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II. 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 

A. Obecná část 

 

 

I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

 

Návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

(vyhláška o kybernetické bezpečnosti).  

 

1.2 Definice problému 

 

Národní bezpečnostní úřad předkládá návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí 

podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), (dále jen 

„vyhláška o kybernetické bezpečnosti“). K vydání vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je 

Národní bezpečnostní úřad zmocněn ustanoveními § 6 písm. a) až c), § 8 odst. 4, § 13 odst. 4 

a § 16 odst. 6 zákona č. …/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) s 

předpokládanou účinností dnem 1. ledna 2015. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti si klade za cíl zavést do praxe soubor oprávnění a 

povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní 

spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení 

kybernetických bezpečnostních incidentů, přičemž nesměřuje k eliminaci všech rizik, která se 

mohou dotknout všech uživatelů kybernetického prostoru, ale snaží se ochránit tu část 

infrastruktury, která je pro fungování státu významná a jejíž narušení by vedlo k poškození 

nebo ohrožení zájmu České republiky. Pro subjekty, na něž dopadá regulace zákona o 

kybernetické bezpečnosti, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde 

ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují. Tyto povinnosti 

lze přitom vnímat jako v zásadě minimalistické, avšak dostatečně zajišťující dosažení 

předpokládaného cíle. Jedná se především o povinnost zavést a provádět bezpečnostní 

opatření a vést o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické 

bezpečnostní události a hlásit kybernetické bezpečností incidenty, povinnost provádět 

opatření vydaná Národním bezpečnostním úřadem a povinnost oznamovat kontaktní údaje 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo provozovateli národního CERT. Návrh předkládané 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, jakožto hlavní prováděcí právní předpis k zákonu o 

kybernetické bezpečnosti, podrobně upravuje především obsah bezpečnostních opatření a 

rozsah, v jakém jsou jednotlivé skupiny subjektů, na něž dopadá regulace zákona o 

kybernetické bezpečnosti, povinny bezpečnostní opatření zavést a provádět v informačních a 

komunikačních systémech kritické informační infrastruktury a významných informačních 

systémech, jakož i rozsah a doporučenou strukturu bezpečnostní dokumentace. Dále návrh 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti stanoví konkrétní kategorie a typy kybernetických 
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bezpečnostních incidentů a náležitosti a způsob jejich hlášení a rovněž vzor a formu oznámení 

kontaktních údajů, které jsou orgány a osoby uvedené v § 3 zákona o kybernetické 

bezpečnosti povinny oznamovat specializovanému pracovišti Národního bezpečnostního 

úřadu, vládnímu CERT, respektive provozovateli národního CERT. V neposlední řadě pak 

předkládaná vyhláška o kybernetické bezpečnosti stanoví základní náležitosti oznámení o 

provedení reaktivního opatření a jeho výsledku s cílem zajištění zpětné vazby o účinnosti 

reaktivních opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem za účelem řešení 

kybernetického bezpečnostního incidentu. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Problematika kybernetické bezpečnosti není dosud v České republice komplexně právně 

upravena. Aktuálně platná úprava sice řeší některé aspekty kybernetické bezpečnosti, to však 

zpravidla formou specifických forem individuální odpovědnosti za informační delikty nebo 

formou certifikace zabezpečení informačních a komunikačních systémů nakládajících 

s utajovanými informacemi. Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní 

předpisy tak představují první ucelenou tuzemskou právní regulaci této oblasti upravující jak 

instituty preventivní ochrany kybernetického prostoru, tak i instituty aktivní reakce v případě 

výskytu kybernetických útoků. Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zcela nově 

podrobně a uceleně upravuje především jednotlivá bezpečnostní opatření, jejichž cílem je 

zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb 

a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru, tj. opatření, která dosud v České 

republice nejsou právními předpisy regulována.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

1. Národní bezpečnostní úřad – ústřední správní úřad vykonávající působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 

2. Provozovatel národního CERT – zpravidla osoba soukromého práva podílející se na 

výkonu některých činností v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

3. Orgány veřejné moci – správci informačních systémů kritické informační infrastruktury, 

správci komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a správci významných 

informačních systémů. 

4. Osoby soukromého práva – poskytovatelé služeb elektronických komunikací a subjekty 

zajišťujícími síť elektronických komunikací, osoby zajišťující tzv. významnou síť, správci 

informačních systémů kritické informační infrastruktury a správci komunikačních systémů 

kritické informační infrastruktury. 

 

1.5 Popis cílového stavu  

 

Cílem navrhované vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je naplnit zmocňovací ustanovení 

stanovená pro Národní bezpečnostní úřad v § 6 písm. a) až c), § 8 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 16 

odst. 6 zákona o kybernetické bezpečnosti, tj. především stanovit obsah bezpečnostních 

opatření, rozsah jejich zavedení pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona o 

kybernetické bezpečnosti a obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace a zajistit tak vyšší 

úroveň bezpečnosti informací v informačních systémech kritické informační infrastruktury a 

ve významných informačních systémech, jakož i přispět k zajištění dostupnosti a spolehlivosti 

komunikačních systémů kritické informační infrastruktury. Za tímto účelem návrh vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti podrobně stanoví organizační a technická bezpečnostní opatření, 
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která jsou orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti 

povinny zavést a provádět ve svých informačních a komunikačních systémech. Jednotlivá 

bezpečnostní opatření vycházejí především z pravidel stanovených technickými normami řady 

ISO/IEC 27001
1)

, které jsou upraveny tak, aby jejich zavedení a následné dodržování bylo 

proveditelné jak osobami soukromého práva, tak i orgány veřejné moci za současného 

naplnění podmínky zajištění adekvátní úrovně zabezpečení vybraných informačních a 

komunikačních systémů. Platí přitom pravidlo, že úroveň zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů kritické informační infrastruktury by měla být vyšší než míra 

zabezpečení významných informačních systémů. K zajištění přehledu o zavedených 

bezpečnostních opatřeních pak vyhláška o kybernetické bezpečnosti podrobně upravuje 

bezpečnostní dokumentaci, která obsahuje poměrně rozsáhlý výčet dokumentů, které jsou 

orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti povinny o 

zavedených bezpečnostních opatřeních vést. Vedle jmenného výčtu těchto dokumentů se 

stanoví v příloze i jejich obecná struktura, jejíž přesné dodržení sice není pro regulované 

subjekty povinné (od struktury bezpečnostní dokumentace jsou přípustné odchylky, jakož i 

změny názvů jednotlivých dokumentů nebo integrování více témat do jednoho dokumentu), 

avšak v případě nedodržení doporučené struktury budou regulované osoby dokládat, že vedou 

bezpečnostní dokumentaci alespoň v rozsahu stanoveném vyhláškou o kybernetické 

bezpečnosti. Obdobné pravidlo pak platí i pro vybrané dva druhy bezpečnostních opatření 

(řízení rizik a nástroj pro ověřování identity uživatelů), kdy návrh stanoví, že orgány a osoby 

uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti mohou zajistit splnění těchto 

dvou bezpečnostních opatření i jiným způsobem, než jaký stanoví návrh za podmínky, že 

doloží, že použitá opatření zajišťují stejnou nebo vyšší úroveň zabezpečení informačního 

nebo komunikačního systému. Vedle těchto speciálních odchylek obsahuje návrh vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti obecné pravidlo, podle kterého orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti, jejichž informační nebo komunikační systém 

kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém je certifikován podle 

příslušné technické normy (ISO/IEC 27001:2013, resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014) 

akreditovaným certifikačním orgán a které vedou dokumenty stanovené vyhláškou o 

kybernetické bezpečnosti, splňuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření podle 

uvedeného návrhu. Vychází se přitom z předpokladu, že subjekty, jejichž informační nebo 

komunikační systémy jsou certifikovány, dosahují dostatečné míry úrovně zabezpečení a 

požadavek na zabezpečení jejich systémů ještě bezpečnostními opatřeními, která navíc 

vycházejí ze stejné technické normy, by byl nadbytečný.    

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti dále za účelem účinného a rychlého odhalení a 

řešení kybernetických bezpečnostních incidentů stanoví jejich typy a kategorie a rovněž tak i 

rozsah a způsob hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a náležitosti oznámení o 

provedení reaktivních opatření a jeho výsledku. Aby mohl Národní bezpečnostní úřad 

efektivně pomoci orgánům a osobám uvedeným v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, 

které se staly předmětem kybernetického útoku anebo které se jím mohou v budoucnu stát, 

                                                           
1)

 Základním východiskem tvorby vyhlášky jsou normy ISO/IEC 27001:2013 – Informační technologie – 

Bezpečnostní techniky – Systém řízení bezpečnosti informací a ISO/IEC 27002:2013 – Informační technologie – 

Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací, které odráží moderní pojetí dobré 

praxe řízení bezpečnosti informací.  

V rámci tvorby vyhlášky byly využity i další mezinárodní normy např. ISO/IEC 20000 Informační technologie – 

Řízení služeb či ISO/IEC 27035 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Zvládání incidentů 

bezpečnosti informací. Důležitým východiskem byla též mezinárodní metodika COBIT, především dokument 

COBIT for Information Security. 
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potřebuje být adekvátně informován o charakteru, povaze a rozsahu takového útoku. Za tímto 

účelem návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti stanoví kategorizaci a typologii 

kybernetických bezpečnostních incidentů a dále náležitosti hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu tak, aby již z tohoto hlášení byl Národní bezpečnostní úřad, 

respektive jeho specializované pracoviště, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, 

schopen na konkrétní kybernetický bezpečnostní incident reagovat. Vedle obsahové složky 

hlášení vyhláška o kybernetické bezpečnosti rovněž stanoví i jeho formu a to tak, že vedle 

tradičního hlášení prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky Národního 

bezpečnostního úřadu nebo listinným hlášením na adresu Národního centra kybernetické 

bezpečnosti, umožňuje i flexibilnější způsoby komunikace jako je vyplnění speciálního 

elektronického formuláře na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu anebo 

použití automatizovaného hlášení prostřednictvím určeného rozhraní. Povinnost oznámit 

provedení a výsledek reaktivního opatření slouží k zajištění zpětné vazby od adresátů 

reaktivních opatření vydaných k řešení konkrétních kybernetických bezpečnostních incidentů. 

Aby Národní bezpečnostní úřad předešel výkladovým nejasnostem při plnění této povinnosti, 

tj. zejména aby předešel neúplným nebo nesrozumitelným oznámením, obsahuje návrh 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti vzor takového oznámení, který stanoví základní 

náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a o jeho výsledku.    

S cílem zajistit efektivní spolupráci mezi orgány a osobami uvedenými v § 3 zákona o 

kybernetické bezpečnosti dále stanoví návrh předmětné vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 

vzor oznámení kontaktních údajů, které jsou tyto orgány a osoby povinny oznamovat 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo provozovateli národního CERT. Jedná se přitom o 

základní identifikační údaje orgánu a osoby a dále pak o kontaktní údaje konkrétní fyzické 

osoby pověřené za příslušný orgán nebo osobu jednat v záležitostech kybernetické 

bezpečnosti, tj. zejména při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu nebo obecně 

při zjištění hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, kdy je nezbytné ohrožené subjekty, 

v co nejkratším časovém horizontu o aktuálním nebezpečí informovat.   

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Neprovedení navrhované úpravy nové vyhlášky o kybernetické bezpečnosti by znamenalo 

nenaplnění zákonného zmocnění. Absence vymezení obsahu a rozsahu jednotlivých 

bezpečnostních opatření by znamenala nedostatečnou míru zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních 

systémů, což by vedlo ke zvýšené míře pravděpodobnosti výskytu kybernetických 

bezpečnostních incidentů v těchto systémech a s tím spjatým dalším negativním následkům 

materiální i nemateriální povahy. Nulová varianta by znamenala rezignaci státu na ochranu 

jednoho ze základních práv, jehož důležitost v současné společnosti stále roste, tj. práva na 

informační sebeurčení. Mezi další rizika spojená s nečinností pak lze označit nejednotnost 

informací a postupů (především absence stanovení náležitostí hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů, vzoru oznámení kontaktních údajů, náležitostí oznámení o 

provedení reaktivního opatření a jeho výsledku a způsobu nebo formy jejich podání) 

potřebných k rychlému a efektivnímu řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a 

k hodnocení účinnosti realizace opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem v reakci 

na kybernetický bezpečnostní incident.  
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2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Návrh možných řešení včetně nulové varianty 
 

2.1.1 Nulová varianta 

Nulová varianta vychází z předpokladu zachování současného stavu, tj. nestanovení 

podrobností povinností stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti. Tato varianta, při 

níž by nebyla provedena zákonná zmocnění stanovená zákonem o kybernetické bezpečnosti, 

by znamenala nezajištění adekvátní úrovně bezpečnosti pro informační a komunikační 

systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy, jakož i 

nejednotnost při získávání informací o výskytu kybernetických bezpečnostních incidentů a 

účinnosti opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem k řešení kybernetických 

bezpečnostních incidentů. 

  

2.1.2 Varianta I 

Varianta I odpovídá zmocnění stanovenému zákonem o kybernetické bezpečnosti a 

s ohledem na tuto zcela novou zákonnou úpravu stanoví obsah a rozsah bezpečnostních 

opatření, obsah a doporučenou strukturu bezpečnostní dokumentace, typy a kategorie 

kybernetických bezpečnostních incidentů, náležitosti a způsob hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů, náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho 

výsledku, vzor oznámení kontaktních údajů, jakož i způsob nebo formu podání těchto 

dokumentů. Při posuzování možných řešení identifikovaného problému, které by mohly vést 

ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze toto řešení, neboť bez provedení zcela nové 

legislativní úpravy vyhlášky o kybernetické bezpečnosti není možné identifikované problémy 

řešit. 

 

S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“.  

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1 Nulová varianta 

S nulovou variantou nebylo ze shora uvedených důvodů podrobně pracováno. Tato 

varianta nepočítá s žádnými náklady a rovněž nepředstavuje ani žádné přínosy. 

 

3.1.2 Varianta I 

Náklady této varianty lze rozdělit podle jejich typu na pořízení, respektive provádění 

příslušných bezpečnostních opatření, hlášení kybernetických bezpečnostních opatření, 

oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku a dále pak podle subjektů na 

veřejnoprávní a soukromoprávní sektor. 

Přínosy této varianty lze primárně spatřovat v zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 

informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů. Zabezpečení těchto systémů povede ke zvýšené míře jejich odolnosti 

vůči kybernetickým útokům a tím i k eliminaci doprovodných nežádoucích jevů jako jsou 

materiální škody a nefunkčnost nebo nedostupnost služeb, které jsou poskytovány 

prostřednictvím těchto systémů. Aplikace této varianty bude dále představovat řadu dalších 

přínosů spočívajících ve zvýšení míry ochrany práva na informační sebeurčení, práva na 
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svobodu projevu a dalších informačních práv člověka, jakož i ve zvýšení míry ochrany důvěry 

člověka ve stát a jeho instituce. Mezi další přínosy lze rovněž zařadit zvýšení atraktivity 

České republiky pro investory v oboru informačních a komunikačních technologií (dále jen 

„ICT“), možnost dalšího rozvoje českých dodavatelů bezpečnostních ICT, obecné zvýšení 

atraktivity České republiky pro zahraniční a tuzemské investory a obecně i zvýšení 

konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelů využívajících ICT k podnikání na evropském 

nebo mezinárodním trhu. 

 

3.2 Náklady 

 

3.2.1 Nulová varianta 

S nulovou variantou nebylo ze shora uvedených důvodů podrobně pracováno. Obecná 

identifikace nákladů je uvedena v tabulce (viz níže). 

 

3.2.2 Varianta I 

Předpokládané náklady lze u této varianty rozdělit do následujících bodů 

1) Náklady na akvizici a provoz bezpečnostních opatření – soukromý sektor – vzhledem 

k založení povinností k aplikaci bezpečnostních opatření podrobně specifikovaných 

vyhláškou o kybernetické bezpečnosti by tato varianta znamenala náklady na pořízení 

bezpečnostních opatření a jejich dokumentaci pro malou skupinu osob soukromého práva 

(správce informačních nebo komunikačních systémů kritické informační infrastruktury). U 

většiny osob soukromého práva by však tato varianta znamenala jen marginální nutnost 

investic, neboť bezpečnostně exponované osoby soukromého práva již příslušné investice 

zpravidla realizovaly. 

2) Náklady na akvizici a provoz bezpečnostních opatření – veřejný sektor – vzhledem 

k založení zákonem stanovených povinností k aplikaci bezpečnostních opatření, by tato 

varianta znamenala náklady na pořízení bezpečnostních opatření a jejich dokumentaci 

v souladu se standardem stanoveným návrhem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 

3) Náklady na hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů – soukromý a veřejný sektor 

– s ohledem na stanovení jednotného vzoru, variantního způsobu hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů a povahu tohoto úkonu lze náklady na realizaci tohoto hlášení 

označit za nepodstatné. 

4) Náklady na oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku – soukromý a 

veřejný sektor – s ohledem na stanovení jednotného vzoru a povahu tohoto úkonu lze náklady 

na realizaci tohoto oznámení označit za nepodstatné. 

 

Kvantifikace nákladů jednotlivých variant s ohledem na zavedení jednotlivých 

bezpečnostních opatření je uvedena v následující tabulce:  

 

Vyhodnocení nákladovosti variant návrhů regulace – náklady na zavedení 

bezpečnostních opatření 
 

  

Nulová varianta 

 

Varianta I 

 

 

 

Náklady na 

akvizici a provoz 

Náklady realizovány bez ohledu na 

zákonnou regulaci nejednotně, což 

povede k jejich navýšení oproti 

variantě I. Zvýšené náklady však 

lze s ohledem na různorodost 

Náklady na realizaci se budou 

odvíjet od skutečnosti, do které 

kategorie orgánů a osob 

uvedených v § 3 písm. c) až e) 

zákona o kybernetické bezpečnosti 
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bezpečnostních 

opatření – 

soukromý sektor 

informačních a komunikačních 

systémů těžko kvantifikovat. 

bude subjekt zařazen. V 

informačních a komunikačních 

systémech kritické informační 

infrastruktury v soukromém 

vlastnictví již zpravidla jsou 

zavedena bezpečnostní opatření, 

náklady tak budou spojeny 

především s nastavením a 

restrukturalizací procesů 

stanovených vyhláškou. 

 

Náklady na 

akvizici a provoz 

bezpečnostních 

opatření – 

veřejný sektor 

Náklady realizovány bez ohledu na 

zákonnou regulaci, nejednotně, což 

povede k jejich navýšení oproti 

variantě I. Zvýšené náklady však 

lze s ohledem na různorodost 

informačních a komunikačních 

systémů těžko kvantifikovat. 

Náklady na realizaci této varianty 

lze, na základě proběhlé analýzy 

zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů 

spravovaných orgány veřejné 

moci, odhadnout v řádu 300 – 500 

mil. Kč, přičemž náklady pro 

subjekty kritické informační 

infrastruktury budou vyšší než 

náklady správců významných 

informačních systémů. 

 

3.3 Přínosy 

 

3.3.1 Nulová varianta 

S nulovou variantou nebylo ze shora uvedených důvodů podrobně pracováno. S ohledem 

na skutečnost, že nulová varianta by oproti současnému stavu nepřinesla žádnou změnu a ve 

svém důsledku by znamenala neprovedení zákonného zmocnění ke stanovení podrobností 

bezpečnostních opatření a podrobnější úpravě dalších zákonných požadavků, nepřinesla by 

tato varianta žádné přínosy. 

 

3.3.2 Varianta I 

Jak již bylo uvedeno výše, přínosy této varianty lze primárně spatřovat v zajištění vysoké 

úrovně bezpečnosti informačních a komunikačních systémů zařazených do kritické 

informační infrastruktury a významných informačních systémů. Zabezpečení těchto systémů 

by mělo primárně vést ke zvýšení míry jejich odolnosti vůči kybernetickým bezpečnostním 

incidentům, a tím i k eliminaci negativních dopadů kybernetických útoků jako jsou nejen 

materiální škody, ale i zásah do nehmotných práv fyzických a právnických osob a 

nefunkčnost nebo nedostupnost služeb, jejichž poskytování je prostřednictvím těchto systémů 

zajišťováno. Zvýšená úroveň rezistence těchto komunikačních a informačních systémů vůči 

kybernetickým bezpečnostním incidentům s sebou přinese vedle výše uvedených primárních 

přínosů i další pozitivní dopady, které lze spatřovat zejména ve zvýšení a upevnění dobré 

pověsti České republiky v oblasti zabezpečení ICT, čímž bezesporu dojde k obecnému 

zvýšení atraktivity České republiky pro zahraniční a tuzemské investory a především pak ke 

zvýšení atraktivity České republiky pro investory v oboru ICT. Dalším pozitivním dopadem 

pak může být možnost dalšího rozvoje českých dodavatelů bezpečnostních ICT a obecně i 

rostoucí úroveň konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelů využívajících ICT 

k podnikání na evropském nebo mezinárodním trhu. Vedle pozitivních dopadů do 
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ekonomické sféry bude aplikace této varianty rovněž znamenat posílení ochrany základních 

lidských práv souvisejících s ICT, tj. především posílení práva na informační sebeurčení 

člověka, práva na svobodu projevu a dalších informačních práv člověka, jakož i ve zvýšení 

míry ochrany důvěry člověka ve stát a jeho instituce. 

 

V následující tabulce jsou označeny přínosy, které byly identifikovány pro jednotlivé 

varianty: 

 

Vyhodnocení přínosů variant návrhů regulace 

 
 

Identifikovaný přínos 
Nulová 

varianta 

Varianta 

I. 
Zvýšení míry ochrany práva na informační sebeurčení, práva na 

svobodu projevu a dalších informačních práv člověka 
 

N 

 

A 
Zvýšení míry ochrany důvěry člověka ve stát a jeho instituce N A 
Zvýšení míry bezpečnosti kriticky důležitých společenských 

funkcionalit (tj. kritické informační infrastruktury) 
 

N 

 

A 
Omezení ekonomických škod jako důsledků kybernetických 

bezpečnostních incidentů 
 

N 

 

A 
Zvýšení atraktivity České republiky pro investory v oboru ICT N A 
Možnost dalšího rozvoje českých dodavatelů bezpečnostních ICT  N A 
Obecné zvýšení atraktivity České republiky pro zahraniční a tuzemské 

investory 
 

N 

 

A 
Zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelů využívajících 

ICT k podnikání na evropském nebo mezinárodním trhu 
 

N 

 

A 
Legenda: A –  S přínosem lze u dané varianty počítat 

 N –  Přínos se u dané varianty nepředpokládá 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

3.4.1 Nulová varianta 

S nulovou variantou nebylo ze shora uvedených důvodů podrobně pracováno. Tato 

varianta představuje nejednotné náklady uvedené v tabulce shora (viz. kapitola 3.2 Náklady) a 

nepřináší žádné přínosy. 

 

3.4.2 Varianta I 

Tato varianta sice generuje určité náklady spojené zejména s aplikací bezpečnostních 

opatření, nicméně tyto náklady by měly být u podstatné části orgánů a osob uvedených v § 3 

písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti minimální nebo nulové, neboť vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti zavádí takový standard bezpečnostních opatření, který z větší části 

dotčené subjekty mají zaveden a úpravy a nastavení do standardu podle zákona o 

kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti nebudou příliš nákladné. 

Nákladovost u jednotlivých typů subjektů bude dále různorodá s ohledem na jejich zařazení 

do zákonných kategorií, neboť návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti předpokládá, že 

správci informačních nebo komunikačních systémů zařazených do kritické informační 

infrastruktury budou zavádět bezpečnostní opatření v širším rozsahu než správci významných 

informačních systémů.  
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 Dopady této varianty na státní rozpočet byly zpracovány již k důvodové zprávě k návrhu 

zákona o kybernetické bezpečnosti, neboť zákon předpokládá v rámci Národního 

bezpečnostního úřadu vznik specializovaného pracoviště pro oblast kybernetické bezpečnosti, 

Národního centra kybernetické bezpečnosti, jehož součástí je vládní CERT, čímž již došlo a 

dále dojde k navýšení funkčních míst, jakož i k navýšení rozpočtu Národního bezpečnostního 

úřadu na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 781, o ustavení 

Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a národní 

autoritou pro tuto oblast. Předpokládá se, že tato varianta bude mít další dopad na státní 

rozpočet i na ostatní veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí, a to zejména s ohledem na 

v návrhu vyhlášky specifikovanou povinnost zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést o 

nich bezpečnostní dokumentaci správců informačních a komunikačních systémů kritické 

informační infrastruktury a správců významných informačních systémů, avšak vzniklé 

náklady nebudou, jak již bylo výše uvedeno, zpravidla významné. Návrh vychází z premisy, 

že dotčené subjekty již uvažovaná bezpečnostní opatření používají a náklady pokryjí 

z finančních prostředků vynakládaných na ICT. 

Tato varianta, jak vyplývá z výše uvedeného, generuje největší počet přínosů. Primárním 

přínosem této varianty je zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

zařazených do kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. 

Posílení zabezpečení těchto systémů na vyhláškou o kybernetické bezpečnosti stanovenou 

úroveň by mělo vést k jejich zvýšené míře odolnosti vůči kybernetickým bezpečnostním 

incidentům, a tím ke snížení anebo přímo k odstranění nežádoucích následků jednotlivých 

kybernetických útoků, které mohou být značně různorodé, od v zásadě bagatelních výpadků 

internetových serverů, přes zneužití osobních údajů, on-line krádeže až po ochromení kritické 

infrastruktury státu. Adekvátní zabezpečení těchto informačních a komunikačních systémů 

pak dále generuje další pozitivní efekty spočívající v posílení ochrany práv fyzických a 

právnických osob, zvýšení dobré pověsti České republiky v zahraničí i ke zvýšení důvěry ve 

stát a veřejné instituce tuzemskými subjekty.  V případě, že by tato varianta nebyla 

realizována, nebyl by stanoven jednotný rámec pro plnění základních povinností stanovených 

zákonem o kybernetické bezpečnosti. Regulované subjekty by k určitému zabezpečení svých 

systémů pravděpodobně přistoupily a rovněž tak by plnily další zákonné povinnosti v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, avšak tyto jednotlivé úkony by byly realizovány nejednotně a 

pravděpodobně by nevedly k žádoucím účinkům, tj. k prevenci a eliminaci kybernetických 

útoků a k rychlému a efektivnímu řešení nastalých kybernetických bezpečnostních incidentů.    

 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti. Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje v České republice doposud právními 

předpisy neregulovanou oblast, a byť je koncipován na principu minimálního zásahu do práv 

osob soukromého práva, obsahuje několik základních povinností dopadajících na vybrané 

skupiny osob soukromého práva, jakož i na některé orgány veřejné moci. Vzhledem ke 

skutečnosti, že podrobnosti k plnění některých povinností, zejména pokud jde o obsah 

jednotlivých bezpečnostních opatření a stanovení základních náležitostí jednotlivých podání 

podle zákona o kybernetické bezpečnosti, si vyžadují podrobnější úpravu v souladu se 

zákonem stanoveným zmocněním, bylo přistoupeno k vypracování vyhlášky o kybernetické 
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bezpečnosti, která podrobně konkretizuje plnění jednotlivých povinností stanovených obecně 

zákonem o kybernetické bezpečnosti.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je 

Národní bezpečnostní úřad, který bude rovněž odpovědný za implementaci regulace v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. Implementace a vynucování budou realizovány od úkonů 

spojených s aplikací bezpečnostních opatření a zpracování bezpečnostní dokumentace, přes 

hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, provádění opatření vydaných Národním 

bezpečnostním úřadem až po oznamování kontaktních údajů a jejich změn příslušnému 

subjektu. Implementace a vynucování bude dále realizováno v rámci výkonu kontroly 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a při aplikaci případných nápravných opatření. 

K vynucování bude rovněž docházet při projednávání zjištěných správních deliktů v dané 

oblasti v rámci správního trestání. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Důkladné hodnocení a pravidelný přezkum účinnosti regulace je u předpisu upravujícího 

relativně novou zájmovou oblast podléhající navíc relativně rychlému technickému a 

společenskému vývoji nutným předpokladem jeho efektivního uplatnění. K tomu, aby mohla 

navrhovaná právní úprava plnit svůj základní účel, je třeba průběžně sledovat, do jaké míry 

odpovídají zákonné povinnosti rozvedené v předkládaném prováděcím právním předpise 

aktuálním potřebám informační společnosti. 

Přezkum účinnosti regulace u navrhované právní úpravy bude spočívat především v 

a) sledování technického vývoje a v přezkumu implementace bezpečnostních opatření. 

Národní bezpečnostní úřad bude prostřednictvím činností vládního CERT, spolupráce 

s národním CERT a mezinárodní spolupráce permanentně sledovat a vyhodnocovat situaci 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a reagovat na zjištěné nedostatky a bezpečnostní hrozby. 

Dojde-li k situaci vyžadující přehodnocení kvality bezpečnostních opatření (např. dojde ke 

snížení důvěryhodnosti určitého bezpečnostního mechanismu), bude přistoupeno k adekvátní 

změně bezpečnostních opatření. 

b) hodnocení efektivity právní úpravy a v přezkumu struktury jednotlivých konkrétních 

parametrů zákonných povinností. 

Národní bezpečnostní úřad bude pravidelně vyhodnocovat strukturu parametrů 

bezpečnostních opatření, a to zejména v návaznosti na vývoj bezpečnostních standardů a 

obecně akceptovaných doporučených postupů (best practices). V případě potřeby aktualizace 

parametrů bezpečnostních opatření bude jako nástroje použito změny předkládané vyhlášky. 

 

Přezkoumání účinnosti bude dále průběžně prováděno v rámci výkonu kontroly v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, přičemž měřítka posuzování stanovuje obecně zákon o 

kybernetické bezpečnosti. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

K vydání vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je Národní bezpečnostní úřad zmocněn 

ustanoveními § 6 písm. a) až c), § 8 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 6 zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zejména naplňuje a rozvádí první 



11 

 

pilíř tohoto zákona – bezpečnostní opatření, neboli požadavky na standardizaci kritické 

informační infrastruktury a významných informačních systémů.  

 

V rámci přípravy paragrafového znění bylo do jednání zapojeno spektrum subjektů orgánů 

veřejné moci a osob soukromého práva, se kterými byly zvolené teze a navržené postupy 

konzultovány.  

 

7.1 Meziresortní pracovní skupina 

 

V říjnu 2013 byla vytvořena Meziresortní pracovní skupina k tvorbě finálního znění 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, jejímiž členy byly zástupci Ministerstva vnitra, 

Ministerstva obrany, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a 

informace a Českého telekomunikačního úřadu. Tato meziresortní pracovní skupina pracovala 

do konce prosince 2013. V průběhu jejích jednání byla podrobně prodiskutována veškerá 

ustanovení návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, včetně příloh. Vedle legislativně 

technických upřesnění a vyjasnění pojmů došlo i k úpravě těchto okruhů: 

- doplnění popisu bezpečnostní rolí, 

- úprava způsobu postupu regulovaných subjektů při řešení reaktivního opatření, 

- úprava ustanovení vztahujících se k auditu kybernetické bezpečnosti,  

- zavedení možnosti používání autentizace heslem, 

- změna pojetí typologie kybernetických bezpečnostních incidentů.  

 

Na základě konzultací nemusí být audit kybernetické bezpečnosti vykonáván výlučně 

v rámci regulovaného subjektu, ale i jinou osobou, působící mimo regulovaný subjekt. 

Kybernetické bezpečnostní incidenty byly na základě jednání rozděleny podle příčiny a 

následku, přičemž je jasně stanoveno, že jejich příčinou nemůže být narušení bezpečnosti 

informací nebo sítí, které nemá původ v kybernetickém prostoru. V souvislosti s nově pojatou 

typologií kybernetických bezpečnostních incidentů byly do textu návrhu vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti doplněny rovněž hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, které 

musí regulované subjekty zohlednit při řízení rizik. Mezi ně náleží mimo jiné i objektivní 

události, jako jsou např. projevy přírodních jevů.  

 

7.2 Vyjádření odborné veřejnosti 

 

Pro hodnocení dopadů návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti byla oslovena široká 

odborná veřejnost. Jako zástupci odborné veřejnosti byly osloveny osoby soukromého práva, 

zájmová sdružení, profesní sdružení, asociace, ale i poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací a poskytovatelé služeb informační společnosti. Z širokého seznamu zmiňujeme 

například tyto subjekty AFCEA, ICT, ICZ, České bankovní asociace, T-Mobile, Seznam.cz, 

Vodafone CZ, O2 CZ, CEH, CISM, AOBP. Odborná veřejnost měla k dispozici návrh 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti ve znění vytvořeném meziresortní pracovní skupinou, 

který byl zveřejněn na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu ode dne 21. 

února 2014. Své připomínky mohli zástupci odborné veřejnosti zasílat do 13. března 2014. 

Dohromady bylo ke znění návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zasláno 300 

připomínek, které byly vypořádány dne 11. dubna 2014.  Připomínky se týkaly následujících 

oblastí:  

- úprava definic (aktiva, podpůrného aktiva, technická aktiva, rizika, hrozby, 

zranitelnost, přijatelného rizika a garanta aktiva, bezpečnostní role), 
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- stanovení metodiky hodnocení rizik,  

- stupnice pro hodnocení aktiv a vzorec pro výpočet rizika, 

- prohlášení o aplikovatelnosti, 

- identifikace a hodnocení důležitosti primárních aktiv,  

- požadavek na ochranu testovacích dat,  

- používání automatizovaných nástrojů,  

- určení požadavků na ověřování identity uživatelů,  

- dvoufaktorová autentizace,  

- bližší specifikace sběru logů, 

- doplnění kryptografických prostředků, 

- důraz na ustanovení procesů, nikoli nástrojů, které jsou podporou těchto procesů, 

- struktura bezpečnostní dokumentace,   

- doplnění dopadů na služby poskytované jinými informačními systémy při zvažování 

kategorizace jednotlivých kybernetických bezpečnostních incidentů,  

- neurčitost definic kategorií kybernetických bezpečnostních incidentů,  

- zabezpečenost hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. 

 

Na základě vypořádání byl návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti upraven tak, že 

prohlášení o aplikovatelnosti bylo doplněno katalogem mapujícím požadavky vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti a opatřeními z ISO/IEC 27001 příloha A. Dále byla na základě 

připomínek posílena zabezpečenost hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů 

(prostřednictvím e-mailu a přes webové rozhraní). Také byl v rámci určení požadavků na 

ověřování identity uživatelů snížen požadavek na nutnost splnění tří podmínek ze čtyř a 

specifikace sběru logů byla doplněna o lhůtu jejich uchovávání alespoň po dobu tří měsíců. 

Dále bylo vyhověno připomínkám vztahujícím se k realizaci bezpečnostních opatření řízení 

rizik a nástroje pro ověřování identity uživatelů a v návrhu vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti bylo doplněno, že regulované subjekty mohou zajistit splnění těchto dvou 

bezpečnostních opatření i jiným způsobem, než jaký stanoví návrh vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti za podmínky, že doloží, že použitá opatření zajišťují stejnou nebo vyšší úroveň 

zabezpečení jejich informačního nebo komunikačního systému. V rámci vypořádání nebylo 

vyhověno připomínkám, které směřovaly k úpravě definice kategorií kybernetických 

bezpečnostních incidentů, neboť pro jejich bližší specifikaci by bylo zapotřebí provést 

analýzu rizik státu, což by obnášelo velkou finanční a časovou náročnost. Odmítnut byl 

rovněž požadavek na doplnění metodiky pro identifikaci a hodnocení rizik o stanovení 

rizikové kapacity organizace.   

 

V obecné rovině pak byla připomínkována přílišná detailnost a rigidnost návrhu vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti. Zároveň některé subjekty namítaly, že návrh vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti není v souladu s dalšími regulatorními předpisy v této oblasti. 

Rozdílnost mezi požadavky na kritickou informační a komunikační infrastrukturu a významné 

informační systémy byla odůvodněna zejména ekonomickými důvody. Rovněž bylo 

připomínkováno zvýšení nároků na kapacitu a finanční prostředky v souladu se zaváděním 

systému řízení kvality. Toto bylo však odůvodněno tím, že vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti se zaměřuje zejména na obsah, je tedy očekáváno zejména dopracování 

chybějících částí a doplnění stávající dokumentové základny.  

 

V rámci příloh bylo připomínkováno rozdělení aktiv do čtyř kategorií, které bylo 

některými subjekty označeno jako nadbytečné. Na základě této připomínky tedy byla do 

Přílohy č. 1 doplněna možnost redukce na tři úrovně. Čtyři kategorie však byly zachovány, 
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protože se jedná o přístup ke klasifikaci, který je osvědčen praxí. Zároveň je nutno 

poznamenat, že ne všechny čtyři úrovně se budou týkat všech orgánů a osob. Orgán nebo 

osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti bude moci používat i 

odlišný počet úrovní pro hodnocení důležitosti aktiv, než jaký je uveden v této příloze, pokud 

doloží jednoznačné vazby mezi jí používaným způsobem hodnocení důležitosti aktiv a 

stupnicemi a úrovněmi pro hodnocení důležitosti aktiv, které jsou uvedeny v této příloze, 

přičemž v případě použití tří úrovní hodnocení důležitosti aktiv je přípustné sloučit buď 

úrovně nízká a střední, nebo úrovně vysoká a kritická. V Příloze č. 2 pak byl přepracován na 

základě připomínek vzorec pro výpočet míry rizika. Stejně tak byly odstraněny číselné škály 

používané u stupnic pro hodnocení dopadů, hrozeb a zranitelností a uvolněna pravidla 

ohledně používané metodiky řízení rizik. V rámci stupnice pro hodnocení hrozeb byl doplněn 

časový parametr a v rámci stupnice pro hodnocení rizik pak byla doplněna definice úrovní 

zranitelnosti. Rovněž byla odstraněna kvantitativní úroveň ze vzorce pro hodnocení rizik. 

V Příloze č. 3 byl doplněn hlavně výčet stanovených kryptografických algoritmů. V Příloze č. 

4 byly zohledněny připomínky směřující k navržené podobě bezpečnostní dokumentace. 

Z důvodu heterogennosti prostředí byl zvolen přístup upřednostnění obsahu před formou 

bezpečnostní dokumentace.  

 

7.3 Technologická analýza a zdroje dat 

 

Celková evidence důležitých systémů ICT pro fungování státu v kybernetickém prostoru je 

základem pro jejich efektivní zabezpečení. Vzhledem ke skutečnosti, že doposud neexistovala 

žádná využitelná evidence, bylo nezbytné, aby byla vytvořena vlastní evidence pro potřeby 

kybernetické bezpečnosti a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. 

 

Pro vytvoření základního přehledu důležitých informačních a komunikačních systémů, 

tedy technologií pro fungování státu byla zvolena forma dotazníku rozesílaných na jednotlivé 

odpovědné subjekty. Tento způsob zjišťování stavu byl vybrán zejména z důvodu snahy 

minimalizovat finanční a časovou náročnost celého procesu výběru těchto důležitých systémů 

prováděného jak Národním bezpečnostním úřadem, tak spolupracujícími subjekty. 

Vlastní realizace celé evidence byla rozdělena do dvou časově navazujících etap. Cílem 

první etapy pro rok 2012 byla realizace evidence důležitých systémů pod správou 

veřejnoprávních subjektů a zjištění úrovně jejich základních bezpečnostních parametrů včetně 

analýzy rizik. Cílem druhé etapy, která proběhla v roce 2013, byla evidence důležitých 

systémů pod správou osob soukromého práva a zjištění úrovně jejich základních 

bezpečnostních parametrů včetně analýzy rizik. 

 

Pro získání potřebných dat od osob soukromého práva spravujících informační a 

komunikační systémy, které budou pravděpodobně spadat do kritické informační 

infrastruktury, bylo nejprve přistoupeno k realizaci úvodního jednání mezi zástupci 

Národního bezpečnostního úřadu, ministerstva, do jehož gesce spadá příslušný subjekt 

kritické infrastruktury a zástupci tohoto subjektu. Účelem tohoto prvotního jednání bylo 

především seznámení příslušného soukromoprávního subjektu potenciálně náležejícího do 

kritické informační infrastruktury s plánem mapování informačních a komunikačních systémů 

kritické informační infrastruktury. Po úvodním jednání byly následně vybraným 

soukromoprávním subjektům rozeslány dva dotazníky, přičemž první dotazník obecně 

zjišťoval, jaké informační a komunikační systémy jsou daným subjektem spravovány, zda 

spadají do kritické infrastruktury a která osoba je v rámci daného subjektu za tyto systémy 

odpovědná. Druhý dotazník byl následně zaměřen na zjištění úrovně bezpečnosti správy 
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informačních a komunikačních systémů v daném subjektu prostřednictvím mapování zejména 

způsobu správy aktiv, bezpečnostních parametrů, provádění a frekvenci analýz rizik nad 

příslušnými systémy.  

 

7.3.1 Vyhodnocení dotazníků 

Konkrétní data získaná dotazníkovou metodou od orgánů veřejné moci byla předložena 

vládě ve formě utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené, a proto nelze tato data 

uvést v tomto odůvodnění. 

 

Údaje získané dotazníkovou metodou od osob soukromého práva byly Národním 

bezpečnostním úřadem vyhodnoceny a případné zjištěné nedostatky s příslušnými subjekty 

konzultovány. Výsledek zjištění byl promítnut do tzv. Bezpečnostního projektu, tedy do 

procesu, v rámci kterého byl daný soukromoprávní subjekt nejprve seznámen s nedostatky, 

pokud byly nalezeny. Příslušný subjekt se následně k nedostatkům měl možnost vyjádřit, a 

pokud nedostatky přetrvávaly, předložil Národnímu bezpečnostnímu úřadu plán jejich 

odstranění. Nápravou, při jejíž realizaci příslušný subjekt spolupracoval s Národním 

bezpečnostním úřadem, bylo například zavedení analýzy rizik nebo časového harmonogramu 

implementace potřebných opatření. Celý tento proces byl proveden v souladu s PDCA cyklem 

(Plan- Do- Check- Act). 

 

7.3.2 Shrnutí významných zjištění 

Metodika norem pro řízení informační bezpečnosti ISO/IEC 27001, 27002, z níž vychází 

návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, je již nyní využívána pro řízení informační 

bezpečnosti u 80% subjektů spravujících důležité informační a komunikační technologie 

státu, 98% subjektů spravujících důležité informační a komunikační systémy a technologie 

státu má již zcela nebo částečně zaveden systém evidence a zvládání bezpečnostních 

incidentů, a že 21% subjektů spravujících důležité informační a komunikační systémy a 

technologie státu má zavedeno certifikované řízení informační bezpečnosti. Z uvedeného je 

zřejmé, že vzhledem k rozšířenosti používání bezpečnostního standardu rodiny norem ISO 

IEC 27000 u subjektů spravujících důležité informační a komunikační systémy a technologie 

státu, je výběr této metodologie pro návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti správným 

rozhodnutím. Zpracovaná analýza je tak podkladem, na základě kterého bude budováno 

technologické řešení, postavené na respektování maxima stávajícího technického řešení 

subjektů podléhajících regulaci s principiálně technologicky neutrálním řešením 

bezpečnostních opatření vycházejících z mezinárodně platných standardů. 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA  

 

Národní bezpečnostní úřad – odbor právní a legislativní 

telefon sekretariát odboru: 257 283 461  

e-mail odboru: pravni@nbu.cz 

Osoby, které zpracovaly závěrečnou zprávu RIA 

 

Mgr. Jiří Malý 

ředitel odboru právního a legislativního 

telefon: 257 283 325 

e-mail: j.maly@nbu.cz 
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Mgr. Bc. Hana Valentová 

Národní centrum kybernetické bezpečnosti 

telefon: 257 283 432  

e-mail: h.valentova@nbu.cz 

 

 

II. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, k jehož 

provedení se vydává. Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky 

zákona o kybernetické bezpečnosti obsahuje konkretizaci jednotlivých zákonných povinností, 

tj. stanoví obsah bezpečnostních opatření a rozsah jejich zavedení, obsah a strukturu 

bezpečnostní dokumentace, náležitosti a vzory podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

jakož i typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů, přičemž se ve všech 

jednotlivých ustanoveních pohybuje v rámci zákonného zmocnění a tento rámec nepřekračuje. 

 

 

III. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPKSÉ 

UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI 

ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 

 

Problematika kybernetické bezpečnosti není komplexně řešena právem Evropské unie. 

Existuje zde sice řada dokumentů upravujících partikulární aspekty kybernetické bezpečnosti, 

především problematiku služeb elektronických komunikací, oblast kritické infrastruktury a 

oblast ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací, tyto se však problematiky 

kybernetické bezpečnosti dotýkají pouze v širších souvislostech a nebyly proto do návrhu 

zákona o kybernetické bezpečnosti a rovněž tak i do návrhu vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti implementovány. 

Evropská Komise zadala již v březnu 2012 studii o kybernetické bezpečnosti, která byla 

publikována v červenci 2012 jako Special Eurobarometer 390/Wave EB77.2 – TNS Opinion 

& Social. V červenci 2012 rovněž Evropská komise zahájila veřejné konzultace k záměru 

legislativně upravit otázku kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Výsledkem je návrh 

směrnice Evropského parlamentu a rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 

bezpečnosti sítí a informací v EU. Zákon o kybernetické bezpečnosti je v plném souladu se 

základními legislativními tezemi ohledně plánovaného celoevropského systému detekce a 

ochrany před kybernetickými bezpečnostními incidenty. Relevantní částí návrhu předmětné 

směrnice ve vztahu k předkládané vyhlášce o kybernetické bezpečnosti jsou ustanovení 

upravující povinnost členských států zajistit, aby jejich orgány veřejné správy a hospodářské 

subjekty přijaly vhodná technická a organizační opatření k řízení bezpečnosti rizik jejich sítí a 

informačních systémů. Tato opatření by přitom měla vycházet z norem, respektive specifikací 

týkajících se bezpečnosti sítí a informací, které budou uvedeny v seznamu norem 

vypracovaným Evropskou komisí. Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti stanoví 

podrobnosti bezpečnostních opatření, které jsou podle zákona o kybernetické bezpečnosti 

orgány a osoby spravující informační nebo komunikační systémy zařazené do kritické 

informační infrastruktury nebo spravující významné informační systémy povinny zavádět za 

účelem zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a 

spolehlivosti služeb a sítí v kybernetickém prostoru. Tato bezpečnostní opatření přitom 
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vychází z mezinárodních standardů a měly by tak být v souladu se standardy stanovenými 

prováděcími akty na základě směrnice.  

 

IV. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

1. Přiměřenost 

 

Předložený návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je vyhotoven v intencích 

zákonného zmocnění a svým rozsahem je přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Oblast kybernetické bezpečnosti nebyla dosud regulována právními předpisy, návrh vyhlášky 

o kybernetické bezpečnosti, která je vydávána k provedení zákona o kybernetické 

bezpečnosti, tak upravuje zcela novou materii a zpřesňuje zákonné povinnosti orgánů a osob 

uvedených v§ 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti, avšak v rozsahu nezbytném 

pro zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky.  

 

2. Efektivita 

 

Efektivní implementace povinností zpřesněných předmětným návrhem vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti bude průběžně vyhodnocována Národním bezpečnostním řadem, 

který bude především pravidelně vyhodnocovat účinnost bezpečnostních opatření v závislosti 

na vývoji bezpečnostních standardů a standardizovaných postupů v rámci řízení bezpečnosti 

informací a obecně akceptovaných doporučených postupů (best practices). V případě potřeby 

pak dojde k novelizaci předmětné vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Kontrolu a případné 

vynucování dodržování povinností blíže specifikovaných návrhem vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti bude plošně vykonávat Národní bezpečnostní úřad. 

 

3. Odpovědnost 

 

Ústředním správním úřadem, do jehož působnosti spadá oblast kybernetické bezpečnosti, 

bude Národní bezpečnostní úřad, jehož kompetence a postavení v této oblasti stanoví zákon o 

kybernetické bezpečnosti. 

 

4. Korupční rizika 

 

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zpřesňuje některé dílčí povinnosti uložené 

zákonem o kybernetické bezpečnosti jasně vymezenému okruhu subjektů, v jejichž zájmu je 

ochrana a zajištění bezpečného kybernetického prostoru. Nelze proto předpokládat, že by 

prvotní reakcí regulovaných subjektů byla snaha o neplnění zákonných povinností, neboť je 

zejména v jejich zájmu zabezpečení vlastních informačních systémů a služeb a sítí 

elektronických komunikací před kybernetickými bezpečnostními incidenty.  

Bezpečnostní opatření vychází především z principů mezinárodní normy řady ISO/IEC 

27001
1)

, tj. z bezpečnostních pravidel, jimiž se již v současné době řada subjektů, které budou 

podléhat regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, řídí. Zavedení bezpečnostních opatření 

přitom nebude podléhat (na rozdíl od předmětné normy) žádnému certifikačnímu nebo 

akreditačnímu řízení. Orgány a osoby budou vést o zavedených bezpečnostních opatřeních 

bezpečnostní dokumentaci a jejich aplikace bude podléhat pouze kontrole ze strany 

Národního bezpečnostního úřadu. Vzhledem k výši sankcí, které může Národní bezpečnostní 

úřad uložit za nezavedení bezpečnostních opatření, nevedení bezpečnostní dokumentace nebo 

neprovedení nápravných opatření vydaných v rámci kontroly, se nepředpokládá ve vztahu 
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povinných subjektů vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu vznik prostředí podněcujícího ke 

korupčnímu jednání, ať už ze strany účastníků řízení, nebo úředních osob. V procesu výběru 

dodavatelů, kteří budou orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až e) zákona o 

kybernetické bezpečnosti poskytovat dodávky související s prováděním bezpečnostních 

opatření podle návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, lze za určitých okolností 

spatřovat prostředí podněcující korupční jednání. Někteří dodavatelé soupeřící o zakázky 

v oblasti ICT, stejně jako v jiných odvětvích, mohou usilovat o zisk příslušné zakázky 

nezákonným způsobem, nicméně s ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti stanoví minimální požadavky na zabezpečení informačních a komunikačních 

systémů a řada subjektů, na něž dopadne regulace, má své systémy již nyní dostatečně 

zabezpečeny, nepředpokládá se zvýšený nárůst korupčního jednání v této oblasti. 
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B. Zvláštní část 

 

K § 1 (Předmět úpravy) 

Předmětem úpravy návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je především stanovení 

obsahu jednotlivých bezpečnostních opatření a rozsahu, v jakém jsou jednotlivé skupiny 

regulovaných subjektů bezpečnostní opatření povinny zavést a provádět s cílem zajištění 

nezbytné úrovně ochrany významných informačních systémů a informačních a 

komunikačních systémů kritické informační infrastruktury, přičemž vyšší úroveň zabezpečení 

je spojena se zajištěním bezpečnosti kritické informační infrastruktury. Návrh vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti dále stanoví obsah a doporučenou strukturu bezpečnostní 

dokumentace, jednotlivé typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů, jakož i 

náležitosti jednotlivých podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterými jsou hlášení 

kybernetického bezpečnostního incidentu, oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho 

výsledku a oznamování kontaktních údajů, a jejich formu. 

 

K § 2 (Vymezení pojmů) 

V rámci předmětného ustanovení jsou vymezeny základní pojmy, které jsou ve vyhlášce o 

kybernetické bezpečnosti používány. Vymezení pojmů je souladné s pojmy užívanými 

v oblasti ICT a vychází ze Slovníku kybernetické bezpečnosti, který vznikl v rámci činnosti 

AFCEA, a z normy ISO/IEC 27000.  

Za důležitou lze považovat skutečnost, že v rámci pojmů jsou vymezeny různé druhy aktiv 

jako primární aktivum, podpůrné aktivum a technické aktivum. Tyto typy aktiv jsou dále 

využívány pro stanovení konkrétních požadavků. Východiskem pro rozlišení aktiv byl přístup 

norem ISO/IEC 27031 a ISO/IEC 27005. 

 Vedle vymezení aktiv toto ustanovení obsahuje definice spojené především se systémem 

řízení bezpečnosti informací a s řízením rizik. 

 

K § 3 (Systém řízení bezpečnosti informací) 

Systémem řízení bezpečnosti informací (dále jen „ISMS“) se rozumí část celkového 

systému řízení orgánu nebo osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické 

bezpečnosti založené na přístupu daného orgánu nebo osoby k rizikům činností, která je 

zaměřena na ustavení, zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování 

bezpečnosti informací.  

V rámci tohoto ustanovení jsou samostatně stanoveny požadavky na kritickou informační 

infrastrukturu (dále jen „KII“), které víceméně odráží požadavky stanovené normou ISO/IEC 

27001 včetně ročního cyklu přehodnocení. U požadavků na významné informační systémy 

(dále jen „VIS“) jsou pak omezeny především takové činnosti, které se váží na zpětnovazební 

prvky systému řízení bezpečnosti informací. Zpětná vazba je redukována na aktualizaci 

stanovených plánů, a to v tříletém cyklu. Modely vyzrálosti procesů byly jedním z hlavních 

vodítek při výběru opatření pro řízení bezpečnosti informací. Pro kategorii KII byla zvolena 

úroveň představující implementovaný ISMS v souladu s normou. Nicméně i pro tuto úroveň 

nejsou vyžadovány některé náročnější prvky řízení, jako je například měření účinnosti 

bezpečnostních opatření. Pro VIS byla využita úroveň představující částečně implementovaný 

ISMS. Tato úroveň je pro počáteční období dostačující a obsahuje nezbytné prvky související 

s plánováním ISMS na základě ohodnocení a zvládání rizik. Nižší míra shody s normou je 

v oblasti zpětných vazeb, které mohou být doplněny na základě zkušeností s realizací.  
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K § 4 (Řízení rizik) 

Toto ustanovení zohledňuje požadavky ISO/IEC 27001 a doporučení ISO/IEC 27001. 

Východiskem pro rozlišení mezi KII a VIS se stalo rozlišení primárních a podpůrných aktiv, 

které původně využila norma ISO/IEC 27031 pro řízení kontinuity informačních technologií. 

Pro VIS jsou tak požadavky posuzování rizik zúženy na oblast identifikace a ohodnocení 

primárních aktiv, která jsou důležitá pro postižení bezpečnostních atributů. Identifikace 

podpůrných aktiv, která mohou ovlivňovat vlastní rizika, není vyžadována, protože je možné 

akceptovat riziko spojené s méně formálním postižením vnitřních souvislostí. 

Naproti tomu požadavky KII obsahují i činnosti spojené s identifikací podpůrných aktiv. 

Jinými slovy výsledky posouzení rizik u KII budou přesnější, neboť musí být identifikována i 

aktiva, která jsou určující pro stanovení míry zranitelností.  

Podrobnosti spojené s hodnocením primárních aktiv a posuzováním rizik jsou uvedeny 

v příloze č. 1 a 2 k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. 

Toto ustanovení dále obsahuje generický výčet hrozeb a zranitelností, které musí být 

zohledněny při řízení rizik. V rámci požadavků jsou připraveny základní hrozby a 

zranitelnosti, platné pro VIS i KII, a rozšířené hrozby a zranitelnosti, které by měly být 

promítnuty do činností KII. 

 

K § 5 (Bezpečnostní politika) 

Bezpečnostní politikou je myšlen dokumentovaný soubor pravidel a praktik, který určuje 

formy zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních systémů KII a VIS ve vyhlášce o 

kybernetické bezpečnosti určených oblastech, a který stanoví související oprávnění a 

odpovědnosti orgánů a osob podle § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti, jakož 

i uživatelů, administrátorů a osob vykonávajících jednotlivé bezpečnostní role.  

Z hlediska regulace je vyžadována bezpečnostní politika pro základní oblasti společné pro 

VIS i KII. Výčet odráží soudobou dobrou praxi, která upřednostňuje samostatný výklad 

pravidel pro koncové uživatele. Zároveň výčet obsahuje i takové oblasti, které jsou 

regulovány jinými zákony např. ochrana osobních údajů je přímo spojená se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Důvodem je snaha o komplexní pojetí problematiky a zjednodušení pro uživatele 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 

Pro KII je výčet oblastí bezpečnostní politiky rozšířen tak, aby byla zajištěna nezbytná 

úroveň kybernetické bezpečnosti. 

Pro VIS i KII je vyžadováno pravidelné hodnocení účinnosti bezpečnostní politiky a její 

pravidelná aktualizace. 

 

K § 6 (Organizační bezpečnost) 

Základem regulace v této oblasti je určení práv, povinností a odpovědnosti bezpečnostních 

rolí a ustanovení tzv. výboru kybernetické bezpečnosti, který koordinuje řízení a rozvoj 

kybernetické bezpečnosti v rámci daného regulovaného subjektu. Zatímco subjekty KII budou 

na základě návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti určovat v rámci bezpečnostních rolí 

tzv. manažera, architekta a auditora kybernetické bezpečnosti a garanta aktiva, pro VIS nejsou 

bezpečnostní role výslovně stanoveny a jejich volba je zcela na vůli správce VIS.  

V případě KII bylo využito doporučení nové metodiky COBIT5 for Information Security. 

Za účelem zajištění nestranného a nezávislého auditu kybernetické bezpečnosti vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti požaduje důsledné oddělení role auditora kybernetické bezpečnosti 

od ostatních bezpečnostních rolí. Samostatným požadavkem je dále nutnost zaškolení všech 

osob, které zastávají různé bezpečnostní role. 
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K § 7 (Stanovení bezpečnostních požadavků na dodavatele) 

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti stanoví základní bezpečnostní pravidla pro 

výběr spolehlivých dodavatelů a pro uzavírání dodavatelských smluv, která jasně určí 

požadavky na bezpečnost informací, které musí být plněny za stranu dodavatelů pro zajištění 

důvěrnosti, integrity a dostupnosti aktiv VIS a KII. 

Pro ošetření vyšší míry bezpečnosti KII je potřebné navíc hodnotit rizika související 

s danými dodavateli. Bezpečnostní požadavky musí být promítnuty do konkrétních smluvních 

ujednání Zároveň je nezbytné bezpečnostní požadavky pravidelně sledovat a vyhodnocovat, 

jak je příslušný dodavatel naplňuje. 

 

K § 8 (Řízení aktiv) 

Do požadavků na řízení aktiv je zařazeno rozlišení aktiv na primární a podpůrná v souladu 

s doporučením normy ISO/IEC 27005. Primárním aktivem jsou myšlena aktiva, která jsou 

hodnototvorná pro fungování organizace, například data nebo poskytované služby, naproti 

tomu podpůrná aktiva jsou aktiva, na kterých jsou primární aktiva závislá, například 

technologie pro poskytování služeb či média pro uložení informací.  

V souladu s rozdělením aktiv je požadována evidence primárních aktiv od KII i VIS. 

Základem evidence je identifikování aktiv, určení osoby, která je za aktivum odpovědná a 

ohodnocení důležitosti primárního aktiva alespoň v rozsahu podle kritérií stanovených v 

příloze č. 1. 

S ohledem na důležitost KII jsou pro tuto skupinu regulovaných osob požadavky rozšířeny 

o evidenci podpůrných aktiv, které jsou důležité pro podrobnější vyhodnocení bezpečnostních 

rizik (především s ohledem na efektivní hodnocení zranitelností). Pro potřeby vyšší míry 

bezpečnosti KII je též důležité vyhodnotit závislosti, které jsou mezi primárními a 

podpůrnými aktivy.  

Další oblastí požadavků je definování klasifikace primárních aktiv, která by měla vést ke 

zjednodušení práce s aktivy a měla by usnadnit spolupráci uvnitř i vně regulovaného subjektu. 

Pro prostředí KII a VIS by proto měla být uplatněna pravidla, která na základě klasifikace 

aktiv určí nezbytnou míru potřebných bezpečnostních opatření.  

 

K § 9 (Bezpečnost lidských zdrojů) 

Požadavky bezpečnostních opatření v oblasti bezpečnosti lidských zdrojů vychází 

z požadavků ISO/IEC 27002. Pro prostředí KII a VIS je vyžadováno, aby bylo zajištěno 

prokazatelné seznámení uživatelů, administrátorů a osob vykonávajících bezpečnostní role 

s bezpečnostními pravidly a aby byla zajištěna závaznost těchto pravidel (především 

definovaných v jednotlivých oblastech bezpečnostní politiky) pro příslušné uživatele, 

administrátory a osoby vykonávající bezpečnostní role. Dalším důležitým bodem pro KII a 

VIS v oblasti bezpečnosti lidských zdrojů je připravení dokumentovaného plánu rozvoje 

bezpečnostního povědomí, který je základem pro provádění vstupních i pravidelných školení 

o zásadách bezpečnosti informací. 

Pro KII se vyžaduje vyšší úroveň bezpečnosti lidských zdrojů. Za tímto účelem se 

navrhuje, aby povinné orgány a osoby měly k dispozici relevantní údaje ještě před vznikem 

pracovního poměru k regulovanému subjektu. Zároveň je vyžadováno vyhodnocení účinnosti 

plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, aby byla zajištěna efektivní zpětná vazba, potřebná 

pro optimalizaci tohoto plánu. V neposlední řadě je na subjektech KII požadováno stanovení 

pravidel pro případy porušení bezpečnostních požadavků ze strany uživatelů, administrátorů 

nebo osob zastávajících bezpečnostní role a určení postupů pro změnu přístupových 

oprávnění při změnách pracovního zařazení těchto osob. 
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K § 10 (Řízení provozu a komunikací) 

Základním bezpečnostním opatřením pro zvládnutí provozní bezpečnosti KII a VIS je 

jasné určení práv a povinností uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní 

role, stanovení základních provozních pravidel a postupů a detekování kybernetických 

bezpečnostních událostí. 

Mezi další požadavky kladené na VIS i KII je pravidelné zálohování včetně prověrek 

čitelnosti záloh. 

Pro KII jsou požadavky rozšířeny o požadavky na dokumentování nezbytných provozních 

postupů, řízení provozních změn a jejich schvalování, a to včetně vyjádření bezpečnostních 

odborníků. Dalším požadavkem je oddělení provozního a neprovozního technického 

vybavení. Samostatně jsou řešeny požadavky na bezpečnost komunikací. 

 

K § 11 (Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů) 

Základním požadavkem této oblasti řízení bezpečnosti je důsledné řízení přístupu mezi 

subjekty (osobami nebo procesy, které o přístup žádají) a objekty (například datovými zdroji). 

Aby tento princip fungoval, je nezbytné přidělovat příslušným osobám individuální 

uživatelské účty a chránit jejich uživatelské údaje. 

Pro subjekty patřící do KII jsou potřebné bezpečnostní požadavky rozšířeny rovněž na 

problematiku přidělování privilegovaných oprávnění tak, že tato oprávnění by měla být 

přidělována pouze osobám, které je nezbytně potřebují pro jimi vykonávanou činnost a které 

jsou si vědomy možných dopadů spojených s chybným použitím těchto vysokých oprávnění. 

Zároveň je potřebné, aby se v rámci politiky řízení přístupu jasně ustanovil princip 

minimálních oprávnění a byly prováděny pravidelné kontroly správného nastavení 

přístupových oprávnění. Pro efektivní zvládnutí této problematiky je nutné též využívat 

příslušné technologie jako je nástroj pro ověřování identity uživatelů (§ 18) a nástroj pro 

řízení přístupových oprávnění (§ 19). Požadována je i ochrana mobilních zařízení. 

 

K § 12 (Akvizice, vývoj a údržba) 

V oblasti rozvoje informačních a komunikačních systémů je nutné, aby rozvoj KII a VIS 

byl podpořen jasnými požadavky na zajištění jejich bezpečnosti jako nedílné součásti 

rozvojových aktivit. Následně po definování bezpečnostních požadavků je nezbytné jejich 

promítnutí do celého životního cyklu od vlastního vývoje až do provozního využití daného 

informačního nebo komunikačního systému nebo jeho části. 

Pro KII jsou potřebné požadavky prohloubeny o nezbytnou identifikaci a ohodnocení rizik, 

které je nutné následně zohlednit v rámci celého životního cyklu vývoje až po provozní 

nasazení příslušného informačního nebo komunikačního systému nebo jeho části. Pro 

prosazení potřebné úrovně bezpečnosti a předcházení neautorizovaných narušení integrity 

vývojových činností je vyžadováno zajištění bezpečnosti vývojového prostředí. Současně je 

vyžadováno pravidelné provádění bezpečnostních testů před nasazením příslušného 

informačního nebo komunikačního systému nebo jeho části do provozního prostředí. 

 

K § 13 (Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů) 

Výchozím požadavkem pro řízení kybernetických bezpečnostních incidentů je zajištění 

sběru, evidence a vyhodnocení všech hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

všech zainteresovaných orgánů a osob. 

V rámci KII je vyžadováno vyhodnocení získaných událostí a to včetně podnětů, které jsou 

vyhodnoceny technickými nástroji. Je požadováno provedení klasifikace incidentů a podle 

této klasifikace zvolit odpovídající kroky pro vyřešení relevantních podnětů. Zároveň je nutné 

prošetřit příčiny incidentu a dokumentovat prováděné činnosti. 
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K § 14 (Řízení kontinuity činností) 

Základem opatření pro KII a VIS je existence strategie řízení kontinuity, která musí 

obsahovat i definice cílů spojených s řízením kontinuity (především dobu obnovy chodu, 

minimální úroveň poskytovaných služeb a bod obnovy dat).  

V prostředí KII je žádoucí hodnotit dopady nežádoucích přerušení provozu či výpadků, 

vytvořit a udržovat plány pro obnovu činností a realizovat potřebná opatření pro prohloubení 

odolnosti prostředí vůči možným výpadkům. Podstatné je i pravidelné testování plánů. 

Nezbytnou součástí řízení kontinuity činností KII je připravení plánů a postupů spojených 

s realizací na opatření vydaných Úřadem. 

 

K § 15 (Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti) 

Z hlediska hodnocení souladu je vyžadováno, aby KII a VIS identifikovaly relevantní, 

existující zákony a regulací zajistili jejich odpovídající fungování. Dalším důležitým 

opatřením je provádění pravidelné kontroly a vyhodnocení míry dodržování bezpečnostních 

politik. 

 Pro KII jsou důležité požadavky rozšířeny o provádění bezpečnostních auditů a o kontrolu 

souladu též v rámci technických prostředků a provádění kontrol zranitelností. 

 

K § 16 (Fyzická bezpečnost) 

Základem této oblasti, která je platná pro KII a VIS, je prosazení ochrany fyzického 

přístupu k aktivům a bránění ve ztrátě či jiným formám poškození. 

Z hlediska zajištění KII je požadována ochrana na úrovni objektů, uvnitř objektů i 

jednotlivých aktiv. 

 

K § 17 (Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí) 

Pro zajištění nezbytné integrity komunikačních sítí jsou definovány požadavky na potřebné 

technické prostředky. Jako vhodné rozdělení se jeví požadovat oddělení interních sítí KII a 

VIS pomocí bezpečnostní brány a použití demilitarizovaných zón a kryptografických 

prostředků.  Ochrana musí být uplatněna i pro bezdrátové prostředky (WIFI). Samostatně je 

zmíněn i požadavek na blokování přenosu dat, které vykazují narušení integrity. 

Pro zajištění KII je forma ochrany rozšířena i na ochranu sítě pomocí segmentace sítí 

WAN i LAN. 

 

K § 18 (Nástroj pro ověřování identity uživatelů) 

Tyto nástroje jsou nezbytné pro spolehlivé ověření identity všech uživatelů. Jako 

minimální se jeví stanovit požadavky na operační systémy, které jsou schopny provést ověření 

identity pomocí hesla. Tyto systémy musí dovolit prosazení vhodné bezpečnostní politiky 

spojené s využíváním přístupových hesel.  

Požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti též určují minimální úroveň bezpečnosti 

přístupových hesel, které by KII a VIS měly prosazovat. Pro KII jsou některé parametry 

politiky hesel zpřesněny. 

 

K § 19 (Nástroj pro řízení přístupových oprávnění) 

Pro prosazování přístupových opatření jsou vymezeny minimální požadavky tak, aby tyto 

nástroje zajistily alespoň prosazení přístupových práv pro čtení, zápis a řízení přístupových 

práv. Při praktickém prosazování je důležité preferovat maximální využití přístupových rolí, 

které významně zjednodušují správu oprávnění ve velkých organizacích. 
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Požadavky KII jsou rozšířeny o zaznamenání použití přístupových práv v souladu 

s požadavky řízení rizik. 

 

K § 20 (Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem) 

Nástroje pro antivirovou ochranu jsou základem bezpečnosti a tyto prostředky jsou 

vyžadovány jak pro KII tak VIS, a to na rozhraní, u serverů i pracovních stanic včetně 

pravidelné aktualizace signatur. 

 

K § 21 (Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů) 

Tyto nástroje jsou nezbytné pro zaznamenávání událostí, které se v informačních 

systémech udály. V tomto směru je nezbytné využít standardní prostředky existujících 

technologií a v rámci vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je vyžadována minimální úroveň 

pořizovaných záznamů a to jak z pohledu, které události je nutné zaznamenat, tak i s ohledem 

na to, jaké podrobnosti musí být zaznamenány. Součástí je také požadavek na zajištění 

synchronizace času. 

Pro KII je navíc vyžadováno uchování záznamů nejméně pod dobu tří měsíců. 

 

K § 22 (Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí) 

Tento typ nástrojů je schopen detekovat známé typy bezpečnostních útoků a tyto útoky 

buď detekovat, nebo jim účinně čelit. Z hlediska kategorizace je možné využít tyto prostředky 

na úrovni sítě či instalované v rámci hostitelských systémů. Podobně z hlediska funkcionality 

je možné rozlišit fungování, které provádí pasivní detekci událostí, bez aktivního ovlivňování 

komunikace. Na druhé straně jsou prostředky, které rovnou provádí zásahy podle stanovených 

pravidel, a tím aktivně brání rozvoji útoku a působení škod. 

Pro KII i VIS je vyžadováno nasazení takovýchto nástrojů na rozhraní mezi vnitřní a vnější 

sítí. Pro KII jsou výše uvedené požadavky rozšířeny i na vnitřní sítě a servery. 

 

K § 23 (Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí) 

Tyto nástroje dovolují provádět konsolidovaný sběr a efektivní vyhodnocení všech 

kybernetických bezpečnostních událostí. Z hlediska nasazení je podstatná skutečnost, že tyto 

nástroje umožňují centralizované vyhodnocení všech zdrojů a podnětů okolo bezpečnosti. 

Tato forma dovoluje definovat komplexní pravidla, která jsou vysoce odolná vůči falešným 

hlášením. 

Tyto nástroje jsou vyžadovány výhradně pro KII, pro které jsou vyžadovány základní 

opatření, která podporují efektivní provoz nástrojů. 

 

K § 24 (Aplikační bezpečnost) 

Relativně novou oblastí je koncepce aplikační bezpečnosti, která je dnes spojována 

s významnými zranitelnostmi. Proto vyhláška o kybernetické bezpečnosti zohledňuje soudobé 

přístupy a definuje minimální požadavky na zajištění bezpečnosti aplikací. Vhodným 

východiskem této oblasti jsou přístupy sdružení OWASP  (Open Web Application Security 

Project). 

Pro tuto oblast vyhláška o kybernetické bezpečnosti požaduje ošetření zranitelností u 

aplikací, které jsou dostupné z veřejných sítí, před jejich nasazení.  

Pro KII důsledné ošetření zranitelností u aplikací, které jsou dostupné z veřejných sítí, a to i 

během běžného provozu včetně pokusů o neautorizovanou modifikaci údajů. 
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K § 25 (Kryptografické prostředky) 

Efektivní použití kryptografických nástrojů je podmíněno volbou efektivních 

kryptografických algoritmů a zajištění potřebné kvality a nezbytné ochrany šifrovacích klíčů. 

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti vyžaduje, aby KII i VIS určily pravidla pro efektivní a 

bezpečné použití kryptografických prostředků. 

Pro KII jsou požadavky rozšířeny o správu klíčů a využití schválených algoritmů viz 

příloha č. 3 k této vyhlášce. 

 

K § 26 (Nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti) 

Samostatnou oblastí jsou nástroje pro zajištění kontinuity a prohloubení robustnosti. Pro 

KII i VIS je vyžadováno zajištění potřebné úrovně dostupnosti, bez konkrétnější specifikace 

zajištění těchto požadavků, řešení je ponecháno zcela v kompetenci povinných osob a orgánů. 

V této oblasti je pro KII vyžadována existence redundance řešení, a to formou skladu 

náhradních prostředků, smluvním zajištěním servisu apod. Pro prohloubení odolnosti je 

potřebné provádět i nutné testy dostupnosti informačního a komunikačního systému KII vůči 

kybernetickým bezpečnostním incidentům. 

 

K § 27 (Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů) 

S ohledem na význam těchto prostředků pro fungování KII vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti obsahuje základní bezpečnostní opatření, která jsou využívána pro zajištění 

bezpečnosti těchto systémů. Při formulování požadavků byla využita doporučení NIST 

(National Institut of Standard and Technology - Americký úřad pro standardizaci) a 

mezinárodních norem. 

 

K § 28 (Bezpečnostní dokumentace) 

Toto ustanovení sumarizuje požadovanou dokumentaci aplikovaných bezpečnostních 

opatření pro VIS i KII. Toto ustanovení je úzce spojeno s přílohou č. 4 k této vyhlášce, které 

obsahuje doporučenou strukturu dokumentů.  

Pro KII je navíc požadováno udržování záznamů o tom, jaké činnosti byly v rámci řízení 

kybernetické bezpečnosti prováděny a jejich výsledků. 

 

K § 29 (Prokázání certifikace) 

Předmětné ustanovení reaguje na situaci, kdy se orgán nebo osoba rozhodne VIS či KII 

certifikovat podle normy ISO/IEC 27001. Požadavky zajišťují, aby Národnímu 

bezpečnostnímu úřadu zůstala schopnost udržet přehled o rozsahu realizovaných opatření a 

efektivnosti certifikovaného systému řízení bezpečnosti informací. Pokud orgán nebo osoba 

podle § 3 písm. c) až e) zákona o kybernetické bezpečnosti prokáže certifikaci systému řízení 

bezpečnosti informaci a doloží požadované dokumenty, má se za to, že splňuje povinnost 

uvedenou v § 4 zákona o kybernetické bezpečnosti – tedy zavedla bezpečnostní opatření a 

provádí je. 

 

K § 30 (Typy kybernetických bezpečnostních incidentů) 

Toto ustanovení definuje příčiny a dopady kybernetických bezpečnostních incidentů, které 

jsou promítnuty do typů kybernetických bezpečnostních incidentů. Zvláštní povahu pak mají 

kybernetické bezpečnostní incidenty, jejichž původ je v tzv. APT hrozbách (advanced 

persistent threat – přetrvávající pokročilé hrozby nebo také trvale působící hrozby). Tento typ 

kybernetického bezpečnostního incidentu zahrnuje přesné a cílené útoky směřované vůči 

konkrétní osobě a jeho zařazení si vyžádala potřeba praxe. 
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K § 31 (Kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů) 

Pro potřeby řízení bezpečnostních incidentů jsou kybernetické bezpečnostní incidenty 

podle svých dopadů a negativních projevů rozděleny do následujících tříd [ISO27035]: 

 Třída III: Velmi závažný kybernetický bezpečnostní incident – jedná se o velmi 

vážné kybernetické bezpečnostní incidenty, při kterých jsou přímo a významně 

ohroženy poskytované služby nebo související informační zdroje. Řešení těchto 

incidentů vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s tím, že musí být všemi dostupnými 

prostředky zabráněno dalšímu šíření bezpečnostního incidentu. Pro tyto incidenty 

musí být zajištěno důsledné prošetření jejich příčin a musí být přijata dostatečná a 

účinná opatření pro odstranění příčin incidentu.  

 Třída II: Závažný kybernetický bezpečnostní incident – jedná se o kybernetické 

bezpečnostní incidenty, kdy jsou ohroženy bezpečnostní vlastnosti služeb či 

zpracovávaných informací. Řešení těchto incidentů vyžaduje neprodlené zásahy 

obsluhy s tím, že musí být vhodnými prostředky zabráněno dalšímu šíření 

kybernetického bezpečnostního incidentu. U incidentu musí být provedeno řádné 

vyšetření příčin incidentů a musí být přijata dostatečná a účinná opatření, která omezí 

opakování incidentu. 

 Třída I: Méně závažný kybernetický bezpečnostní incident – jedná se o 

kybernetické bezpečnostní incidenty, při kterých dochází k méně významnému 

ohrožení bezpečnosti služeb (např. získáním neoprávněných výhod na úrovni 

řadového uživatele či neoprávněným omezením ostatních uživatelů služeb).  

 

Příklady jednotlivých tříd kybernetických bezpečnostních incidentů včetně stručných 

charakteristik jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 Kategorie 

Kategorie 

bezpečnostních 

událostí 

Bez  

dopadů 

Třída I: 

Méně závažné 

dopady 

Třída II: 

Závažné  

dopady 

Třída III: 

Velmi závažné 

dopady 

Proniknutí do 

systému 

Neúspěšné 

pokusy 

Útoky s 

ojedinělými 

úspěchy na 

úrovni 

oprávnění 

uživatele 

Násobné 

proniknutí na 

úrovni uživatele 

či ojedinělé na 

úrovni 

oprávnění 

správce 

Masivní průnik 

do systému 

Útoky na 

dostupnost 

služeb 

 Ohrožení chodu 

(poškození 

standardního 

způsobu 

provozu) 

Narušení chodu 

(zásadní dopad 

na výkonnost 

služby) 

Nedostupnost 

(zastavení 

chodu služby) 

Škodlivé 

programové 

vybavení 

Jednotlivé, již 

známé 

(detekované a 

blokované 

AVO) 

Ojedinělé 

infekce 

pracovních 

stanic 

Násobné 

infekce 

pracovních 

stanic či 

ojedinělá 

infekce serverů 

Masivní infekce 
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Elektronická 

pošta 

Spam  

(blokováno 

filtry) 

Podvody 

(phising, 

nigerijské 

dopisy) 

Cílené útoky 

(spear phising) 

 

 

 

K § 32 (Forma a náležitosti hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů) 

Toto ustanovení definuje několik možných forem pro hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů. 

 

K § 33 (Reaktivní opatření) 

Ustanovení požaduje použití formuláře oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho 

výsledku, viz příloha č. 6 k této vyhlášce. 

 

K § 34 (Kontaktní údaje) 

Ustanovení požaduje použití formuláře hlášení kontaktních údajů, viz příloha č. 7 k této 

vyhlášce. 

 

K § 35 (Účinnost) 

S ohledem na účinnost zákona o kybernetické bezpečnosti, k jehož provedení je předmětná 

vyhláška o kybernetické bezpečnosti vydávána, se navrhuje, aby tato vyhláška nabyla 

účinnosti stejným dnem jako zákon, tj. dnem 1. ledna 2015. 

 

K Příloze č. 1 (Hodnocení a úrovně důležitosti aktiv) 

Příloha obsahuje doporučené úrovně pro hodnocení důvěrnosti, integrity a dostupnosti 

primárních aktiv. Jednotlivé tabulky definují čtyři základní úrovně, jejich popis a základní 

formy ochrany. Jednotlivé úrovně byly stanoveny na základě dobré praxe a dovolují srovnání 

důležitosti aktiv mezi jednotlivými subjekty, které jsou do kybernetické bezpečnosti zapojeny. 

 

K Příloze č. 2 (Hodnocení rizik) 

Příloha obsahuje doporučení pro výpočet rizik a jednotlivé stupnice pro hodnocení dopadů, 

hrozeb, zranitelností i rizik. Každá stupnice pracuje se čtyřmi úrovněmi možného hodnocení. 

Jednotlivé úrovně byly stanoveny na základě dobré praxe a dovolují srovnání důležitosti aktiv 

mezi jednotlivými subjekty, které jsou do kybernetické bezpečnosti zapojeny. 

 

K Příloze č. 3 (Minimální požadavky na kryptografické algoritmy) 

Příloha obsahuje výčet doporučených kryptografických algoritmů. Podmínky a metodika 

pro jejich použití bude zveřejněna na internetových stránkách Národního bezpečnostního 

úřadu. 

 

K Příloze č. 4 (Struktura bezpečnostní dokumentace) 

Příloha obsahuje návrh struktury jednotlivých bezpečnostních dokumentů. Obsah a 

struktura bezpečnostní dokumentace je odvozena od požadavků a doporučení dobré praxe 

v souladu s ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, COBIT apod. Příloha též doporučuje 

očekávanou úroveň důvěrnosti jednotlivých dokumentů s ohledem na jejich obsah. 
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K Příloze č. 5 (Formulář hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu) 

Formulář obsahuje požadavky zákona ohledně hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu. Formulář obsahově vychází rovněž z doporučení ENISA (Evropská agentura pro 

informační a síťovou bezpečnost). 

 

K Příloze č. 6 (Formulář oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku) 

Formulář obsahuje a rozvádí požadavky zákona ohledně oznámení o provedení reaktivních 

opatření a jeho výsledku. 

 

K Příloze č. 7 (Formulář hlášení kontaktních údajů) 

Formulář obsahuje požadavky zákona ohledně hlášení kontaktních údajů. 

 


