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o Kybernetické bezpečnostní incidenty

o Měsíčně hlášeno cca 30 incidentů, dalších cca 50 identifikuje GovCERT sám

o Počet KII – cca 99 systémů u 39 subjektů

o z toho 50 systémů v soukromém sektoru a 49 ve veřejném

o Počet VIS – 169 systémů u 62 subjektů

 Celkem pod ZKB spadá cca 268 systémů

o Audity/Kontroly plnění povinností

o Od roku 2016 provedeno 15 auditů/kontrol správců KII/VIS 

o Mnoho dalších aktivit

o Kybernetická cvičení, mezinárodní spolupráce, EU agendy, vzdělávání…

 Více: Zprava o stavu KB ČR za rok 2016 
https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/publikace/2521-zprava-o-stavu-kyberneticke-bezpecnosti-ceske-
republiky-2016/

https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/publikace/2521-zprava-o-stavu-kyberneticke-bezpecnosti-ceske-republiky-2016/


o Směrnice platná od srpna 2017 - nutno transponovat do května 2018

o Směrnice stanovuje opatření pro bezpečnost sítí a informačních systémů
v rámci Unie s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu

o Státy musí přijmout národní strategii pro bezpečnost sítí a IS 

o Státy musí určit vnitrostátní příslušné orgány pro oblast regulace, 
jednotná kontaktní místa a týmy CSIRT

o Státy musí určit provozovatele základních služeb (PZS) - do 9. 11 2018

o Směrnice přímo definuje poskytovatele digitálních služeb (DSP)

o povinnost zapracovat do právního řádu

o PZS a DSP povinnost zavést bezpečnostní opatření a hlásit incidenty

o Směrnice dále zavádí opatření ke spolupráci na úrovni EU

Nutno novelizovat zákon



NIS Directive
2017

ZKB
2015 – 2017

Novela ZKB
1. 8. 2017 ->

Národní strategie kybernetické bezpečnosti

Stanovení bezpečnostních požadavků na IS/KS

Zřídit Cyber Incident Response Teams  (CSIRT)

Ustavit národní autoritu v oblasti KB

Stanovit jednotné kontaktní místi pro oblast KB

Určit PZS *

Určit DSP ** 

* Částečně zavedeno – kritická informační infrastruktura
** Nezavedeno



o ZKB byl v r. 2017 novelizován ve dvou liniích:

o „Velká novela“ – transpozice směrnice NIS

o Novela účinná od 1. 8. 2017 (Novela cestou zákona č. 205/2017 Sb.)

o Úpravy ZKB: nové definice (§ 2), nové povinné osoby (§ 3), vznik 
„Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“, změny 
správních deliktů (§ 25)… 

o „Malá novela“ – změna novelou zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS

o Novela účinná od 1. 7. 2017 (Novela cestou z. č. 104/2017)

o Úpravy ZKB: nový pojem provozovatel IS/KS (§ 2 písm. g), smluvní vztahy 
s cloudem (§4/5) vzájemná informační povinnost (§ 4a), ustanovení o 
vlastnictví dat (§ 6a), hlášení incidentů provozovatelem (§ 8/4), 
pravomoc nařízení předání dat (§ 15a), změny správních deliktů (§ 25), 

Nyní již není třeba novely rozlišovat, účinné jsou obě



o Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti („ZKB“)

o Novelizován – od 1. 7. 2017 a od 1. 8. 2017

oVyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti („VKB“)

o Bude novelizována

o Předpokládaná účinnost novely – únor/březen 2018

oVyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech

o Beze změny

oNařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku KI 

o Beze změny

+ Nová vyhláška o poskytovatelích základních služeb 

o Určovací kritéria

o Předpokládaná účinnost – únor 2018



o §3 ZKB

a) poskytovatelé služeb elektronických komunikací, 
subjekt zajišťující sít elektronických komunikací

b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť
h) Poskytovatel digitálních služeb

c) správce a provozovatel IS KII
d) správce a provozovatel KS KII

e) správce a provozovatel VIS

f) správce a provozovatel IS základní služby

g) provozovatel základní služby

* Tučně jsou vyznačeny změny

NÁRODNÍ CERT
CZ.NIC

VLÁDNÍ CERT
NÚKIB



o Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

o §2 písm. f) ZEK – „zajišťováním sítě elektronických komunikací [se rozumí]
zřízení této sítě, její provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění“

o §2 písm. n) ZEK – „službou elektronických komunikací [se rozumí] služba
obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v
přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“ --> ISP

o Určování neprobíhá – osoby definovány zák. o el. komunikacích

o Sféra Národního CERTu
o Pouze povinnost hlásit kontaktní údaje

o Změny zde v souvislosti s novelami ZKB neprobíhaly



oVýznamná síť (§2 písm. g ZKB)

o „síť elektronických komunikací zajišťující přímé zahraniční
propojení do veřejných komunikačních sítí nebo zajišťující přímé
připojení ke kritické informační infrastruktuře“

oUrčování neprobíhá – povinný subjekt určen přímo definicí
v ZKB

oSféra Národního CERTu

o Povinnost hlásit kontaktní údaje

o Povinnost detekovat kybernetické bezpečností události

o Povinnost hlásit incidenty

oZměny zde v souvislosti s novelami ZKB neprobíhaly



oSystémy důležité pro chod státu

o narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení
základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu

oSféra Vládního CERTu

oUrčuje/navrhuje NÚKIB

oNejpřísnější regulace – povinnost plnit celý ZKB:

o Hlásí kontaktní údaje
o Detekuje a hlásí incidenty
o Povinnost zavést bezpečností opatření podle vyhlášky

č. 316/2014 Sb.
o Provádí ochranná a reaktivní opatření vydaná NBÚ

oZměny zde v souvislosti s novelami ZKB neprobíhaly



oPro určování KII jsou důležité:

o Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti >> definuje KII

o Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon >> stanoví proces určení KII

o Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. >> stanoví kritéria pro KII

o Definice KII - § 2 písmeno b) ZKB (č. 181/2014 Sb.)

oprvek nebo systém prvků KI v odvětví komunikační a informační
systémy v oblasti KB

o Definice KI - § 2 písmeno g) krizového zákona (č. 240/2000 Sb.)

o Průřezová kritéria - § 1 nařízení vlády č. 432/2010 Sb.

o Odvětvová kritéria – příloha NV - odvětví VI, oblast G.

o energetika, finanční sektor, komunikační a informační systémy,
veř. správa,…



o „informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který
není kritickou informační infrastrukturou a u kterého narušení
bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit
výkon působnosti orgánu veřejné moci“ (§ 2 písm. d) ZKB)

oPouze IS spravovaný orgánem veřejné moci (mimo obce)

oNení KII

oKritéria stanovena vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných
informačních systémech a jejich určujících kritériích

oOproti KII je mířeno směrem k zajištění působnosti OVM

o Změny se v souvislosti s novelou ZKB neplánují



oOVM = neurčitý právní pojem, chybí přesná zákonná definice

oNutno využít judikatury (např. usnesení ÚS 75/93) a literatury:

o veřejná moc = autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech
subjektů,

o subjekt, o jehož právech a povinnostech orgán veřejné moci rozhoduje,
není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem,

o obsah rozhodnutí OVM nezávisí na vůli subjektu,

o OVM má pravomoc a působnost rozhodovat o subjektivních právech a
právních povinnostech jemu bezprostředně nepodřízených právních
subjektů.

o Pravomoc a působnost OVM je stanovena zákonem - mohou jednat
pouze na základě a v mezích zákona (secundum et intra legem)



Dva způsoby určení VIS

I. Samourčení - VIS posouzení a určené správcem na základě kritérií:

o IS splňující určující oblastní a dopadová kritéria (vyhláška č. 317/2014)

o Splnění kritérií posuzuje sám správce hodnoceného IS

o IS je určen jako VIS interním aktem (doporučeno)

o Pokud IS splní kritéria pro VIS – správce začne plnit povinnosti 

II. VIS přímo stanovené v příloze č. 1 VVIS

o Původně 92 systémů u 36 správců, příloha průběžně novelizována 
(nyní ve vyhlášce 153 VIS)

o Zařazení do přílohy nemá konstitutivní charakter pro plnění povinností 
– rozhodující je posouzení

o Povinnosti

o Hlásí kontaktní údaje, Detekuje a hlásí incidenty, zavádí bezp. opatření



o Provozovatel základní služby (PZS), informační systém základní služby (ISZS)

o Systémy klíčové pro zajišťování některých hospodářských a ekonomických činností

 bude řešeno v separátní prezentaci

o Poskytovatel digitální služby (PDS)

o Zajišťuje služby cloudu, internetového vyhledávače, e-commerce

o Provozovatel informačního/komunikačního systému KII/VIS/PZS

o „zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační nebo 
komunikační systém“ = klíčový dodavatel

o Zařazen do povinných osob – zavádí bezpečnostní opatření tam, kde je nemůže zavést 
správce

o Důvod úpravy: problémy se zabezpečením dodavatelů…  



oDSP poskytuje službu:

o On-line tržiště - umožňuje on-line uzavírat kupní smlouvu nebo smlouvu 
o poskytnutí služeb prostřednictvím internetové stránky 
on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, 
která využívá službu on-line tržiště

o Internetového vyhledávače 

o Cloud computingu - umožňuje přístup k rozšiřitelnému 
a přizpůsobitelnému úložišti výpočetních zdrojů, jež je možno sdílet

 Tyto definice vycházejí přímo ze směrnice

oRegulace se netýká malých a mikro podniků
 <50 zaměstnanců a roční bilanční suma nebo obrat <10 mil. €

o Funguje zde princip samourčení – naplnění definice = povinná osoba



o U PZS strukturu a rozsah povinností známe, můžeme si je upravit 
jako stát poměrně svobodně sami

o U DSP víme méně – nemůžeme regulovat nad rámec NIS 

o Jak tedy budou vypadat jejich povinnosti?

o Vodítka (povinná) by jsme měli dostat od EK – tzv. „implentation acts“

o ENISA by k tomu měla dávat doporučení – zatím pouze jedno:

 Minimální bezp. opatření pro DSP: Technical Guidelines for the implementation of minimum security 
measures for Digital Service Providers (ENISA, prosinec 2016)

https://www.enisa.europa.eu/publications/minimum-security-measures-for-digital-service-providers

o Shrnutí: Zatím je jediné vodítko v NIS (článek 16)

https://www.enisa.europa.eu/publications/minimum-security-measures-for-digital-service-providers


o DSP přijmou vhodná a přiměřená bezp. opatření k řízení rizik, kde
zohlední:

o Bezpečnost systému a zařízení

o Řešení incidentů

o Řízení kontinuity provozu

o Monitorování, audity a testování

o Soulad s mezinárodními normami

o DSP přijmou opatření k předcházení incidentům ovlivňujícím
bezpečnost jejich sítí a IS

 Technická a organizační opatření – upřesnit by měla EK

o DSP budou hlásit incidenty s významným dopadem na poskytování
služby

 Otázka zní – co je významný dopad?



oV rámci „významného dopadu“ by mělo být zohledněno:

o Počet uživatelů postižených incidentem

o Délka trvání incidentu

o Zeměpisný rozsah oblasti postižené incidentem

o Rozsah narušení služby

o Dopad na společenské a ekonomické činnosti

oHlášení je povinné pouze pokud má DSP informace, které
jsou nezbytné k posouzení výše uvedeného

oOpět by mělo být blíže konkretizováno EK v tzv.
„implementing acts“ ke směrnici



o § 4 odst. 3 NZKB: zavést a provádět vhodná a přiměřená 
bezpečnostní opatření pro sítě a IS, využívané k poskytování služby

o§ 8 odst. 2 NZKB: hlásit kybernetický bezpečnostní incident s 
významným dopadem na poskytování jeho služeb NCERTu

o § 16 odst. 2 písm. h) NZKB: oznamovat kontaktní údaje NCERTu

oUplatňuje se princip maximální harmonizace – povinnosti nad 
rámec NIS se neukládají, kontrola pouze při podezření neplnění 
požadavků

oOpatření musejí odpovídat „míře existujícího rizika“



o Provozovatel IS/KS je „malou novelou“ přidán do § 3 ZKB mezi 
povinné osoby = tam kde je to vhodné a možné zavadí bezp. 
opatření. 

o Týká se KII, VIS a PZS

o Je možné u něj provést kontrolu plnění ZKB a 
při porušení vůči němu zahájit správní řízení

o Důvod zavedení: často velmi problematické smlouvy v oblasti IT ve státní správě

o Provozovatel ≠ každý dodavatel

o Provozovatelé jsou pouze někteří dodavatelé

o Ostatní dodavatelské vztahy musí být také z pohledu bezpečnosti 
řízeny - § 7 VKB

provozovatelé

Dodavatelé



o Definice v ZKB (§ 2 g): „zajišťuje funkčnost technických a programových 
prostředků tvořících informační nebo komunikační systém“ = klíčový dodavatel

o Identifikace:

o Správce může pověřit jiného provozem KII/VIS, pokud to nevylučuje jiný zákon

o Odpovědnost za identifikaci provozovatele má správce

o Způsob identifikace zákon nedefinuje – lze dovodit ze smluvního vztahu

o Správce informuje dodavatele, že se stává provozovatelem

o Provozovatel musí plnit ZKB v nezbytném rozsahu  

o Povinnosti

o Provozovatel zavádí povinnosti ze ZKB tam, kde je nemůže zavést správce a tam, 
kde to po něm správce vyžaduje

o Za toto provozovateli náleží náhrada nákladů (viz přechodná ustanovení)



o KII, VIS a PZS, kteří jsou orgánem veřejné moci, jsou povinni s poskytovatelem 
cloud computingu smluvně ošetřit vlastnictví dat a možnost jejich kontroly

o Dále zákon stanoví povinné náležitosti smluv v této oblasti :

a) respektování bezpečnostní politiky KII/VIS/PZS

b) stanovení úrovně poskytovaných služeb,

c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu,

d) specifikace podmínek ukončení smlouvy z pohledu bezpečnosti,

e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou,

f) určení vlastníka uchovávaných dat,

g) dohoda o důvěrnosti,

h) stanovení  úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity,

i) pravidla zákaznického auditu 

j) povinnost informovat odběratele služeb o incidentech

o Důvod: často velmi problematické smlouvy v oblasti IT ve státní správě



o § 4a odst. 1 a 3: Pokud správce KII, VIS nebo PZS není provozovatelem svého 
systému, musí provozovatele neprodleně a prokazatelně informovat o tom, že 
IS/KS byl určen a že se provozovatel stává povinným ze ZKB

o Důvod: provozovatel (dodavatel) IS/KS musí vědět, že je provozovatelem IS/KS pod ZKB 
– vyplývají mu z toho povinnosti

o Způsob: zákon neupravuje, musí být prokazatelný – datová schránka, dopis…

o § 4a odst. 2: KII musí informovat své ISP o tom, že se tito ISP stávají významnou 
sítí

o Důvod: Významné sítě často neví, že jsou významné sítě

o Způsob: zákon neupravuje, musí být prokazatelný – datová schránka, dopis…



o § 6a odst. 1: možnost pověřit jiného provozem KII/VIS, pokud to 
nevylučuje jiný zákon

o § 6a odst. 2: povinnost provozovatele KII/VIS předat správci bezodkladně 
data, provozní údaje a informace  které má v souvislosti s provozem KII/VIS

o § 6a odst. 3: úprava předání a ničení dat v mezi správcem a 
provozovatelem KII/VIS v případě ukončení spolupráce

o Povinnost provozovatele předat v dohodnutém formátu data, provozní údaje a  
informace související s provozem KII/VIS

o Povinnost provozovatel tato dat a info. po předání zničit – prokazatelně a 
bezpečně

o Povinnost umožnit správci dohled nad ničením 

o Způsob likvidace dat stanoví vyhláška



o Všechny povinné osoby vyjma poskytovatelů služeb el. komunikací musí hlásit 
incidenty (čímž není dotčena povinnost z GDPR) 

o Nově zavedena možnost přenést hlášení incidentu ze správce na 
provozovatele KII/VIS

o Pokud CERTu hlásí incident provozovatel, musí zároveň informovat správce  

o Zavedena možnost dobrovolného hlášení incidentů Vládnímu CERTu nebo 
Národnímu CERTu i pro jiné než povinné osoby

o § 12 odst. 3: Právo NÚKIB informovat veřejnost o incidentu

o V případě že existuje veřejný zájem na tom, aby byly zveřejněny informace o 
incidentů má Úřad právo informovat nebo dotčené osobě uložit aby tak učila sama

o Krajní možnost omezená veřejným zájmem a konzultací s dotčeným subjektem



o Zavádí se pravomoc NÚKIB uložit v případě hrozícího incidentu 
provozovateli systému předat data, provozní údaje a informace 
spojené se IS/KS (§ 15a)

o Na návrh správce KII/VIS

o Povinné náležitosti návrhu: odůvodnění, popis přechozích jednání mezi správcem 
a provozovatelem, možné následky nepředání dat, údajů a informací

o Prolomení zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 10a ZKB)

o Neposkytují se informace jejich zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování 
kybernetické bezpečnosti nebo účinnost opatření

o Neposkytují se informace, které jsou vedené v evidenci incidentů GovCERTu

o Je třeba stanovit, co je informací, jejíž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování 
kybernetické bezpečnosti => klasifikace informací (podle vyhlášky č. 316/2014 Sb.)



o Zavedení nových přestupků, doplnění nových povinných osob

o Změna výše sankcí za přestupky – zvyšují se pokuty
o Z 100 000 Kč na 1 000 000/5 000 000 Kč
o Spodní hranice pokut nestanovena

Povinnost Sankce

Neplnění nápravných opatření , rozhodnutí, nepředání dat až 1 000 000

Nebude mít smluvně ošetřené vlastnictví, ničení a předání dat až 1 000 000

Nehlásí incidenty, neplnění rozhodnutí, až 1000 000

Nezavede bezp. opatření až 5 000 000

Hlášení kontaktních údajů Až 10 000

Nepředá data, nezničí data/nespolupracuje při určování až 200 000



www.nukib.cz

a.kucinsky@nukib.cz


