myslet si, !e hacke"i mají #ist$ bílé nebo 
#erné klobouky. Pojmenování pochází z p"edstavy, !e ti s bíl%mi pokr%v-
kami hlavy (White Hat) jsou hodní, zatímco s #ern%mi (Black Hat) jsou 
nemilosrdní úto#níci prahnoucí #ist$ po vlastním prosp$chu. Jak to tak 
ov&em #asto b%vá, pravda le!í n$kde uprost"ed, tedy v podob$ klobouku 
&edého (Grey Hat).

Hacke!i s !ed"mi klobouky
Martin Klubal
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st'ípky z mého vlastního (ivota, je( by mi 
snad byly v p'ípad$ soudního p'elí!ení p'i-
!teny k dobru, by& jsem se na rozdíl od Marqa 
ni!eho nezákonného nedopustil a rozhodn$ 
nehodlám riskovat svoji reputaci ani v bu-
doucnu. V roce 2015 jsem p'ipravoval p'ed-
ná"ku s názvem „Islámsk# stát z pohledu IT“, 
kde jsem prezentoval mj. nástroje, je( tato or-
ganizace pou(ívala pro utajenou komunikaci. 
Z jejich propagandistick#ch web) se mi tehdy 
jeden poda'ilo hacknout, k mému zklamání 
ov"em (ádné zajímavé informace kup'íkladu 
o !lenech skupiny neobsahoval. Zlom nastal 
a( o rok pozd$ji.

Samozvan# islámsk# stát toti( vydával 
profesionáln$ vyhlí(ející online !asopis s ná-
zvem Dabiq, kter# slou(il vedle "í'ení jejich 
zvrácené ideologie i k náboru p'ívr(enc). 
Celkem vy"lo b$hem dvou let 15 v#tisk) 
v r)zn#ch jazycích v!etn$ angli!tiny, p'i-
!em( ve 3. !ísle s titulkem „A Call to Hijrah“ 
vy"el na stran$ 41 !lánek na téma bezpe!ná 
komunikace s ISIS (ISIL), konkrétn$ s jejich 
tiskov#m centrem Alhayat, pomocí t'í e-mai-
lov#ch schránek registrovan#ch v r)zn#ch 
zemích a p'ilo(eného ve'ejného "ifrovacího 
klí!e. Tento moment jsem vnímal jako "anci, 
jak se do boj) proti ISIS p'ipojit za pomoci 
klávesnice, cht$l jsem toti( uvedené schrán-
ky kompromitovat. To byl dozajista sm$l# 
a bohulib# cíl, jeho( realizace ov"em nará(e-
la hned v úvodu. Jedna e-mailová schránka 
byla registrována na ruském portále Yandex.
com, druhá na indickém hegemonu India.
com a t'etí, sv$te div se, na obskurním 
n$meckém free-mailu 0x300.com, o kterém 
s nadsázkou do té doby krom$ jeho tv)rc) 
sv$t nikdy nesly"el. To byla "ance. Strávil 
jsem hodiny hledáním bezpe!nostních ne-
dostatk) jak samotného serveru, tak webové 
aplikace, ale ani po n$kolika dnech se mi ne-
poda'ilo zabezpe!ení freemailu p'ekonat. A( 
do chvíle, kdy m$ napadla spásná my"lenka, 
jednodu"e si pomocí nové registrace ov$'it, 
zda se na serveru v)bec v Dabiqu inzerovaná 
schránka nachází. Nenacházela. Registra!ní 
formulá' mi pogratuloval k registraci nové 
schránky dabiq-is@0x300.com, která byla 
v !asopise oti"t$na. Dodnes nevím, zda ISIS 
zmín$nou schránku zapomn$l zalo(it nebo 
mu ji provozovatelé serveru smazali. Pokud 
je v"ak druhá varianta správná, pro! ji pak 
nesmazali i mn$? Do schránky od doby jejího 

monitoringu a( po ukon!ení provozu celého 
serveru 0x300.com dorazily krom$ hromady 
spamu i skute!né (ádosti o spolupráci a vy-
jád'ení sympatií. Takové e-maily jsem v!etn$ 
hlavi!ek obratem p'eposlal institucím, které 
by mohl obsah zpráv zajímat.

Za zmínku stojí i fakt, (e v (ádném z ná-
sledujících vydání !asopisu Dabiq nezazn$la 
zmínka o tom, (e auto'i nemají uvedenou 
e-mailovou schránku pod kontrolou a !tená'i 
by se jí m$li vyvarovat. Zbylé dv$ po"tovní 
schránky existují dodnes.

Zp$t ale k barvám hackersk#ch klobouk). 
Kapitolou sama pro sebe jsou vládou sponzo-
rovaní hacke'i !asto rekrutovaní z 'ad bezpe!-
nostních odborník) p)sobících v komer!ní 
sfé'e. Na první signální ka(dého napadne 
*ína a Rusko, by& podobn#mi skupinami dis-
ponuje ne-li ka(d#, tak naprostá v$t"ina stát) 
technicky vysp$lého sv$ta. Kterou barvu klo-
bouku byste nasadili t$mto skupinám? Priz-
matem st'ední Evropy bychom rusk#m hac-
ker)m nepochybn$ nasadili klobouk !ern#, ti 
samí lidé by ov"em z pohledu Ruské federace 
i jich samotn#ch nosili klobouk sn$hov$ bíl#, 
nebo& v$'í jiné ideologii a z jejich pohledu 
brání zájmy vlastní zem$. Barvu klobouku tak 
neovliv+ují v#hradn$ !iny daného !lov$ka, ale 
i úhel pohledu, kter#m na n$ nahlí(íme.

Penetra!ní teste'i ozna!ovaní mediáln$ 
vd$!n$j"ím v#razem eti!tí hacke'i jsou 
rovn$( specifick#m kmenem. Mají nez'ídka 
v$domosti a p'íle(itost k tomu, aby si vyd$lali 
'ádov$ více neetick#m jednáním ne( pene-
tra!ními testy. V rámci test) p'icházejí do 
styku s ostr#mi databázemi, nacházejí cesty, 
jak kompromitovat interní sít$ nadnárodních 
spole!ností nebo se finan!n$ obohatit na 
úkor bankovních institucí. To v"e p'edstavuje 
nemalé poku"ení, ov"em za jakou cenu? 
Je"t$ zásadn$j"í otázka zní, m$li bychom se 
penetra!ních tester) bát? Existuje celá 'ada 
legálních zp)sob), jak mohou eti!tí hacke'i 
dát voln# pr)b$h sv#m schopnostem. Od 
r)zn#ch CTF (Capture the Flag) v#zev, jako 
je Hack The Box, p'es placené sout$(e typu 
Pwn2Own a( po finan!ní odm$+ování za pri-
vátní ohla"ování zranitelností (Bug Bounty). 
Podobnou !inností si hacker m)(e legitim-
ním zp)sobem p'ijít na nemalé peníze, by& 
nutno dodat, s v#razn$ vy""í !asovou dotací 
oproti tv)rc)m ransomware a phishingov#ch 
kampaní.

Ani druh# konec pomyslného 'et$zu, kter# 
reprezentují objednavatelé penetra!ních test), 
ov"em není zcela bezbrann#. Krom$ odborné 
zp)sobilosti, kterou v dne"ní dob$ dokládají 
rozli!né certifikace s minimáln$ diskutabilní 
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vypovídací hodnotou, m)(e organizace od pene-
tra!ních tester) po(adovat bezpe!nostní prov$r-
ku, a mnohé bankovní domy a státní instituce 
tak p'i realizaci penetra!ních test) !iní. Bezpe!-
nostní prov$rka od Národního bezpe!nostního 
ú'adu (NBÚ) není v"espásná, dokládá ov"em ur-
!it# morální kredit dr(itele, kter# se na své cest$ 
k pozici seniorního pentestera nedopustil etic-
k#ch, ani protiprávních p'e"lap). Kdekdo m)(e 
oponovat, (e proti neoprávn$nému nakládání 
s informacemi a daty nabyt#mi p'i penetra!ních 
testech slou(í tzv. NDA (Non-Dislosure Agree-
ment), které v p'ípad$ poru"ení uveden#ch do-
hod hrozí nemal#m finan!ním postihem. Rozdíl 
oproti bezpe!nostní prov$rce je ov"em v tom, 
(e zatímco NDA odrazuje p'ípadného pachatele 
od trestné !innosti drakonick#mi pokutami, a to 
je"t$ za p'edpokladu, (e se na doty!ného p'ijde 
a vina se mu proká(e, bezpe!nostní prov$rka je 
více preventivní. U jejího dr(itele se p'edpoklá-
dá, (e zneu(ití d)v$ry klienta není na stole za 
(ádn#ch okolností nehled$ na hrozbu jakékoliv 
varianty postihu.
Je bláhové p'edpokládat, (e jsou penetra!ní 
teste'i svatí, nebo& i Bible p'ece 'íká, (e svat# 

h'e"í sedmkrát denn$. Jste-li profesionál 
na zabezpe!ení bezdrátov#ch sítí, je vysoce 
pravd$podobné, (e jste sv)j skill budovali 
mimo jiné na Wi-Fi za'ízeních, která vám 
nepat'ila. Umíte-li prolamovat zabezpe!ení 
webov#ch aplikací, není v$t"ího h'i"t$, ne( je 
"ir# Internet. Vyznáte-li se v penetraci interní 
sít$ s 'adi!i domény, máte dnes testovací sí& 
virtualizovanou ve svém po!íta!i, ale jak jste 
asi k podobn#m v$domostem p'i"li p'ed dese-
ti !i patnácti lety, kdy virtualizace v domácích 
podmínkách byla nep'edstavitelná? V"echna 
v#"e popsaná jednání jsou trestn#m !inem 
podle $ 230 Trestního zákoníku, pochybuji 
ov"em, (e jste kdy sly"eli o !lov$ku, kter# za 
n$ byl odsouzen ba stíhán, p'i!em( mu "lo 
!ist$ o v$domosti, nikoliv finan!ní prosp$ch.

Simulovaná prost'edí a CTF se nez'ídka 
li"í od reálného sv$ta, proto bu%me i v)!i 
penetra!ním tester)m s "ed#mi klobouky sho-
vívaví. I samotná "edá barva má, jak známo, 
padesát odstín) a ka(d# etick# hacker je ori-
ginál. Jak u( zazn$lo v#"e, organizace v tomto 
p'ípad$ netahají za krat"í konec a poplatní 
známému citátu „d)v$'uj, ale prov$'uj“ proto 
cht$jte v p'ípad$ realizace penetra!ních test) 
citliv#ch systém) !i kritické infrastruktury 
vedle NDA i bezpe!nostní prov$rku. ,ada 
„gará(ov#ch“ penetra!ních test) sice m)(e 

organizaci u"et'it nemalé peníze, ov"em jen 
do doby, kdy se data va"ich zákazník) objeví 
s cenovkou na jednom z mnoha darkwebo-
v#ch tr(i"&. �

Pokud jde o ochranu p'ed ransomwarov#mi 
útoky, jsou podniky vystaveny v$t"ím rizik)m 
ne( kdy d'íve. Musí proto porozum$t nov#m 
trend)m, kter#ch budeme sv$dky v pr)b$hu 
roku 2022, a p'ipravit svou obranu.

Mo"nost poji#t$ní 
va#eho podniku
Nap$tí mezi poji"&ovnami a podniky posti(e-
n#mi ransomwarem roste. V regionu EMEA 

jsme ji( zaznamenali, (e globální poji"&ovací 
gigant AXA oznámil, (e ve Francii p'estane 
uzavírat pojistné smlouvy na kybernetická 
rizika, na základ$ kter#ch jsou klient)m pro-
pláceny platby za vydírání ransomwarov#mi 
zlo!inci. Nizozemská vláda navíc zva(uje, (e 
zaká(e poji"&ovnám hradit náklady na v#kup-
né, které zaplatily podniky p)sobící v Nizo-
zemsku. Vzhledem k tomu, (e jsou pojistitelé 
zahlceni a frustrováni nároky na v#kupné, po-
ji"&ovny zp'ísní pojistné smlouvy, aby zajistili, 
(e klienti p'ed vyplacením pojistného pln$ní 
splní p'edem stanovené podmínky, jako jsou 
investice do odpovídajícího kybernetického 
zabezpe!ení a "kolení zam$stnanc).

Pozor na trojí vydírání
Tato technika, jejím( cílem je p'im$t podniky 
k vy""í a rychlej"í platb$, hrozí roz"í'ením 
útoku na zákazníky a partnery ob$ti. Ran-
somwarové útoky tradi!n$ spo!ívají v tom, 

(e kyberzlo!inci zablokují a za"ifrují systémy, 
a poté po(adují v#kupné za obnovení p'ístu-
pu. V roce 2019 ale poskytly r)zné kmeny ran-
somwaru, jako je DoppelPaymer, kyberzlo!in-
c)m mo(nost uzamknout systémy a sou!asn$ 
exfiltrovat data. Úto!níci pak mohou nejen 
po(adovat v#kupné za znovuzískání p'ístupu 
ke klí!ov#m IT systém)m, ale mohou také 
vyhro(ovat zve'ejn$ním ukraden#ch dat na 
internetu, pokud ob$& nezaplatí. Trojí vydírá-
ní zahrnuje i t'etí prvek – nasm$rování útoku 
mimo jeho p)vodní cíl a pou(ití vícevrstv#ch 
vyd$ra!sk#ch technik k po"kození zákazník) 
a partner) ob$ti.

Minimalizujte 
vnit!ní hrozby
R)zné studie nazna!ují, (e více ne( 60 % 
p'ípad) naru"ení dat a kybernetick#ch 
bezpe!nostních incident) je zp)sobeno vnit'-
ními hrozbami. Nespokojení zam$stnanci 

Ransomware bude jako trend 
i v roce 2022 ovliv'ovat podniky 
po celém sv$t$. Ale typy útok( 
i taktiky kyberzlo#inc( se neustále 
vyvíjejí. Se stále sofistikovan$j&ími 
útoky rostou i d(sledky toho, !e se 
stanete ob$tí ransomwaru, a kompli-
kuje se i odstra'ování následk(.

I v leto!ním roce m#$eme %ekat 
dal#í vlnu ransomwaru Edwin Weijdema
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