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Úvod 
Dokument obsahuje informace o institutu provozovatele informačního nebo komunikačního 
systému (dále jen „systém“) kritické informační infrastruktury, významného informačního 
systému nebo informačního systému základní služby podle § 2 písm. g) 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o kybernetické bezpečnosti“ nebo také jen „zákon“) zavedeného do tohoto zákona zákonem 
č. 104/2017 Sb., kterým se mění zákon o informačních systémech veřejné správy, 
zákon o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. 

V případě dotazů se prosím obracejte na sekretariát Národního úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost: 

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Mučednická 1125/31 

616 00 Brno – Žabovřesky 

Tel.: +420 541 110 777 

E-mail: nckb@nukib.cz 

 

Upozornění: 

Tento dokument slouží jako podpůrné vodítko, nenahrazuje žádný ze zákonů ani 
prováděcích právních předpisů. Právo změny tohoto dokumentu vyhrazeno. 

mailto:nckb@nukib.cz
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1 Definice provozovatele podle § 2 písm. g) zákona 
Provozovatelem systému se podle § 2 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí 
„orgán nebo osoba zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících 
informační nebo komunikační systém“. 

Při rozboru této definice je potřeba se zaměřit zejména na sousloví „technických 
a programových prostředků“. 

Sousloví „technických a programových prostředků“ v zákoně představuje jeden pojem, a tedy 
postačuje, aby provozovatel systému zajišťoval jak pouze technické prostředky, tak pouze 
programové prostředky nebo případně jejich kombinaci. Jinými slovy, provozovatelem 
systému je orgán nebo osoba (či také orgány nebo osoby), která pro správce systému 
(dále jen „správce“) zajišťuje funkčnost systému v určité požadované kvalitě, úrovni 
bezpečnosti a rozsahu (tj. odpovídá za funkčnost hardware nebo software systém tvořící, 
například prostřednictvím smlouvy o zajištění určité úrovně podpory). 

Je potřeba podotknout, že se nejedná pouze o subjekty, které zajišťují funkčnost systému jako 
celku, ale i o ty, které zajišťují funkčnost části systému. Dále je nutné uvést, že Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) za provozování ve výše 
uvedeném smyslu nebude považovat jednotlivé a jednorázové dodávky technických 
a programových prostředků, bez dalších navazujících (typicky servisních) činností. 

Provozovatel je § 2 písm. g) zákona určen definičně, tedy orgán nebo osoba, která naplní tuto 
definici je ze zákona provozovatelem systému. Pro praktickou aplikaci tohoto ustanovení 
a rámce je potřeba stanovit doporučení v oblasti identifikace takového provozovatele 
systému. 

Je potřeba také zmínit, že za provozovatele systému ve smyslu zákona nepovažuje NÚKIB 
dodavatele provozovatelů (tedy subdodavatele). 
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2 Identifikace provozovatele informačního nebo 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury 

nebo významného informačního systému 
V praxi existují tři základní modely provozu systému. Provoz systému je plně outsourcován 
k dodavateli nebo dodavatelům (2.1), provoz systému je správcem zajišťován částečně, 
zbývající části zajišťuje dodavatel nebo dodavatelé (2.2), nebo provoz systému zajišťuje plně 
sám správce (2.3). 

2.1 Správce neprovozuje svůj systém – provoz je plně outsourcován k dodavateli 

nebo dodavatelům 

Ohledně identifikace provozovatele systému (zejména pro notifikační povinnost 
podle § 4a odst. 1 zákona) je hlavní odpovědnost na správci. Jen správce má dostatek 
informací a znalostí, aby mohl identifikovat provozovatele systému naplňující výše uvedenou 
definici. 

Zákon v § 4a odst. 1 pak stanoví, že správce, který není provozovatelem systému 
(tedy nezajišťuje funkčnost technických a programových prostředků) je povinen neprodleně 
a prokazatelně informovat provozovatele (dodavatele naplňujícího zákonnou definici 
podle § 2 písm. g) zákona) systému o tom, že tento definici naplňuje a je tedy povinnou 
osobou podle příslušného písmena § 3 zákona. Takových provozovatelů systému může být 
u jednoho systému více. 

2.2 Správce provozuje systém částečně – zbývající část nebo části jsou 

outsourcovány 

V případě, že správce systém provozuje částečně, tedy zajišťuje sám částečně funkčnost 
technických a programových prostředků a zbývající činnosti související s provozem systému 
zajišťuje dodavatel/dodavatelé, může být takovými dodavateli definice provozovatele 
systému stanovená § 2 písm. g) zákona naplněna. Takového správce však nezavazuje 
§ 4a odst. 1 zákona, protože toto ustanovení dopadá pouze na ty správce, kteří svůj systém 
vůbec neprovozují (viz výše). Zde uvedený správce tedy není podle § 4a odst. 1 zákona povinen 
informovat provozovatele systému o tom, že je povinnou osobou podle příslušného písmena 
§ 3 zákona. Je však nutno zmínit, že mu takový – zjevně rozumný – postup zákon nezakazuje. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti v tomto případě umožňuje správci na základě § 6a odst. 1 
pověřit subjekt provozem systému. 

Náležitosti pověření zákon neupravuje. Správce tím, že pověří provozováním systému jiný 
subjekt, přenáší část své odpovědnosti za soulad těchto systémů se zákonem na provozovatele 
systému. Z toho důvodu je ze správcova hlediska prakticky nezbytné, aby pověření bylo 
učiněno takovým způsobem, aby byl správce vždy schopen prokázat jeho existenci.  
Obecně lze doporučit provést pověření prokazatelně a adresně. 
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Lze dovodit, že pokud k pověření provozem správce přistoupí, musí každého jednotlivého 
provozovatele systému pověřit samostatně a nelze tedy využít například hromadného 
pověření skrze úřední desku. 

2.3 Správce provozuje systém plně sám 

Správce je v tomto případě zároveň provozovatelem systému. 
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3 Identifikace provozovatele informačního systému základní 

služby 
Z ustanovení § 4a odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti plyne, že se toto ustanovení 

vztahuje pouze na případy, kdy provozovatel základní služby není zároveň ani správce, 

ani provozovatel systému (zde informačního systému základní služby). 

Ustanovení § 4a odst. 3 zákona je především nutno chápat v kontextu § 3 písm. g) zákona, 

který uvádí, že orgánem nebo osobou je „provozovatel základní služby, pokud není správcem 

nebo provozovatelem podle písmene f)“. Pokud je určitý subjekt určen jako provozovatel 

základní služby, avšak naplňuje zároveň buď definici správce systému (§ 2 písm. e) zákona), 

nebo definici provozovatele informačního systému (§ 2 písm. g) zákona), případně obou, není 

k němu již z pohledu zákona přistupováno jako k provozovateli základní služby podle 

§ 3 písm. g) zákona, ale jako ke správci, případně provozovateli, informačního systému 

základní služby podle § 3 písm. f) zákona. 

Zmíněné ustanovení § 4a odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti se tedy vztahuje na 

takové provozovatele základní služby, kteří jsou pouze orgánem nebo osobou 

podle § 3 písm. g) zákona. Pokud je provozovatel základní služby zároveň správcem nebo 

provozovatelem informačního systému základní služby, toto ustanovení se nepoužije. 

Takový provozovatel základní služby je pak podle § 4a odst. 3 zákona povinen neprodleně 
informovat správce informačního systému základní služby, stejně tak jako provozovatele 
informačního systému základní služby, když je mu takový znám. 

Jak již bylo uvedeno výše, platí obecné pravidlo, že jen správce informačního systému základní 
služby má vždy dostatek informací a znalostí, aby mohl identifikovat provozovatele 
informačního systému základní služby, naplňující výše uvedenou definici. Z toho důvodu je 
z hlediska provozovatele základní služby prakticky nezbytné, aby pověření bylo učiněno ve 
spolupráci s tímto správcem, i když tuto otázku zákon nijak neupravuje. Vzájemná komunikace 
mezi provozovatelem základní služby a správcem informačního systému základní služby je o 
to důležitější, že z pohledu ustanovení § 4a odst. 3 zákona není podstatné, jestli je informační 
systém jeho správcem outsourcován na jiné dodavatele zcela, nebo jen částečně. Lze dovodit, 
že provozovatel základní služby musí každého jednotlivého provozovatele informačního 
systému základní služby pověřit samostatně, a nelze tedy využít například hromadného 
pověření skrze úřední desku. Náležitosti pověření zákon také neupravuje. Obecně lze 
doporučit provést pověření prokazatelně a adresně. 

Jak je uvedeno výše, s institutem provozovatele systému kritické informační infrastruktury 
nebo významného informačního systému souvisí také § 6a odst. 1 zákona. Tento se však 
vztahuje pouze na informační a komunikační systém kritické informační infrastruktury 
nebo na významný informační systém. Z tohoto důvodu jej nelze ve vztahu mezi 
provozovatelem základní služby a správcem nebo provozovatelem informačního systému 
základní služby aplikovat. 
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4 Povinnosti provozovatele a úhrady za jeho činnost 
Přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 104/2017 Sb., čl. IV písm. c) stanoví, 
že „provozovatel zavede bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 zákona nejpozději do 6 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě zavedení bezpečnostních opatření má 
provozovatel nárok na úhradu nákladů spojených s přijetím bezpečnostního opatření; 
náklady provozovateli uhradí správce daného systému“. 

Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. července 2017 a lhůta 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti uplynula 1. ledna 2018. Prováděcí právní předpis pro určování provozovatelů 
základní služby a informačních systému základní služby, vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích 
pro určení provozovatele základní služby, nabyl účinnosti dne 1. února 2018. Z tohoto důvodu 
se předmětné ustanovení vztahuje pouze na provozovatele informačního nebo 
komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního 
systému. 

Druhá věta výše citovaného ustanovení se týká nároku na úhradu nákladů spojených s přijetím 
bezpečnostních opatření. Častým dotazem nepochybně je, (i) jaká opatření má provozovatel 
systému zavádět a (ii) zda mu za to přísluší náhrada nákladů, případně do jaké výše. 

Odpověď na první otázku (i) je zřejmá. Provozovatel systému bude zavádět bezpečnostní 
opatření tam, kde je není schopen zavést správce, což vyplývá z cílů zákona i z podstaty 
zavedení institutu provozovatele systému. Ohledně toho, kdo stanoví, jaká opatření mají být 
zavedena je tato odpovědnost na správci, neboť pouze ten má dostatek informací k tomu, 
aby mohl tyto požadavky definovat. Toto tvrzení lze také podložit argumentem, že za 
bezpečnost systému je na nejvyšší úrovni odpovědný opět správce, neboť tuto odpovědnost 
nelze na jiného přenést. 

Nemělo by tedy docházet k tomu, aby provozovatel systému sám ze své inciativy a bez 
předchozí konzultace a schválení správcem začal zavádět bezpečnostní opatření nad rámec 
nezbytného rozsahu, který vyplývá ze smluvního plnění. Podle § 4 odst. 2 zákona mají povinné 
osoby (tedy správce a provozovatel systému) zavést bezpečnostní opatření v rozsahu 
nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti. O tom co je nezbytné by měl mít nejlepší 
informace právě správce. 

Tento přístup nelze bez dalšího aplikovat na opatření upravená nebo zajištěná stávajícími 
smlouvami. Opatření zavedená již platnými smlouvami se řídí podmínkami těchto smluv. 

Pro ilustraci výše popsaného můžeme uvést jako zjednodušený příklad požadavek na zavedení 
IdM (Identity Management) systému. Je-li přiměřené řídit uživatelské identity a oprávnění 
pomocí jednoduchého nástroje (a takové řešení správci dostačuje a vyhovuje), není ze strany 
provozovatele systému oprávněné nakoupit robustní a nákladné IdM řešení a požadovat jeho 
úhradu po správci, pokud takové opatření správce přímo nepožaduje a neschválí. 

Tento názor lze argumentačně podložit mimo jiné tím, že volba bezpečnostních opatření 
a způsob jejich implementace velmi často vychází z analýzy rizik, a tu by měl ve vztahu 
k předmětnému systému na nejvyšší úrovni zajistit správce. 
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Druhou otázkou (ii) je, zda a v jakých případech provozovateli systému náleží úhrada nákladů 
za zavedená bezpečnostní opatření. Ve světle výše uvedeného je možné říci, že v případě, 
že správcem požadované bezpečnostní opatření není řešeno již existující smlouvou 
či smlouvami, jde nad jejich rámec a vytváří provozovateli systému náklady, měl by tento mít 
nárok na jejich úhradu. Náklady by však měly být přiměřené, prokazatelné a odůvodněné 
(např. požadavky správce). Tímto nejsou dotčeny povinnosti uložené jiným zákonem 
(např. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Případné spory v této 
oblasti je možné řešit soudně případně mimosoudně, je-li to možné. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti klade na provozovatele systému mimo výše uvedeného 
i jiné povinnosti, jedná se především o: 

a) povinnost předat správci data, provozní údaje a informace na vyžádání (§ 6a odst. 2 

zákona), 

b) povinnost předat správci data, provozní údaje a informace při ukončení spolupráce 

(§ 6a odst. 3 zákona), 

c) možnost hlášení incidentů provozovatelem (§ 8 odst. 5 zákona), 

d) povinnost provádění reaktivních a ochranných opatření (§ 11 zákona) nebo 

e) povinnost předat správci data, provozní údaje a informace na základě rozhodnutí 

vydaného NÚKIB. 
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5 Shrnutí 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že provozovatelem systému se subjekt stává objektivním 
naplněním definice uvedené v § 2 písm. g) zákona. Jde o subjekt, který zajišťuje funkčnost 
technických a programových prostředků, a to jak funkčnost pouze technických prostředků, 
nebo pouze programových prostředků, nebo jejich kombinaci. 

V této souvislosti je v případě provozovatele systému kritické informační infrastruktury nebo 
významného informačního systému důležitý notifikační proces ve směru od správce 
k provozovateli systému, neboť ten nemusí vždy vědět, že provozuje systém, který spadá pod 
zákon. V případě, že správce svůj systém neprovozuje, tedy nezajišťuje funkčnost 
programových a technických prostředků, musí provozovatele systému informovat o tom, 
že je povinnou osobou podle příslušného písmena § 3 zákona. V těchto případech 
je notifikační proces stanoven přímo zákonem o kybernetické bezpečnosti, a to v § 4a odst. 1 
zákona. Schematicky tuto situaci shrnuje obrázek 1.  

Pokud správce svůj systém částečně provozuje a částečně k zajištění provozu využívá služeb 
dodavatelů – provozovatelů, může provozovatele systému v souladu s § 6a odst. 1 zákona 
pověřit provozováním (pověření je pak informací pro provozovatele, obdobně jako v rámci 
notifikační povinnosti podle § 4a odst. 1 zákona). Schematicky tuto situaci shrnuje obrázek 2. 

Pokud správce zároveň naplňuje definici provozovatele svého systému, není notifikační 
povinnost relevantní. 

V případě provozovatele informačního systému základní služby je důležitý notifikační proces 
ve směru od provozovatele základní služby (§ 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti) 
ke správci informačního systému základní služby a provozovateli informačního systému 
základní služby (§ 3 písm. f) zákona o kybernetické bezpečnosti), neboť tito nemusí vždy vědět, 
že spravují nebo provozují systém, který je zahrnut pod zákon. 

V případě, že provozovatel základní služby svůj systém nespravuje (tj. není správcem) 
ani neprovozuje (tj. není provozovatelem systému), tedy ani neurčuje účel a podmínky 
provozování informačního systému, ani nezajišťuje funkčnost programových a technických 
prostředků, musí správce a provozovatele informačního systému základní služby informovat 
o tom, že jsou povinnými osobami podle příslušného písmena § 3 zákona o kybernetické 
bezpečnosti. 

V takovém případě je notifikační proces stanoven přímo § 4a odst. 3 zákona o kybernetické 
bezpečnosti, a tedy provozovatel základní služby je povinen správce nebo provozovatele 
systému neprodleně a prokazatelně informovat o svém určení provozovatelem základní 
služby, a o tom, že se dotčený správce nebo provozovatel systému stal orgánem nebo osobou 
podle § 3 písm. f) zákona o kybernetické bezpečnosti. Schematicky tuto situaci shrnuje 
obrázek 3. 
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6 Obrazová příloha 

Správce KII / VIS

Provozuje 30 % 
(např. síťovou infrastrukturu)

Provozuje 70 % 
(např. aplikační a 

dohledovou infrastrukturu)

Jednotlivé a jednorázové dodávky 
technických a programových prostředků

Provozuje 0 %

Informuje 
provozovatele podle 

§ 4a odst. 1 ZKB

Dodavatel 1
(provozovatel)

Dodavatel 2
(provozovatel)

Dodavatel 3

Informační a 
komunikační 

systém

 

Obrázek 1 Schéma identifikace provozovatele podle § 4a odst. 1 zákona 

Správce KII / VIS

Provozuje 70 % 
(např. aplikační infrastrukturu)

Provozuje 10 % 
(např. dohledové infrastrukturu)

Provozuje 20 % 
(např. síťovou infrastrukturu)

Může pověřit 
provozováním podle 

§ 6a odst. 1 ZKB

Informační a 
komunikační 

systém

Jednotlivé a jednorázové dodávky 
technických a programových prostředků

Dodavatel 1
(provozovatel)

Dodavatel 2
(provozovatel)

Dodavatel 3

 

Obrázek 2 Schéma identifikace provozovatele podle § 6a odst. 1 zákona 
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Správce ISZS

Provozuje 70 % 
(např. aplikační infrastrukturu)

Provozuje 10 % 
(např. dohledové infrastrukturu)

jednotlivé a jednorázové dodávky 
technických a programových prostředků

Provozuje 20 % 
(např. síťovou infrastrukturu)

Informuje správce a 
provozovatele podle 

§ 4a odst. 3 ZKB

Dodavatel 1
(provozovatel)

Dodavatel 2
(provozovatel)

Dodavatel 3

Informační 
systém a síť 

elektronických 
komunikací

Provozovatel ZS

Subjekt rozdílný od správce
a provozovatele 

 

Obrázek 3 Schéma identifikace provozovatele podle § 4a odst. 3 zákona 
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Verze dokumentu 

Datum Verze Změněno (jméno) Změna 

31. 10. 2017 1.0 Odb. RAP Vytvoření dokumentu 

30. 7. 2018 2.0 Odd. regulace 

Doplnění problematiky 

provozovatele základní služby 

(doplněna nová kapitola) 

 


