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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 Návrh vyhlášky se předkládá, v souladu s Plánem vyhlášek na rok 2016 bez povinnosti 
zpracovat RIA, na základě potřeby odstranit nepřesnosti ve stávající vyhlášce č. 317/2014 Sb., 
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (dále jen „vyhláška“).  

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích (dále jen „návrh vyhlášky“) usiluje o to, aby byly v dosavadní 
příloze č. 1 k uvedené vyhlášce vypuštěny některé významné informační systémy dosud uvedené, 
neboť byly určeny za prvek kritické informační infrastruktury, z důvodů naplnění kritérií pro toto 
určení stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a podle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro 
určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., dále aby byly vypuštěny 
i ty významné informační systémy, u kterých bylo shledáno, že již nenaplňují určující kritéria uvedená 
v § 3 vyhlášky a naopak některé nově posouzené informační systémy byly jako významný informační 
systém označeny, neboť naplňují kritéria významného informačního systému, a byly v uvedené 
příloze uvedeny.  

 Navrhovaná právní úprava představuje postup, kterým bude uveden podzákonný předpis do 
souladu s potřebou aplikační praxe. Jejím největším přínosem je uvedení seznamu významných 
informačních systémů do souladu se skutečným stavem. 

 Cílem návrhu vyhlášky je na základě dosavadní praxe uvést v příloze č. 1 k uvedené vyhlášce 
přesný seznam významných informačních systémů. 

b) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky se zákonem  

 Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Na oblast kybernetické 
bezpečnosti se z hlediska právních předpisů, které jsou součástí ústavního pořádku, vztahuje zejména 
čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „… právo vyhledávat a šířit informace 
lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv 
a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“. 
 Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, k jehož provedení 
se navrhuje, a je v souladu s jeho zákonným zmocněním uvedeným v § 28 odst. 1 uvedeného zákona. 
Vyhláška stanoví jak určující kritéria významného informačního systému, která se člení na dopadová 
určující kritéria a oblastní určující kritéria, tak stanoví v příloze č. 1 významné informační systémy, 
které uvedená určující kritéria naplňují, a vyhláška nebyla dosud novelizována. 

c) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními 
akty Evropské unie 

 V oblasti kybernetické bezpečnosti dosud nebyla uzavřena žádná mezinárodní smlouva. 
V oblasti EU se na tuto oblast dosud nevztahují žádné platné předpisy. Komplexní řešení kybernetické 
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bezpečnosti je však připravováno v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních 
k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Evropské Unii (dále jen „směrnice“). 
Systém zákona o kybernetické bezpečnosti je v zásadě v souladu se základními legislativními tezemi 
plánovaného celoevropského systému detekce a ochrany před kybernetickými bezpečnostními 
incidenty stanovenými v návrhu této směrnice. Relevantní části směrnice ve vztahu k vyhlášce jsou 
ustanovení upravující osobní působnost směrnice, která se vztahuje i na orgány veřejné správy. Dále 
pak jsou to ustanovení zahrnující povinnost členských států zajistit, aby subjekty spadající pod 
působnost směrnice přijaly vhodná technická a organizační opatření k řízení bezpečnosti rizik jejich 
sítí a informačních systémů.  

 Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s ostatními mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní jistoty, proporcionality 
a zákazu diskriminace). 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy a dopad na 
podnikatelské prostředí 

 Návrh vyhlášky si může vyžádat určité finanční náklady při implementaci bezpečnostních 
opatření, která budou správci významných informačních systémů povinni v souladu se zákonem 
zavést. Tyto náklady lze uvést jako náklady, které budou správci řešit v rámci svých rozpočtů, přičemž 
nákladovost bezpečnostních opatření by neměla přesáhnout 0,5 – 1 % rozpočtu orgánu veřejné moci 
ročně. 

e) Dopad na životní prostředí, dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, sociální dopady, 
dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik 
navrhované právní úpravy 

 Návrh vyhlášky je z hlediska dopadů na životní prostředí neutrální a nemá dopad na zdraví 
obyvatel. Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace či jiné 
sociální dopady. Nemá též dopady v oblasti rovného postavení mužů a žen. 

 Návrh vyhlášky je ve vztahu k soukromí nebo k ochraně osobních údajů neutrální. V této 
souvislosti nebyla shledána žádná nová vazba ani nová rizika v této oblasti a návrh vyhlášky 
nepředstavuje ani vznik korupčních rizik. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. uvádí skutečný výčet významných informačních systémů, 
které naplňují určující kritéria uvedená v § 3 vyhlášky. Oproti dosavadnímu počtu 92 významných 
informačních systémů se jejich počet zvyšuje na 148.  

 Ze stávajícího seznamu je vypuštěno celkem 28 informačních systémů. Z těchto 28 informačních 
systému bylo 22 informačních systémů určeno jako prvek kritické informační infrastruktury. 
Informace o konkrétních informačních systémech, které byly určeny jako prvek kritické informační 
infrastruktury, nejsou veřejné. Z tohoto důvodu nemůže Národní bezpečnostní úřad uvádět 
informační systémy, které byly jako prvek kritické informační infrastruktury určeny a z tohoto důvodu 
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rovněž neuvádí ani ty informační systémy, u nichž bylo zjištěno, že kritéria významného informačního 
systému již nadále nenaplňují. Nově bylo shledáno naplnění kritérií významného informačního 
systému u 84 informačních systémů. 

K Čl. II 

 Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2016. 
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