
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 

(tisk 852) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 233 ze 49. schůze konané dne 16. listopadu 2016 (tisk 852/2 ) 

 

A1. k čl. I bodu 31  
V čl. I bodu 31 se text „písm. k)“ nahrazuje textem „písm. j)“. 

 

A2. k čl. I bodu 40 
V čl. I bodu 40 se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujících“. 

 

A3. V ČÁSTI ČTVRTÉ čl. VI zní: 

„Čl. VI 

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), 

ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 

250/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 12 odst. 1 se slova „evidence nebo provozovatele“ nahrazují slovy „informačního 

systému“. 

2. V § 12 odst. 2 se slova „evidence nebo provozovatel“ zrušují. 

 

3. V § 12 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „O skutečnostech podle věty první je 

správce informačního systému povinen zachovávat mlčenlivost.“.“. 

 

A4. V ČÁSTI PÁTÉ čl. VII se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem třetího 

kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

 

A5. Za ČÁST TŘETÍ se vkládají nové ČÁSTI ČTVRTÁ až ŠESTÁ, které včetně nadpisů 

znějí:  
„ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 

 

Čl. VI 

 

V zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 236/2012 Sb., se 

za § 5 vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 
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„§ 5a 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při 

výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený 

za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při 

výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození, 

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při 

výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a stát narození, 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

d) druh a adresa místa pobytu, 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,  

se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

  Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné 

podpory 

Čl. VII 

V zákoně č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 

v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se za § 2 vkládá nový § 2a, který včetně 

nadpisu zní: 
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„§ 2a 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel 

tyto údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený 

za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození, 

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a stát narození, 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

d) druh a adresa místa pobytu, 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,  

se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 

jejím zneužití 

Čl. VIII 

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 5a 

Sektorové šetření 

(1) V případech, kdy Úřad zjistí skutečnosti naznačující porušování tohoto zákona, provádí 

šetření trhu a vztahů mezi odběrateli a dodavateli (dále jen „sektorové šetření“) a vydává zprávy o 

výsledcích šetření, jejichž obsahem je zejména doporučení postupu správné praxe. 
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(2) Při provádění sektorového šetření podle odstavce 1 postupuje Úřad obdobně podle § 21c, 

21e, 21f a 21g zákona o ochraně hospodářské soutěže. Úřad může na základě skutečností zjištěných 

při provádění sektorového šetření zahájit řízení z moci úřední.“. 

 

2. V § 7 odst. 1 se slova „Na řízení vedené Úřadem ve věcech zneužití významné tržní síly“ 

nahrazují slovy „Na výkon dozoru a řízení vedená Úřadem podle tohoto zákona“. 

 

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní: 

 „§ 7a 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel 

tyto údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený 

za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození, 

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a stát narození, 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

d) druh a adresa místa pobytu, 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,  

se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.“. 

 

Dosavadní ČÁSTI ČTVRTÁ a PÁTÁ se označují jako ČÁSTI SEDMÁ a OSMÁ a dosavadní 

články VI a VII se označují jako články IX a X. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. ledna 2017 
 

 

B. Poslanec Ivan Pilný 

SD 5427 

 

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 

Čl. VI 

 

V § 14a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., se věta první nahrazuje větou „Zřizuje se 

centrální registr administrativních budov, jehož správcem a provozovatelem je Úřad.“.“. 

Následující části se přeznačí. 

 

 

C. Poslanec Štěpán Stupčuk 

SD 5546 

 

C1. V části první čl. I bodu 38 se slova „určitého typu produktu“ nahrazují slovy „produktu určitých 

vlastností“. 

 

C2. V části první čl. I bod 59 zní: 

 

„59. Za § 9d se vkládá nový § 9e, který zní: 

 

„§ 9e 

 

(1) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně na vyžádání 

správce informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající se provozovaného 

informačního systému veřejné správy. 

 

(2) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně po ukončení 

provozování informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající se 

provozovaného informačního systému veřejné správy správci informačního systému veřejné 

správy a kopie těchto dat a provozních údajů zlikviduje.  

 

(3) Provozovatel informačního systému veřejné správy zlikviduje kopie dat 

a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy 

způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Provozovatel informačního systému 

veřejné správy umožní správci informačního systému veřejné správy dohled nad průběhem 

likvidace kopií dat a provozních údajů.  

 

(4) Provozovatel informačního systému veřejné správy vyhotoví o průběhu likvidace 

kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné 

správy protokol, který předá správci informačního systému veřejné správy bezodkladně 
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po provedení likvidace kopií dat a provozních údajů. Správce informačního systému veřejné 

správy uchová protokol alespoň po dobu 10 let. 

 

(5) Provozovatel informačního systému veřejné správy má právo na úhradu účelně 

vynaložených nákladů za předání dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2. 

 

(6) Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví nejsou 

předáním dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2 dotčena.“.“. 

 

C3. V části první čl. I se doplňuje novelizační bod 63, který zní: 

 

„63. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Národní bezpečnostní úřad v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou  

a) způsob likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 3, 

b) náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e 

odst. 4.“.“. 

 

C4. V části druhé čl. III bodu 4 se v navrhovaném § 6a na konci odstavce 2 doplňuje věta 

„Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví nejsou předáním dat, 

provozních údajů a informací dotčena.“. 

 

C5. V části druhé čl. III bodu 4 v navrhovaném § 6a odstavce 3 a 4 znějí: 

 

„(3) Pokud provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního 

systému nebude tento systém nadále provozovat, předá správci tohoto systému data, provozní 

údaje a informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním tohoto systému a které jsou 

nezbytné pro případné další provozování tohoto informačního systému nebo jeho jiné využití a 

bezpečně zlikviduje ve svém digitálním prostředí jejich kopie.  

 

(4) Provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému má nárok na 

úhradu účelně vynaložených nákladů za předání dat, provozních údajů a informací podle 

odstavců 2 a 3; náklady provozovateli uhradí správce takového systému.“. 

 

C6. V části druhé čl. III bodu 6 v navrhovaném § 15a odstavec 1 zní: 

 

„(1) Úřad může v případě hrozícího kybernetického bezpečnostního incidentu na návrh 

správce informačního systému, který marně vyzval provozovatele ke splnění povinnosti předat 

správci data, provozní údaje a informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním 

tohoto systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury nebo významného informačního systému, rozhodnutím uložit provozovateli tohoto 

systému povinnost předat správci data, provozní údaje a informace, které má k dispozici 

v souvislosti s provozováním tohoto systému; návrh musí obsahovat odůvodnění požadavku 

s ohledem na hrozící kybernetický bezpečnostní incident, podrobný popis předchozího jednání 

mezi provozovatelem a správcem tohoto systému zejména s ohledem na nesplnění smluvní 

povinnosti provozovatele a možné následky, pokud nedojde k předání požadovaných dat, 

provozních údajů a informací.“. 
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C7. V části druhé čl. IV písmeno c) zní: 

„c) zavede bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb. 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.“. 

 

 

D. Poslanec Martin Novotný 

SD 5548 

 

D1. V části první čl. I bod 28 zní: 

 

„28. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:  

 

„g) stanoví a spravuje referenční rozhraní a stanoví prováděcím právním předpisem technické 

a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy 

prostřednictvím referenčního rozhraní; ministerstvo také stanoví prováděcím právním předpisem 

standardy pro správu a provoz provozních informačních systémů uvedených v § 1 odst. 4 

písm. a) až d);“. 

 

D2. V části první čl. I bod 37 zní: 

 

„37. V § 4 odst. 2 písmeno i) zní:  

„i) konzultuje návrhy metodických pokynů a standardů zejména s dotčenými osobami nebo 

jejich součástmi formou veřejné konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek 

dotčených osob nebo jejich součástí k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje 

informační systém, kde způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických 

pokynů a standardů, umožňuje předkládání připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace,“. 

 

D3. V části první čl. I bodu 38 se slova „určitého typu produktu“ nahrazují slovy „produktu určitých 

vlastností“. 

 

D4. V části první čl. I bod 41 zní: 

 

„41. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:  

„d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy na jiné 

informační systémy veřejné správy byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního 

rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním 

systému o datových prvcích. Způsobilost informačního systému veřejné správy k realizaci 

těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi 

jimi spravovanými informačními systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné 

správy vedenými zpravodajskými službami;“.  
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D5. V části první čl. I bod 59 zní: 

 

„59. Za § 9d se vkládá nový § 9e, který zní: 

 

„§ 9e 

 

(1) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně na vyžádání 

správce informačního systému veřejné správy data nebo kopie dat a provozní údaje týkající se 

provozovaného informačního systému veřejné správy. 

 

(2) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně po ukončení 

provozování informačního systému veřejné správy data nebo jejich kopie a provozní údaje 

týkající se provozovaného informačního systému veřejné správy správci informačního systému 

veřejné správy a data nebo kopie těchto dat a provozních údajů, které nepředal správci, 

zlikviduje.  

 

(3) Provozovatel informačního systému veřejné správy zlikviduje data nebo kopie dat 

a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy 

způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.  

 

(4) Provozovatel informačního systému veřejné správy vyhotoví o průběhu likvidace 

dat nebo kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému 

veřejné správy protokol, který předá správci informačního systému veřejné správy bezodkladně 

po provedení likvidace dat nebo kopií dat a provozních údajů. Správce informačního systému 

veřejné správy uchová protokol alespoň po dobu 10 let. 

 

(5) Provozovatel informačního systému veřejné správy má právo na úhradu účelně 

vynaložených nákladů za předání dat nebo kopií dat a provozních údajů a za likvidaci dat nebo 

kopií dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2. 

 

(6) Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví nejsou 

předáním dat nebo kopií dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2 dotčena.“.“. 

 

D6. V části první čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„…. V § 12 odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné 

správy prostřednictvím referenčního rozhraní a standardy pro správu a provoz informačních 

systémů veřejné správy uvedených v § 1 odst. 4 podle § 4 odst. 1 písm. g),“.“.  

Následující novelizační body se přeznačí. 

 

D7. V části první čl. I se doplňuje novelizační bod, který zní: 

 

„….. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Národní bezpečnostní úřad v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou  

a) způsob likvidace dat nebo kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 3, 

b) náležitosti protokolu o průběhu likvidace dat nebo kopií dat a provozních údajů podle 

§ 9e odst. 4.“.“. 
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D8. V části druhé čl. III bodu 4 se v navrhovaném § 6a na konci odstavce 2 doplňuje věta 

„Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví nejsou předáním dat 

nebo kopií dat, provozních údajů a informací dotčena.“. 

 

D9. V části druhé čl. III bodu 4 v navrhovaném § 6a odstavce 3 a 4 znějí: 

 

„(3) Pokud provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, 

komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního 

systému nebude tento systém nadále provozovat, předá správci tohoto systému data nebo kopie 

dat, provozní údaje a informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním tohoto 

systému a které jsou nezbytné pro případné další provozování tohoto informačního systému nebo 

jeho jiné využití a bezpečně zlikviduje ve svém digitálním prostředí data nebo kopie dat.  

 

(4) Provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému má nárok na 

úhradu účelně vynaložených nákladů za předání dat nebo kopií dat, provozních údajů a 

informací a za likvidaci dat nebo kopií dat podle odstavců 2 a 3; náklady provozovateli uhradí 

správce takového systému.“. 

 

D10. V části druhé čl. III bod 6 zní: 

 

„6. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: 

„§ 15a 

 

(1) Úřad může v případě hrozícího kybernetického bezpečnostního incidentu na návrh správce 

informačního systému, který marně vyzval provozovatele ke splnění povinnosti předat správci 

data nebo kopie dat, provozní údaje a informace, které má k dispozici v souvislosti 

s provozováním tohoto systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému 

kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému, rozhodnutím uložit 

provozovateli tohoto systému povinnost předat správci data nebo kopie dat, provozní údaje 

a informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním tohoto systému; návrh musí 

obsahovat odůvodnění požadavku s ohledem na hrozící kybernetický bezpečnostní incident, 

podrobný popis předchozího jednání mezi provozovatelem a správcem tohoto systému zejména 

s ohledem na nesplnění smluvní povinnosti provozovatele a možné následky, pokud nedojde k 

předání požadovaných dat nebo kopií dat, provozních údajů a informací. 

 

(2) Rozhodnutí o uložení povinnosti předat data nebo kopie dat, provozní údaje a informace 

podle odstavce 1 je prvním úkonem v řízení, je vykonatelné dnem doručení rozhodnutí a rozklad 

proti němu nemá odkladný účinek. 

 

(3) Pro úhradu nákladů vynaložených provozovatelem informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného 

informačního systému na předání dat nebo kopií dat, provozních údajů a informací podle 

odstavce 1 se ustanovení § 6a odst. 4 použije obdobně. “. 

 

D11. V části druhé čl. III bod 7 zní: 

     „7. V § 25 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedené v § 3 písm. c) až e) se dopustí 

správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede 

bezpečnostní dokumentaci,  
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b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3,  

c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13 

nebo 14,  

d) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1,  

e) nepředá data nebo kopie dat, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 

f) nepředá data nebo kopie dat, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 

g) nezlikviduje data nebo kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 

h) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo  

i) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.  

  

D12. V části druhé čl. IV písmeno c) zní: 

 

„c) zavede bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb. 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.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 18. ledna 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Věra  Kovářová, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Jiří Valenta, v.r. 

zpravodaj hospodářského výboru 
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