
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v 

oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost dne 16.02.2018, s termínem dodání stanovisek do 09.03.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce (uvedeny jsou připomínky označené jako zásadní, popřípadě jako připomínky podstatné povahy): 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo obrany 

 

1) K § 2 písm. a): 

Ve vymezení pojmu „administrátor“ požadujeme nahradit slovo „role“ 

slovem „osoba“.  

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je souladné vymezení pojmu s pojmem užívaným 

v oblasti ICT a ve Výkladovém slovníku kybernetické bezpečnosti1 a 

také s dosavadním vymezením tohoto pojmu ve stávající vyhlášce 

o kybernetické bezpečnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

1) JIRÁSEK Petr, NOVÁK Luděk a POŽÁR Josef. Výkladový slovník 

kybernetické bezpečnosti: Cyber security glossary. Třetí aktualizované 

vydání. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. ISBN 978-80-

7251-436-6. 

Akceptováno. 

 

 

Ministerstvo obrany 2) K § 2 písm. b): 

Požadujeme v návrhu nebo důvodové zprávě specifikovat slovo 

„přijatelná“, popřípadě stanovit kritéria přijatelnosti rizik. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Viz § 2 písm. b) návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Smyslem připomínky je vysvětlit neurčitý pojem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo obrany 3) K § 2 písm. m): 

Ve vymezení nového pojmu „významná změna“ požadujeme nahradit 

slova „bezpečnost informací“ slovy „kybernetickou bezpečnost“.  

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je vymezení tohoto pojmu ve vztahu ke 

kybernetické bezpečnosti a nejen ve vztahu k bezpečnosti informací.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Viz § 2 písm. n) návrhu vyhlášky. 

Ministerstvo obrany 4) K § 3 odst. 1 písm. a): 

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zavádí nový pojem 

„vrcholové vedení“, aniž by byl tento pojem vymezen. Požadujeme 

vymezit tento pojem tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, co se tímto 

pojmem rozumí, např. u ministerstva jako orgánu veřejné moci, a to 

včetně vztahu tohoto pojmu k orgánům a osobám uvedeným v § 3 

zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je jednoznačné vymezení tohoto pojmu a to 

včetně vztahu k orgánům a osobám uvedeným v § 3 zákona 

o kybernetické bezpečnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Viz § 2 písm. l) návrhu vyhlášky. 

 

Ministerstvo obrany 5) K § 6 odst. 1: 

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti nově stanovuje povinnosti 

pro „vrcholové vedení“, zatímco zákon o kybernetické bezpečnosti 

stanovuje povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro orgány a 

osoby uvedené v § 3 zákona. Pojem „vrcholové vedení“ není navíc 

právně vymezen (viz připomínku č. 4). Požadujeme upravit první větu 

odstavce takto: „Orgán nebo osoba, které jsou povinny zavést 

bezpečnostní opatření podle zákona, s ohledem na systém řízení 

bezpečnosti informací“.   

 

Vysvětleno. 

Vysvětlení doplněno do důvodové zprávy. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYGNT4D)



Stránka 3 (celkem 52) 

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je jednoznačné stanovení povinností pro orgány a 

osoby uvedené v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti. Stanovení 

povinností pro vrcholové vedení uvedené v písmenech a) až l) je nutné 

znovu posoudit po vymezení pojmu „vrcholové vedení“ a ve vztahu 

k povinnostem, které musí mít přímo orgány a osoby uvedené v § 3 

zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo obrany 6) K § 6 odst. 2: 

V úvodní větě odstavce požadujeme nahradit slova „bezpečnosti 

informací“ slovy „kybernetické bezpečnosti“. Dále požadujeme 

v písm. c) nahradit slova „řízení bezpečnosti informací“ slovy 

„zajištění kybernetické bezpečnosti“  

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je vymezení rozsahu plnění povinností ve vztahu 

ke kybernetické bezpečnosti a nejenom ve vztahu k bezpečnosti 

informací. Hlava II zákona o kybernetické bezpečnosti stanovuje 

systém zajištění kybernetické bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti 

informací je dle § 5 zákona jen jedním z bezpečnostních opatření. 

Úprava je vhodná i z hlediska souladu s názvy bezpečnostních rolí 

(např. „manažer kybernetické bezpečnosti“) a názvem „výbor pro 

řízení kybernetické bezpečnosti“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Na základě závěrů z mnoha schůzek Expertního týmu 

NÚKIB trvá na ponechání současné definice. 

NÚKIB chápe kybernetickou bezpečnost jako 

podmnožinu informační bezpečnosti a na základě svých 

zkušeností s prosazováním zákona záměrně považuje za 

nezbytné se v oblasti významných změn neomezovat jen 

na kyberprostor. Z připomínky vyplývá, že MO chápe 

vztah kybernetické a informační bezpečnosti rozdílně. 

Dále odkázáno na definici pojmu „systém řízení 

bezpečnosti informací v § 2 písm. j) návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo obrany 7) K § 6 odst. 2 písm. a): 

V písm. a) požadujeme nahradit text: „výbor pro řízení kybernetické 

bezpečnosti, který je organizovanou skupinu tvořenou osobami s 

příslušnými pravomocemi a odbornou způsobilostí pro celkové řízení a 

rozvoj systému řízení bezpečnosti informací a osobami významně se 

podílejícími na řízení a koordinaci činností spojených s kybernetickou 

bezpečností a který musí být složen alespoň z jednoho zástupce 

vrcholového vedení a z manažera kybernetické bezpečnosti“ textem: 

„výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti, který je organizovanou 

skupinou tvořenou osobami s příslušnými pravomocemi a odbornou 

Akceptováno částečně. 

Příloha č. 6 byla upravena tak, aby se shodovala s § 6 

odst. 2 písm. a). 

V § 6 odst. 7 doplněna možnost alternace zástupce 

vrcholového vedení pověřenou osobou. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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způsobilostí pro celkové řízení a rozvoj informačního a 

komunikačního systému a osobami významně se podílejícími na řízení 

a koordinaci činností spojených s kybernetickou bezpečností“.   

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je vymezení složení výboru pro řízení 

kybernetické bezpečnosti v rozsahu stanoveném dosavadní vyhláškou o 

kybernetické bezpečnosti. Část věty „a který musí být složen alespoň z 

jednoho zástupce vrcholového vedení a z manažera kybernetické 

bezpečnosti“ požadujeme odstranit a ponechat pouze přílohu č. 6, kde 

je uvedeno:  

● Člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti by měl být 

alespoň: 

○ Statutární zástupce orgánu nebo osoby nebo jeho 

zástupce 

○ Manažer kybernetické bezpečnosti 

Pokud by text návrhu vyhlášky zůstal zachován, jsou v rozporu slova 

„musí být“ v § 6 odst. 2 písm. a) se slovy „by měl být“ v příloze č. 6. 

Určení jednotlivých členů výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti 

je vhodné zejména u orgánů veřejné moci ponechat v jejich pravomoci. 

Tato připomínka je zásadní 

Ministerstvo obrany 8) K § 6 odst. 4: 

Ve druhé větě odst. 4 požadujeme nahradit slova „řízení bezpečnosti 

informací“ slovy „zajištění kybernetické bezpečnosti“.   

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je vymezení rozsahu plnění povinností ve vztahu 

ke kybernetické bezpečnosti a nejenom ve vztahu k bezpečnosti 

informací. Hlava II zákona o kybernetické bezpečnosti stanovuje 

systém zajištění kybernetické bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti 

informací je dle § 5 zákona jen jedním z bezpečnostních opatření. 

Úprava je vhodná i z hlediska souladu s názvy bezpečnostních rolí 

(např. „auditor kybernetické bezpečnosti“). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Na základě závěrů z mnoha schůzek Expertního týmu 

NÚKIB trvá na ponechání současné definice. 

NÚKIB chápe kybernetickou bezpečnost jako 

podmnožinu informační bezpečnosti a na základě svých 

zkušeností s prosazováním zákona záměrně považuje za 

nezbytné se v oblasti významných změn neomezovat jen 

na kyberprostor. Z připomínky vyplývá, že MO chápe 

vztah kybernetické a informační bezpečnosti rozdílně. 

Dále odkázáno na definici pojmu „systém řízení 

bezpečnosti informací v § 2 písm. j) návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Ministerstvo obrany 9) K § 7: 

V § 7 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 a odst. 4 písm. a) 

požadujeme nahradit slova „bezpečnostní role“ slovy „osoba“.   

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je jednoznačné vymezení bezpečnostních rolí. 

Pouze osoba zastávající roli může být vyškolena a prokázat odbornou 

způsobilost a vzdělání. Navrhovaná úprava odpovídá dosavadní 

úpravě ve stávající vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

 

Upravena formulace tak, aby návětí navazovalo na 

jednotlivé podbody a také tak, aby byla zapracována 

připomínka, jejímž smyslem je jednoznačné vymezení 

bezpečnostních rolí. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Ministerstvo obrany 10) K § 7: 

V § 7 odst. 1 písm. a) a písm. b) požadujeme nahradit slova „řízení 

bezpečnosti informací“ slovy „zajištění kybernetické bezpečnosti“.   

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je vymezení rozsahu plnění povinností ve vztahu 

ke kybernetické bezpečnosti a nejenom ve vztahu k bezpečnosti 

informací. Hlava II zákona o kybernetické bezpečnosti stanovuje 

systém zajištění kybernetické bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti 

informací je dle § 5 zákona jen jedním z bezpečnostních opatření. 

Úprava je vhodná i z hlediska souladu s názvy bezpečnostních rolí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Na základě závěrů z mnoha schůzek Expertního týmu 

NÚKIB trvá na ponechání současné definice. 

NÚKIB chápe kybernetickou bezpečnost jako 

podmnožinu informační bezpečnosti a na základě svých 

zkušeností s prosazováním zákona záměrně považuje za 

nezbytné se v oblasti významných změn neomezovat jen 

na kyberprostor. Z připomínky vyplývá, že MO chápe 

vztah kybernetické a informační bezpečnosti rozdílně. 

Dále odkázáno na definici pojmu „systém řízení 

bezpečnosti informací v § 2 písm. j) návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo obrany 11) K § 14 písm. f): 

V písm. f) požadujeme doplnit před slova „bezpečnostní role“ slova 

„osoby zastávající“ a odstranit text „bezpečnosti informací“.   

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je soulad s textem ve vyhlášce o kybernetické 

bezpečnosti. Dále pojem „zranitelnost“ je ve vyhlášce i  tomto návrhu 

vymezen v pojmech v celém rozsahu bezpečnostních opatření podle 

zákona o kybernetické bezpečnosti, písm. f) jej ale uvádí pouze ve 

vztahu k bezpečnosti informací. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo obrany 12) K § 16 odst. 2 písm. a): 

Požadujeme slova „přiměřeně při významných změnách“ nahradit 

slovy „v rozsahu významných změn“.  

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je nahradit neurčité slovo „přiměřeně“ a zajistit, 

aby byl audit prováděn vždy v rozsahu významných změn.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

nová formulace: “při významných změnách, v rámci 

jejich rozsahu,”. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo obrany 13) K § 16 odst. 3: 

Považujeme za nezbytné, aby i v případech, kdy audit kybernetické 

bezpečnosti nelze provést v plném rozsahu ve stanovené lhůtě, byla 

také v případě provádění dílčích auditů vymezena lhůta, ve které mají 

být tyto průběžné dílčí audity provedeny. Návrh v současné podobě 

splnění této povinnosti nijak časově nevymezuje, což může vést 

k výrazným prodlevám v jejím plnění. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je zajistit, aby byly také dílčí audity prováděny 

pravidelně v ne příliš dlouhých časových intervalech. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

 

K příloze č.: 6 vyhlášky - Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a 

bezpečnostní role. 

Popis požadavků na způsobilost pracovníků zařazených v rolích 

Manažer kybernetické bezpečnosti, Architekt kybernetické bezpečnosti 

a Auditor kybernetické bezpečnosti neobsahuje v části „Relevantní 

certifikace“ doporučení certifikace pracovníků poskytované 

certifikačními orgány akreditovanými podle mezinárodní normy EN 

ISO/IEC 17024:2003 národním akreditačním orgánem - Českým 

institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA).   

Požadujeme proto doplnění přílohy č. 6 vyhlášky v části „Relevantní 

certifikace“ u jednotlivých roli takto: 

Manažer kybernetické bezpečnosti - doplnit text: „Manažer 

Akceptováno. 
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bezpečnosti informací (akreditace ČIA)“, 

Architekt kybernetické bezpečnosti - doplnit text:  „Manažer 

bezpečnosti informací (akreditace ČIA)“ 

Auditor kybernetické bezpečnosti - doplnit text: „ Auditor bezpečnosti 

informací (akreditace ČIA)“ 

 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o národní právní úpravu, 

nelze opomíjet národní akreditovanou certifikaci pracovníků. Zároveň 

uvádíme, že v Evropské unii jsou akreditace i výstupy akreditovaných 

subjektů uznávány jednotlivými orgány členských států za 

předpokladu, že příslušný akreditační orgán je signatářem 

mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků činnosti 

akreditačních orgánů. ČIA je v současné době plnoprávným členem a 

zastupuje Českou republiku v mezinárodních organizacích 

zabývajících se akreditací certifikačních orgánů, a to: 

- Evropské spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-

operation for Accreditation), 

- Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International 

Accreditation Forum). 

V rámci těchto mezinárodních organizací jsou národními 

akreditačními orgány uzavírány mnohostranné dohody o vzájemném 

uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů. Certifikace 

pracovníků je upravena EA MLA (Multilaterální dohoda) - ČIA je 

signatářem této dohody v plném rozsahu. 

Tato připomínka je zásadní 

Ministerstvo 

zemědělství 
 

1. K § 19 odst. 5 

Prodloužení délky uživatelského hesla na 14 znaků (oproti nyní platné 

vyhlášce o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.) považujeme za 

anachronismus. Některé systémy (např. SAP) to ani neumožňují. 

Současné trendy kladou důraz na komplexnost hesla, protože jeho 

zvětšená délka neznamená větší bezpečnost. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Délka uživatelského hesla bude 12 znaků.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo financí 

 

Připomínka: Zásadní 

1. K důvodové zprávě 
Vysvětleno. 
Připomínka MF č. 1 a č. 2 úzce souvisí s připomínkou 
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Požadujeme doplnit do odůvodnění vyhlášky alespoň rámcový odhad 

finanční dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Současně předpokládáme, že si Ministerstvo zdravotnictví a případně 

ostatní kapitoly budou schopny finanční náklady uhradit v rámci svého 

rozpočtu, resp. střednědobého výhledu. 

MF č. 3, kterou akceptujeme. Směrnice 2016/1148/EU 

zahrnuje do rozsahu regulace kybernetické bezpečnosti 

nové subjekty – provozovatele základních služeb. 

Například v rámci resortu zdravotnictví se jedná o 

nemocnice, které naplní kritéria uvedená ve vyhlášce č. 

437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele 

základní služby (pravděpodobně 16 nemocnic). Tito 

provozovatelé základních služeb budou v souladu se 

zákonem o kybernetické bezpečnosti určení 

rozhodnutím NÚKIB ve správním řízení. Na nemožnosti 

odhadnout dopředu finanční dopady tak má jednoznačný 

dopad to, že nelze dopředu předjímat výsledek 

správního řízení, které zatím nebylo ani zahájeno. 

Protože předmětné subjekty dosud nejsou zahrnuty do 

působnosti regulované zákonem o kybernetické 

bezpečnosti, nemá NÚKIB možnost zjistit, jaká opatření 

v oblasti kybernetické bezpečnosti předmětné 

nemocnice přijaly, a tak opět nemůže (ani rámcově) 

odhadovat finanční a hospodářské dopady. Náklady 

navazující na přijetí navrhované právní úpravy pro 

nemocnice, které mají již dnes přijata opatření za účelem 

zajištění kybernetické bezpečnosti, budou logicky 

nulové. Obdobně nemožné je v tuto chvíli odhadovat 

finanční dopady ve všech osmi odvětvích, ze kterých se 

v souladu s transponovanou směrnicí budou generovat 

provozovatelé základních služeb. V této věci je 

upřesněno i odůvodnění návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo financí 

 

Připomínka: Zásadní 

2. K důvodové zprávě 

Důvodová zpráva v části I, písm. d) explicitně zmiňuje resort 

zdravotnictví, kterého se budou týkat zvýšené náklady, vyplývající z 

implementace navrhované právní úpravy. Není blíže popsáno, co v 

Vysvětleno. 
Připomínka MF č. 1 a č. 2 úzce souvisí s připomínkou 

MF č. 3, kterou akceptujeme. Směrnice 2016/1148/EU 

zahrnuje do rozsahu regulace kybernetické bezpečnosti 
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praxi bude pro poskytovatele zdravotních služeb a pro zdravotní 

pojišťovny tato implementace znamenat a v jakém rozsahu se jich 

bude týkat, resp. jak budou touto implementací dotčeny veřejné 

rozpočty. Požadujeme důvodovou zprávu o tyto informace doplnit. 

nové subjekty – provozovatele základních služeb. 

Například v rámci resortu zdravotnictví se jedná o 

nemocnice, které naplní kritéria uvedená ve vyhlášce č. 

437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele 

základní služby (pravděpodobně 16 nemocnic). Tito 

provozovatelé základních služeb budou v souladu se 

zákonem o kybernetické bezpečnosti určení 

rozhodnutím NÚKIB ve správním řízení. Na nemožnosti 

odhadnout dopředu finanční dopady tak má jednoznačný 

dopad to, že nelze dopředu předjímat výsledek 

správního řízení, které zatím nebylo ani zahájeno. 

Protože předmětné subjekty dosud nejsou zahrnuty do 

působnosti regulované zákonem o kybernetické 

bezpečnosti, nemá NÚKIB možnost zjistit, jaká opatření 

v oblasti kybernetické bezpečnosti předmětné 

nemocnice přijaly, a tak opět nemůže (ani rámcově) 

odhadovat finanční a hospodářské dopady. Náklady 

navazující na přijetí navrhované právní úpravy pro 

nemocnice, které mají již dnes přijata opatření za účelem 

zajištění kybernetické bezpečnosti, budou logicky 

nulové. Obdobně nemožné je v tuto chvíli odhadovat 

finanční dopady ve všech osmi odvětvích, ze kterých se 

v souladu s transponovanou směrnicí budou generovat 

provozovatelé základních služeb. V této věci je 

upřesněno i odůvodnění návrhu vyhlášky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo financí 

 
Připomínka: Zásadní 

3. K důvodové zprávě 

Důvodová zpráva bod d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty a dopad na 

podnikatelské prostředí České republiky se uvádí, že implementace 

navrhované právní úpravy si vyžádá určité finanční náklady na státní 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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rozpočet a ostatní veřejné rozpočty s tím, že není možné 

předpokládané hospodářské a finanční dopady blíže specifikovat. 

Požadujeme tedy do této části Důvodové zprávy uvést informaci, že 

případné finanční dopady plynoucí z návrhu Vyhlášky budou vykryty 

v rámci schváleného rozpočtu dotčených kapitol, resp. budou 

projednány v procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na příslušný 

kalendářní rok  

a střednědobého výhledu. 

Ministerstvo financí  

 

Připomínka: Zásadní 

4. K důvodové zprávě 

Do důvodové zprávy požadujeme doplnit informaci, jakým způsobem 

zajistí správci IT systémů naplnění předkládané vyhlášky za současné 

nemožnosti využití JŘBÚ pro zadání veřejné zakázky na úpravu IT 

systémů. 

Vysvětleno. 

Předkladatel předesílá, že není odpovědným za postup, 

který zvolí dotčené subjekty za účelem dodržení svých 

zákonných povinností. 

Nastíněné problematiky si však je předkladatel vědom, 

což bylo důvodem pro vytvoření metodické podpory v 

podobě materiálu „Zadávání veřejných zakázek v 

oblasti ICT a kybernetická bezpečnost“ dostupného 

na: https://www.nukib.cz/cs/kyberneticky-

zakon/podpurne-materialy/ 

Ve zkratce lze zmínit a zdůraznit, že zákon o zadávání 

veřejných zakázek upravuje i jiné zadávací postupy, než 

jen JŘBU. Ponechávaje stranou možnou vadu v 

předložené připomínce, když ze zákona nevyplývá, že 

by zadavatel nikdy nebyl oprávněn JŘBU využít, je 

předkladatel přesvědčen, že zadavatel, který v minulosti 

postupoval v souladu se základními myšlenkami práva 

veřejných zakázek a řádně zohlednil veškeré zásady 

veřejného zadávání, sledující účel, kterým je zachování 

volné hospodářské soutěže, musí disponovat prostředky 

a právy, jejichž prostřednictvím plánoval zajistit 

kontinuitu plnění povinností, jež zajišťuje daný 

informační systém. 

  

Především se ale jedná o ad hoc subjekt od subjektu 
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odlišné situace, proto není vhodné ani možné do 

důvodové zprávy formulovat návod, který nemůže 

zohlednit jejich široké spektrum a jejich konkrétní 

okolnosti nebo stav daného systému. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti  

 

2. K § 3 odst. 1 písm. a); § 5 odst. 4; § 6 odst. 1; § 6 odst. 2 písm. a); 

§ 7 odst. 1 písm. b) 

Shora vypočtená ustanovení používají pojem „vrcholové vedení“, jímž 

se dle legislativní zkratky zavedené v § 3 odst. 1 písm. a) rozumí 

„vrcholové vedení orgánu nebo osoby, které jsou povinny zavést 

bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti 

v rámci systému řízení bezpečnosti informací“. Konstatujeme, že 

pojem „vrcholové vedení“ český právní řád užívá pouze v oblasti 

finančního práva, přičemž tam použité definice nelze pro účely návrhu 

vyhlášky bezezbytku využít. Požadujeme proto tento pojem v návrhu 

vyhlášky podrobněji definovat, popřípadě použít jiný, příhodnější, 

pojem. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

Viz § 2 písm. l) návrhu vyhlášky. 

 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

5. K § 6 odst. 1 písm. j) 

Uvedené ustanovení předpokládá existenci smlouvy mezi orgánem 

nebo osobou, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření, a 

fyzickou osobou zastávající bezpečnostní roli. Upozorňujeme, že 

z návrhu vyhlášky neplyne povinnost sjednávat zvláštní smlouvu 

s fyzickou osobou o výkonu bezpečnostní role, ani její náležitosti. 

Požadujeme proto v návrhu specifikovat, ve kterých případech by měla 

být smlouva s fyzickými osobami uzavírána, tedy zda pouze v případě 

osob, jež nejsou k povinné osobě v služebním/zaměstnaneckém 

vztahu, či zda výkon bezpečnostní role předjímá uzavření zvláštního 

typu smlouvy.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení uvedeno v tomto znění: 

 

„j) zajistí, aby byly s administrátory a osobami 

zastávajícími bezpečnostní role uzavřeny smlouvy 

obsahující ustanovení o bezpečnosti informací,“. 

 

Nemusí se jednat o žádnou zvláštní smlouvu (může se 

jednat např. o součást pracovní smlouvy). Cílem je, aby 

byl s každou osobou v uvedené roli (i se státním 

zaměstnancem podle zákona o státní službě, se kterým 

není pracovní smlouva sjednávána) sjednán smluvní 

závazek o bezpečnosti informací. 
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Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

10. K § 30 odst. 3  

Uvedené ustanovení odkazuje na přílohu č. 5 návrhu vyhlášky, jež 

obsahuje „doporučený obsah bezpečnostní politiky a bezpečnostní 

dokumentace“. Upozorňujeme, že uvedené ustanovení lze považovat 

za rozporné s § 28 odst. 2 písm. a) zákona o kybernetické bezpečnosti, 

podle něhož by vyhláška měla stanovit obsah a strukturu bezpečnostní 

dokumentace, tj. nikoliv toliko doporučit obsah bezpečnostní 

dokumentace. Zároveň upozorňujeme, že navržený princip lze 

považovat za nevhodný rovněž s ohledem na § 25 odst. 2 písm. a) a 

odst. 7 písm. a) zákona o kybernetické bezpečnosti, jež zavádí 

skutkové podstaty přestupku spočívající v nevedení bezpečnostní 

dokumentace. Za dané situace bude toliko na volné diskreci správního 

orgánu, zda bude předloženou dokumentaci posuzovat jako 

bezpečnostní dokumentaci ve smyslu § 30 odst. 1 písm. a) návrhu 

vyhlášky.  

Požadujeme proto v předmětném ustanovení vymezit základní 

náležitosti bezpečnostní dokumentace. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 

Zrušen odstavec 3 a připomínka byla zapracována do 

odstavce 1 písm. a). 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

11. K 32 odst. 4 a § 34 odst. 4  

Podle uvedených ustanovení jsou náležitosti hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu / kontaktních údajů „v aktuální podobě 

uvedeny na internetových stránkách Úřadu“. Konstatujeme, že je 

uvedené ustanovení v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b) a d) zákona  

o kybernetické bezpečnosti, podle nichž mají být náležitosti hlášení 

kybernetického bezpečnostního incidentu a vzor oznámení kontaktních 

údajů stanoveny vyhláškou, tj. nikoliv pouze odkazem na internetové 

stránky Úřadu. 

Zároveň upozorňujeme, že lze písemné hlášení v obou případech podat 

pouze za situace, kdy je nelze učinit v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na 

internetových stránkách Úřadu. Písemné hlášení by tedy mělo být 

Akceptováno. 

Upraveno v rámci § 32 a 34 komplexně. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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možné podat za situace, kdy nepůjdou internetové stránky, na nichž by 

však měl být umístěn závazný vzor podání hlášení, tedy fakticky 

nebude možné písemné hlášení v předepsané formě podat. 

Požadujeme proto ve vyhlášce stanovit náležitosti hlášení 

kybernetického bezpečnostního incidentu a vzor oznámení kontaktních 

údajů. 

Tato připomínka je zásadní 

Ministerstvo vnitra 

 

Zásadní připomínky: 

K § 4 odst. 1 písm. j) a k příloze č. 4: 

Návrhem vyhlášky má být mj. provedeno ustanovení § 28 odst. 2 písm. 

f) zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy stanoven způsob likvidace 

dat, provozních údajů, informací a jejich kopií. Navrhovaný § 4 odst. 1 

písm. j) však způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a 

jejich kopií přenáší na orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést 

bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, 

přičemž mají zohlednit přílohu č. 4 k navrhované vyhlášce. Příloha č. 4 

pak popisuje možné způsoby mazání dat a likvidace technických 

nosičů informace, provozních údajů, informací a jejich kopií. 

Domníváme se, že takto stanovený způsob likvidace nenaplňuje 

zmocňovací ustanovení § 28 odst. 2 písm. f) zákona o kybernetické 

bezpečnosti a způsob likvidace by měla stanovit přímo navrhovaná 

vyhláška, požadujeme tedy návrh v tomto smyslu upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Návrh je upraven tak, aby byla povinnost postupovat 

v souladu s přílohou č. 4, namísto povinnosti tuto 

přílohu pouze zohledňovat. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 10 odst. 1 písm. b): 

Požadujeme, aby se do daného ustanovení promítl i § 22 odst. 1 písm. 

a), dle kterého jsou zaznamenávány bezpečnostní a provozní události 

důležitých aktiv informačního a komunikačního systému, ve smyslu 

selhání systému a mimořádných jevů, neboť v těchto případech je 

nezbytně dána potřeba provedení dalších analýz. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

NÚKIB považuje vazbu obou ustanovení za zcela 

zřejmou. Současně z žádného z uvedených ustanovení 

neplyne povinnost provádění dalších analýz. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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Ministerstvo vnitra K § 14 odst. 1 písm. c): 

Předmětné postupy jsou nezbytné rovněž pro potřeby policejních 

a dalších oprávněných orgánů, kteří mohou provádět prověřování 

kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů. Požadujeme 

ustanovení doplnit tak, aby jim byl tento přístup zaručen. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Stanovit oprávnění policejních a dalších oprávněných 

orgánů lze v souladu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod a čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR toliko zákonem. 

Požadovaný přístup nelze zaručit na úrovni vyhlášky – 

takové ustanovení by bylo jednak protiústavní, jednak 

by neodpovídalo zmocnění uvedenému v zákoně o 

kybernetické bezpečnosti. Přístup policejních a dalších 

oprávněných orgánů je zaručen s ohledem na účel tohoto 

přístupu jinými právními předpisy, a to na úrovni 

zákonů.  

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 14 odst. 1 písm. i): 

Požadujeme legislativně zakotvit, že při přijímání opatření pro 

odvracení a zmírnění dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů 

je nezbytné uchovávat informace pro účely analýz kybernetických 

bezpečnostních událostí a incidentů, které budou dále využity dle 

jiných právních předpisů.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 14 odst. 1 písm. k) klade na povinné 

subjekty požadavek vést o všech incidentech a jejich 

zvládání záznamy. Za zvládání incidentů je považováno 

i přijímání opatření pro odvracení a zmírnění dopadů 

kybernetických bezpečnostních incidentů. Takové 

záznamy pak mohou být využity i dle jiných právních 

předpisů - např. při vyšetřování trestných činů. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 15: 

1. Dle odůvodnění vychází opatření řízení kontinuity činností 

z požadavků normy ISO 22301. Tato norma má za cíl zabezpečit 

pokračující činnosti v organizaci, a to v případech, kdy dojde k 

narušení v důsledku incidentu nebo závažné katastrofy. Pojmy, 

které norma užívá, se však neshodují s pojmy užívanými ve 

vyhlášce, požadujeme je tedy sjednotit, popř. vyjasnit jejich 

vzájemný vztah srov. např. pojem „doba obnovení dat“ a pojmy 

„RTO (Recovery Time Objective)“ či „RPO (Recovery Point 

Objective)“.  

2. Dále požadujeme předloženou vyhlášku doplnit o ustanovení 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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týkající se vypracování havarijních plánů, které s plány kontinuity 

činností úzce souvisí. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo vnitra K § 16: 

 Na základě zkušeností z praxe Policie považujeme za nutné 

legislativně stanovit povinnost provést audit kybernetické bezpečnosti 

také pouze u systematického celku, a nikoliv celého systému. Povinná 

osoba tak již nebude moci argumentovat rozsáhlostí systému či např. 

skutečností, že se bezpečnostní incident týká jen e-mailového serveru, 

a vyhýbat se tím svým povinnostem. Požadujeme tedy ustanovení 

doplnit o odstavec 6, který bude znít: 

„Orgán nebo osoba, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření 

podle zákona, zajistí provedení auditu kybernetické bezpečnosti 

alespoň u systematického celku systému, a to po 2 po sobě 

opakovaných kybernetických bezpečnostních incidentech stejného typu, 

které zasáhnou daný systematický celek systému.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Neakceptováno. 

 

V případě, že se stane povinnému subjektu kybernetický 

bezpečnostní incident, vyhláška stanovuje požadavky na 

jeho nápravu a zároveň zákon stanovuje povinnost tento 

incident hlásit NÚKIB. Pokud se případný takový 

incident stane opakovaně, dle dosavadní praxe si takový 

audit, příp. i kontrolu provede NÚKIB. Navrhované 

ustanovení je proto podle dosavadní praxe NÚKIB 

nadbytečné. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 22 odst. 2 písm. b): 

Ustanovení, dle kterého povinný subjekt zajišťuje jednoznačnou 

síťovou identifikaci původce, je-li v komunikační síti použit nástroj, 

který mění jeho síťovou identifikaci, je dle našeho názoru velmi 

neurčité a požadujeme jej zpřesnit. Tuto identifikaci lze zajistit 

nejspíše pouze u osob, které jsou dopředu vyrozuměny o tom, že i 

když použijí např. server VPN, musí zpřístupnit jeho identifikaci, 

kterou mají před použitím nástroje měnícího síťovou identifikaci. U 

osob, které nebudou povinny zpřístupnit původní identifikační údaj, 

stanoveného cíle nebude dosaženo. Navíc je nutné upozornit, že taková 

povinnost není v současné době legislativně stanovena, a pokud by 

došlo k jejímu stanovení, současně by musel být určen legislativně 

donucovací nástroj k jejímu splnění. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno.  

Do důvodové zprávy doplněno: 

“Novým požadavkem v této oblasti je, že 

zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí 

má zajišťovat jednoznačnou síťovou identifikaci 

původce, je-li v komunikační síti použit nástroj, který 

mění jeho síťovou identifikaci. Požadavek cílí na 

skutečnost, aby použité bezpečnostní nástroje zcela 

nepřepisovaly identifikátory původců (např. IP adresy), 

ale aby je zachovávaly. To zejm. z důvodů správného 

vyhodnocování událostí i pro případy vyšetřování 

incidentů. Příkladem je předcházení situacím jako např. 

použití nástroje typu “web application firewall” (dále 

“WAF”), který je nasazen nad webový server. Přičemž 

logy na webovém serveru poukazují, že veškeré dotazy 

přicházejí z IP adresy WAF, IP adresa skutečného 
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původce dotazu, např. pomocí HTTP metod POST nebo 

GET, je v tomto případě zahazována.” 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 22 odst. 3 a 4: 

Požadujeme sjednotit dobu, po kterou mají vybrané subjekty dle 

odstavce 3 a 4 uchovávat záznamy událostí, na dobu 12 měsíců. 

Navrhovaná doba 24 měsíců v odstavci 3 je dle našeho názoru 

neúměrně dlouhá zvláště pro provozovatele většího počtu 

informačních systémů, neboť má přímou souvislost 

s nutností následného pořízení uložišť těchto záznamů a jejich 

zpřístupněním pro případné analýzy. Ustanovení § 22 odst. 3 tedy 

navrhujeme uvést ve znění: „Orgán nebo osoba uvedené v § 3 písm. c), 

d) e) a f) zákona uchovávají záznamy událostí podle odstavce 2 

nejméně po dobu 12 měsíců.“ A odstavec 4 bez náhrady zrušit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínku není možné akceptovat právě z důvodu, že 

tento požadavek vychází z praxe Úřadu a ze skutečnosti, 

že v případě, že se stane kybernetický bezpečnostní 

incident, povinné subjekty nemají dostatek důkazů (vč. 

historických záznamů), které by pomohly nejen při 

řešení incidentu, ale i při vyšetřování trestných činů. 

Právě z důvodů, které zaznívají v argumentaci této 

připomínky ze strany MV je požadavek odlišný pro 

kategorii VIS a pro kategorie KII, PZS. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo vnitra K § 32: 

 Domníváme se, že je ve znění § 32 nezbytné jednoznačně 

zmínit, že uvedené hlášení nenahrazuje oznamovací povinnost orgánů 

a osob povinných podle předložené vyhlášky vyplývající z jiných 

právních předpisů jako jsou např. trestně právní normy nebo zákon o 

bankách (bližší vysvětlení a případný výčet právních předpisů je pak 

vhodné doplnit do zvláštní části důvodněji). Požadujeme tedy doplnit 

ustanovení, které by konstatovalo, že „hlášení kybernetických 

bezpečnostních incidentů Úřadu a provozovateli národního CERT není 

splněním oznamovací povinnosti podle jiných právních předpisů a 

rovněž nenahrazuje oznámení o porušení jiných právních předpisů 

třetími osobami.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínku není možné akceptovat, neboť míří mimo 

zmocnění této vyhlášky. Účel § 32 je jasně definován v 

zákoně o kybernetické bezpečnosti.  

Navíc jednak nepřichází v úvahu, aby vyhláška 

derogovala zákonné povinnosti (lex inferior non derogat 

superiori), jednak ani z pohledu textace těch paralelních 

oznamovacích povinností nelze dovodit, že by se daly 

splnit hlášením podle zákona o kybernetické bezpečnosti 

(např. § 368 TZ: kdo se hodnověrným způsobem dozví, 

že byl spáchán trestný čin a neoznámí policejnímu 

orgánu nebo státnímu zástupci, dopustí se trestného 

činu), a tím spíše „podle“ vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti, když ta vůbec nestanoví ohlašovací 

povinnost, nýbrž toliko formu hlášení. 
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K § 36 - k účinnosti: 

 Vzhledem k tomu, že je Ministerstvo vnitra provozovatelem 

19 informačních a komunikačních systémů kritické informační 

infrastruktury a 10 významných informačních systémů, očekáváme, že 

v souvislosti s navrhovanou vyhláškou budou muset být učiněna 

organizační, finanční i personální opatření. Bude nezbytné upravit již 

schválené dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací, 

přepracovat provozní dokumentace, vyčlenit dostatečné finanční 

prostředky na úpravy systémů. Požadavek na vícefaktorovou 

autentizaci je nutné uplatnit nejen vůči interním uživatelům, ale i pro 

externí uživatele. Tyto změny si pravděpodobně vyžádají i navýšení 

personálních kapacit. Rovněž s ohledem na skutečnost, že v brzké 

době mají být za významné informační systémy určeny všechny 

informační systémy spravované orgány veřejné moci, u kterých by 

narušení bezpečnosti informací mohlo omezit nebo výrazně ohrozit 

výkon působnosti orgánu veřejné moci a které nejsou kritickou 

informační infrastrukturou nebo informačním systémem základní 

služby, požadujeme účinnost některých vybraných nově požadovaných 

činností (upřesníme v rámci vypořádání) odložit na začátek roku 2019.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Do návrhu bylo doplněno přechodné ustanovení. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K příloze č. 5 bodu 1.14: 

1. Dle přílohy č. 5 tvoří obsah bezpečnostní politiky také politika 

dlouhodobého ukládání a archivace informací (bod 1.14). 

Upozorňujeme, že pojem „ukládání“ je odborným termínem, který 

v souladu s ustanovením podle § 19 vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 

předpisů, znamená u veřejnoprávních původců ukládání (uložení) 

vyřízených a uzavřených dokumentů/spisů v listinné či 

elektronické podobě do spisovny. Pojem „archivované“ či 

„archivovat“, však ani zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, vůbec nepoužívá. Požadujeme tedy v textu jednotlivých 

bodů politiky dlouhodobého ukládání a archivace informací tento 

Akceptováno jinak. 

V příloze č. 5 byl původní bod 1.14 zrušen a relevantní 

oblasti byly doplněny, za zohlednění připomínek MV, 

do bodu 1.9 přílohy č. 5. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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termín nahradit vhodným tvarem pojmu „ukládání“ či 

„uložených“. Pro úplnost uvádíme, že měl-li předkladatel však 

v úmyslu zakotvit politiku dlouhodobého ukládání archiválií v 

archivech, je třeba nahradit navíc slova „dokumenty a záznamy“ 

slovem „archiválie“. 

2. Požadujeme dále vyjasnit, v jakém významu je užíván pojem 

„záznam“. Podle § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb. je každá 

písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať 

již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena 

původcem nebo byla původci doručena „dokumentem“. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

Připomínky podstatné povahy: 

1. K finančním dopadům návrhu: 

Žádáme, aby bylo doplněno odůvodnění návrhu o vyčíslení jeho 

dopadů, a to zejména ve vztahu k rozpočtové kapitole Ministerstva 

zdravotnictví. Dále žádáme doplnění odůvodnění o informaci, jak 

budou dané náklady pokryty, neboť rozpočet Ministerstva 

zdravotnictví je již nyní značně napjatý a nedisponuje dalšími zdroji, 

kterými by bylo možné tyto náklady pokrýt. Z tohoto důvodu 

navrhujeme, aby bylo s Ministerstvem financí dohodnuto potřebné 

navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví na pokrytí 

nákladů spojených s implementací vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že předložený návrh vyhlášky rozšiřuje 

ve vztahu k jednotlivým povinnostem okruh povinných subjektů, dojde 

k zatížení rozpočtu příslušných rozpočtových kapitol. V případě 

rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví to znamená, že touto 

vyhláškou budou dotčeny subjekty, jejichž zřizovatel je právě 

Ministerstvo zdravotnictví (blíže viz další připomínky Ministerstva 

zdravotnictví), čímž dojde k zatížení rozpočtové kapitoly Ministerstva 

Vypořádáno dohodou Ministerstva zdravotnictví a 

Ministerstva financí – doplněna důvodová zpráva.  
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zdravotnictví. V materiálu však není vyčíslena konkrétní částka, 

o kterou by se jednalo, a ani způsob jejího pokrytí. 

V tomto smyslu připomínáme odhad nákladů dopadů novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti na velké nemocnice včetně stávajících 

fakultních nemocnic, na které se zákon bude vztahovat: 

a) počáteční investice 456 mil. Kč, 

b) celkový náklad za 5 let pak činí 889 mil. Kč, bez ohledu 

na zřizovatele/zakladatele.  

V ostatních 196 nemocnicích lze odhadnout náklady na dodržování 

principů stanovených v zákoně o kybernetické bezpečnosti na 1 500 

mil. Kč, tj. dohromady za všechny nemocnice zhruba 2,4 miliardy Kč 

za 5 let. 

Odhad nákladů organizací Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní 

zdravotní ústav a krajských hygienických stanic: 

a) počáteční investice ve výši 60 mil. Kč, 

b) celkový náklad za 5 let pak činí 126 mil. Kč. 

Zároveň doplňujeme, že dopady zavádění nařízení GDPR platné 

od cca poloviny roku 2018 přinesou požadavky na investice a další 

výdaje pro poskytovatele zdravotních služeb, které mohou být řádově 

vyšší. 

Stále narůstající požadavky není možné pokrýt bez příslušného 

navýšení rozpočtovaných zdrojů. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

[Připomínky podstatné povahy:] 

2. K § 8 (Řízení dodavatelů): 

Požadujeme, aby došlo ke změně návrhu tak, aby byly naplněny 

následující principy: 

Vysvětleno. 

Připomínku není možné akceptovat neboť i samotná 

direktiva EU - Směrnice NIS staví národní kritickou 

informační infrastrukturu na stejnou úroveň jako nový 

typ povinných osob - provozovatele základních služeb. 

Opodstatnění § 8 vyhlášky, ve vztahu k dotčeným 16 
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1) Povinnosti v oblasti řízení dodavatelů v plném rozsahu 

povinně stanovit pouze správcům a provozovatelům 

informačního systému kritické informační infrastruktury 

a správcům a provozovatelům komunikačního systému 

kritické informační infrastruktury (tj. orgánům a osobám 

uvedeným v § 3 písm. c) a d) zákona o kybernetické 

bezpečnosti). 

2) Pro ostatní orgány a osoby stanovit povinnosti v oblasti 

řízení dodavatelů v přiměřené míře v závislosti na míře 

rizika dodavatelského vztahu pro zajištění chráněného 

zájmu (dotčeného významného informačního systému 

nebo informačního systému základní služby). 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V rámci předkládaného návrhu vyhlášky je jednou z nejpodstatnějších 

úprav změna stávajícího § 7 Stanovení bezpečnostních požadavků 

pro dodavatele (nově § 8 Řízení dodavatelů). 

Nové znění se od současné právní úpravy v oblasti řízení dodavatelů 

a stanovení bezpečnostních požadavků na ně odlišuje poměrně 

zásadním způsobem. Jádrem této změny je především rozšíření 

povinností provádět pravidelné hodnocení rizik významných 

dodavatelů. Tato povinnost dle stávající platné právní úpravy dopadá 

výhradně na správce kritické informační infrastruktury, nicméně podle 

nově navrhované úpravy by tato povinnost byla stanovena 

i pro správce významných informačních systémů a provozovatele 

informačních systémů základní služby. 

V segmentu zdravotnictví se jedná o změnu, která dopadne 

jak na vybrané centrální úřady, provozující významné informační 

systémy (Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

Ústav pro zdravotnické informace a statistiku), tak především 

na provozovatele základní služby, kterými je 16 nemocnic s lůžkovou 

nemocnicím s lůžkovou kapacitou nad 800 lůžek nebo 

provozujících traumacentrum, zmiňuje již samo 

připomínkové místo ve větě “Rozsah komponent 

informačního systému typického poskytovatele 

zdravotních služeb je značný. Jeho informační systém 

sestává z většího množství samostatných modulů a 

aplikací zajišťujících funkce kritické pro poskytování 

zdravotních služeb. Úměrně tomu je vysoký také okruh 

potenciálních významných dodavatelů a agenda spojená 

s hodnocením rizik těchto dodavatelů jak před 

uzavřením smlouvy, tak v rámci trvání smluvního 

vztahu.”. 

Toto ustanovení je podpořeno praktickými zkušenostmi 

Úřadu, které poukazovaly na nedostatky v řízení 

významných dodavatelů a Úřad je považuje za klíčové. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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kapacitou nad 800 lůžek nebo provozujících traumacentrum. 

Zejména v případě uvedených poskytovatelů zdravotních služeb je 

naplnění této nové povinnosti více než obtížné a neúměrně by tyto 

poskytovatele zatížilo jak po personální, tak finanční stránce. 

Rozsah komponent informačního systému typického poskytovatele 

zdravotních služeb je značný. Jeho informační systém sestává z většího 

množství samostatných modulů a aplikací zajišťujících funkce kritické 

pro poskytování zdravotních služeb. Úměrně tomu je vysoký také 

okruh potenciálních významných dodavatelů a agenda spojená 

s hodnocením rizik těchto dodavatelů jak před uzavřením smlouvy, tak 

v rámci trvání smluvního vztahu. 

Národní bezpečnostní 

úřad 

 

Za zásadní připomínku k novému návrhu tzv. standardizační vyhlášky 

nutno uvést,  že navrhovaná úprava neobsahuje žádné přechodné 

ustanovení, které by reagovalo na skutečnost, že subjekty VIS a KII 

mají zpracovanou bezpečnostní dokumentaci podle stávajících 

požadavků a že vytvoření nové dokumentace tak, aby byla v souladu 

s novou regulací si vyžádá značné časové a finanční náklady, o jejichž 

výši předkladatel nic neuvádí. Návrh nové vyhlášky je zpracován tak, 

jako by v právním řádu ČR žádná regulace v této oblasti nebyla, 

přitom značná část nové právní úpravy je jen pozměněnou textací 

přechozí právní úpravy. Proto by dle našeho názoru plně dostačovalo 

uvést do souladu ta ustanovení, kde dochází oproti současnému stavu 

ke změně (za předpokladu, že bude odůvodněna nutnost novelizace 

těch ustanovení, která vyhláška č. 316/2014 Sb. obsahovala).  

 

Akceptováno. 

Doplněno požadované přechodné ustanovení, včetně 

jeho odůvodnění. 

 

 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

 

I. Obecné připomínky 

 

1. 

Předložený návrh má zapracovávat Směrnici Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č.2016/1148, z předloženého textu návrhu vyhlášky je 

ovšem patrné, že pravidla kybernetické bezpečnosti jdou docela 

zásadním způsobem nad rámec stávajících povinností subjektů 

Vysvětleno. 

Z připomínky není zcela jasné, zda její autor chápe 

správně skutečnost, že vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti musí stanovit bezpečnostní požadavky pro 

správce a provozovatele KII, PZS a také pro správce a 

provozovatele VIS. Požadavky pro poskytovatele 

digitálních služeb stanovuje zvláštní předpis EU. 
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(správců a provozovatelů) prvků kritické informační infrastruktury, 

významného informačního systému, informačního systému základní 

služby anebo informačního systému nebo sítě el.komunikací, kterou 

vyžívá poskytovatel digitálních služeb. Zákon č. 181/2014 Sb. v § 2 

písm. k) určuje, kdo se považuje za provozovatele základní služby. 

Ačkoli se orgány a osoby uvedené v § 3 písm. e) se za provozovatele 

základní služby nepovažují, je působnost vyhlášky vztažena i na 

správce a provozovatele významného informačního systému, ačkoli to 

výše citovanou směrnicí vyžadováno není. Nově stanovované a 

rozsáhlé povinnosti nad rámec předpisu EU vnímáme pro správce a 

provozovatele významných informačních systémů jako finančně, 

personálně a prakticky pro malé organizace typu GIBS velmi těžce 

splnitelné (obsazení všech požadovaných bezpečnostních rolí  – 

manažer KB, zástupce manažera KB, architekt KB, auditor KB, garant 

aktiva, popř. zástupci, se současně naplněnou podmínkou oddělení od 

provozu IKT.) Z povahy činnosti GIBS, jakožto bezpečnostního sboru 

je naprosto nepřijatelné uvažovat o obsazení těchto pozic externími 

subjekty, na druhou stranu se také nedomníváme, že by činnost 

některých těchto osob pokrývala časovou dotaci na nějaký smysluplný 

a zajímavý pracovní úvazek pro tyto osoby (bude někdo u nás pracovat 

na 2 hodiny týdně?? A kde tolik lidí s požadovanými kvalifikacemi 

seženeme?) Povinnosti v nastaveném rozsahu jsou pro nás 

neakceptovatelné a jejich naplnění je zcela zjevně nereálné až 

utopistické. Nehledě na skutečnost, že s navyšováním počtu 

pracovníků není v rámci již schváleného rozpočtu pro rok 2018 

počítáno a jakékoli navyšování vyžaduje schválení změny personální 

systemizace včetně nezbytnosti současného řešení navýšení 

rozpočtových prostředků.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Zmiňovaná direktiva EU - Směrnice NIS staví národní 

KII na stejnou úroveň jako nový typ povinných osob - 

provozovatele základních služeb. To je důvodem, proč 

jsou požadavky pro KII na stejné úrovni, jako 

požadavky pro provozovatele základních služeb. 

 

Požadavky pro správce a provozovatele VIS jsou oproti 

předchozím dvěma kategoriím na nižší úrovni. Oproti 

původní verzi vyhlášky návrh v případě požadavků pro 

VIS nyní nově požaduje mít určenu roli manažera 

kybernetické bezpečnosti a vhodněji specifikuje oblast 

řízení aktiv a řízení rizik. Tyto změny jsou výsledkem 

praxe Úřadu, která poukázala na časté nedostatky a 

bezpečnostní rizika, kterým povinné subjekty čelí. 

 

K rozpočtu – do vyhlášky bylo doplněno přechodné 

ustanovení. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

 

[Obecné připomínky] 

2. 

Ačkoli je naprosto zřejmý hospodářský a finanční dosah navrhované 

právní úpravy na veřejné rozpočty, tak důvodová zpráva neobsahuje 

konkrétní počty a finanční vyčíslení. Toto je zapotřebí dopracovat. 

Vysvětleno. 

Podle vyjádření Ministerstva financí budou zmiňované 

náklady pokryty jednotlivými kapitolami v rámci 

vlastního rozpočtu. 
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Žádáme, aby bylo doplněno odůvodnění návrhu o vyčíslení jeho 

dopadů, a to i ve vztahu k rozpočtovým kapitolám všech dotčených 

subjektů, včetně kapitoly 376 GIBS. Trváme na doplnění odůvodnění 

o informaci, jak budou dané náklady pokryty, neboť rozpočet GIBS a 

schválena systemizace pracovních míst s navyšováním pracovníků 

nepočítá a nedisponujeme ani finančními ani personálními zdroji, 

kterými by bylo možné tyto náklady a personální obsazení pokrýt. 

Tato připomínka je zásadní. 

V odůvodnění byla upravena a doplněna kapitola 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty a dopad 

na podnikatelské prostředí České republiky. 

 

Podrobnější kalkulace stanovit nelze, neboť NÚKIB 

nemůže ze své pozice posoudit řadu hledisek, které si 

musí vyhodnotit sám správce (např. nastavení 

přijatelnosti rizik, náročnost a nákladovost opatření 

přijatých na straně správce či provozovatele apod.). 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

 

II. K jednotlivým ustanovením 

 

 

 K § 6 – organizační bezpečnost 

 

 Z navrhovaného znění § 6 odst. 4 „Ostatní bezpečnostní role 

podle odstavce 3 určí přiměřeně vzhledem k rozsahu a potřebám 

systému řízení bezpečnosti informací“ není zřejmé k čemu všemu je 

ona přiměřenost vztažena, především jestli je nutné zřizovat skutečně 

vždy všechny bezpečnostní role. V důvodové zprávě je zmíněno, že je 

přiměřenost vztažena na požadavky na odbornou způsobilost a praxi 

při řešení zastupitelnosti. Považujeme za nezbytné důvodovou zprávu 

v tomto směru doplnit. 

   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena. 

 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

 

[K jednotlivým ustanovením 

 K § 6 – organizační bezpečnost] 

 

Dále navrhujeme stávající znění § 6 odst. 6 upravit takto: „Orgán 

nebo osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona zpravidla zajistí 

zastupitelnost bezpečnostní role manažera kybernetické bezpečnosti.“  

 

Vysvětleno.  

Připomínku nelze akceptovat. Na základě praktických 

zkušeností Úřadu získaných v rámci kontrolní činnosti, 

při řešení incidentů i při provádění komunikačních 

cvičení Úřad na původním znění musí trvat. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

 

  [K jednotlivým ustanovením] 

K § 7 – bezpečnostní role 
  

Navrhujeme stávající znění doplnit o nový odst. 6 ve znění: 

„ Pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. e) zákona se ustanovení § 7 

odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 2 písm. c) nevztahuje.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Nově stanovované a rozsáhlé povinnosti nad rámec předpisu EU 

vnímáme pro správce a provozovatele významných informačních 

systémů jako finančně, personálně a prakticky  pro malé organizace 

typu GIBS velmi těžce splnitelné (obsazení všech požadovaných 

bezpečnostních rolí  – manažer KB, zástupce manažera KB, architekt 

KB, auditor KB, garant aktiva, popř. zástupci se současně naplněnou 

podmínkou oddělení od provozu IKT.) Z povahy činnosti GIBS, 

jakožto bezpečnostního sboru je naprosto nepřijatelné uvažovat o 

obsazení těchto pozic externími subjekty, na druhou stranu se také 

nedomníváme, že by činnost některých těchto osob pokrývala časovou 

dotaci na nějaký smysluplný a zajímavý pracovní úvazek pro tyto 

osoby (bude někdo u nás pracovat na 2 hodiny týdně?? A kde tolik lidí 

s požadovanými kvalifikacemi seženeme?) Povinnosti v nastaveném 

rozsahu jsou pro nás neakceptovatelné a jejich naplnění je zcela zjevně 

nereálné až utopistické. 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení v § 7 odst. 2 písm. c) bylo zrušeno. 

Požadovaná změna ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. c) však 

jde proti nejzákladnějším bezpečnostním doporučením a 

nejlepším praktikám. Navíc, stejně jako v předchozích 

případech, praktické zkušenosti úřadu získané v rámci 

kontrolní činnosti současné navrhované znění podporují. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky  

 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

 

Připomínka k § 2 

a) Do definic požadujeme doplnit definici vrcholového vedení 

s využitím textu definice uvedené v ČSN EN ISO/IEC 27000 bod 2.84 

s následujícím textem: 

„Vrcholové vedení osoba nebo skupina lidí, kteří na nejvyšší úrovni 

řídí a kontrolují orgán nebo osobu, jež je povinna zavést 

Akceptováno.  

Viz § 2 písm. l) návrhu vyhlášky. 
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bezpečnostní opatření podle zákona. Vrcholové vedení má pravomoc 

delegovat oprávnění a poskytovat zdroje v rámci tohoto orgánu nebo 

osoby.“  

 

Odůvodnění: 

Z navrženého znění § 3 odst. 1 písmeno a), kde je uvedena tzv. 

nepřímá definice vrcholového vedení (ovšem bez bližšího popisu), 

není zřejmé, kdo konkrétně je tímto vrcholovým vedením míněn. 

Protože návrh vyhlášky přebírá ustanovení zakotvená ČSN EN 

ISO/IEC 27001 požadujeme jednoznačně definovat pojem 

vrcholového vedení, tak aby byl v souladu s definicí uvedenou v ČSN 

EN ISO/IEC 27000 bod 2.84. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

b) Definovat i další pojmy použité z výše uvedené normy ČSN EN 

ISO/IEC 27000. 

 

Odůvodnění: 

Norma ČSN EN ISO/IEC 27001 je přepsána do návrhu vyhlášky. Pro 

účely této normy platí definice pojmů uvedené ČSN EN ISO/IEC 

27000, které jsou jednoznačné a jasně pochopitelné, což vyhláška 

nedělá. To následně vede k nejednoznačnosti/nepochopení/ resp. 

možnosti odlišného výkladu textace vyhlášky a uvedených norem, což 

by mohlo vést k obtížné naplnitelnosti některých požadavků 

stanovených vyhláškou. 

 

Neakceptováno. 

(Připomínka není dostatečně konkrétní.) 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 6 odst. 1 písm. d) a l) 

Požadujeme vypustit tato písmena z úkolů, které zajišťuje vrcholové 

vedení a doporučujeme i u některých dalších písmen zvážit jejich 

přesun do zodpovědnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti. 

 

Odůvodnění: 

Komunikace s dotčenými stranami by měla plně spadat do kompetence 

výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti stejně jako testování plánů 

Akceptováno částečně. 

Do vymezení pojmů bylo doplněno “vrcholové vedení”. 

Z povahy věci je možné, aby vrcholové vedení některé 

činnosti delegovalo (např. na výbor pro řízení 

kybernetické bezpečnosti). Aby se vrcholové vedení 

účastnilo testování plánů kontinuity činností, příp. i 

obnovy a procesů spojených se zvládáním 

kybernetických bezpečnostních incidentů považujeme za 

nezbytné. 
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kontinuity, který je výkonným orgánem určeným pro oblast 

kybernetické bezpečnosti. V tomto výboru má vrcholové vedení své 

zastoupení jedním ze svých členů. Jde o to nezatěžovat nad únosný 

rámec celé vrcholové vedení, a to zejména u organizací, jejichž hlavní 

business je zcela jiný a proto doporučujeme i u některých dalších 

písmen zvážit jejich přesun do zodpovědnosti výboru pro řízení 

kybernetické bezpečnosti. 

 

Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

a) Připomínka k § 7 odst. 1  písm. c) 

Stávající text požadujeme nahradit následujícím zněním: 

„c) bezpečnostní opatření navržená manažerem kybernetické 

bezpečnosti musí být schválena výborem pro kybernetickou 

bezpečnost nebo vrcholovým vedením.“ 

 

Úplné znění s vyznačením změn: 

c) nesmí vykonávat role odpovědné za provoz informačních a 

komunikačních systémů. 

„c) bezpečnostní opatření navržená manažerem kybernetické 

bezpečnosti musí být schválena výborem pro kybernetickou 

bezpečnost nebo vrcholovým vedením.“ 

 

b) Připomínka k § 7 odst. 2 písm. c)  

Stávající text požadujeme nahradit následujícím zněním: 

„c) bezpečnostní opatření navržená architektem kybernetické 

bezpečnosti musí být schválena výborem pro kybernetickou 

bezpečnost nebo vrcholovým vedením.“ 

 

Úplné znění s vyznačením změn: 

c) nesmí vykonávat role odpovědné za provoz informačních a 

komunikačních systémů. 

„c) bezpečnostní opatření navržená architektem kybernetické 

bezpečnosti musí být schválena výborem pro kybernetickou 

bezpečnost nebo vrcholovým vedením.“ 

 

Odůvodnění k oběma připomínkám: 

Akceptováno částečně. 

Původní ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) bylo zrušeno. 

Na znění § 7 odst. 1  písm. c) NÚKIB trvá, neboť je 

podpořeno zásadními nedostatky identifikovanými u 

povinných subjektů během dosavadní praxe Úřadu. 

Do odůvodnění návrhu vyhlášky byl doplněn požadavek 

na dostatek kompetencí předmětných rolí. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Vyhláška ukládá oddělení manažera i architekta kybernetické 

bezpečnosti od provozu a zároveň povinnost zajistit zastupitelnost 

těchto rolí, přičemž zajištění externími partnery vnímáme jako značně 

problematické. Z reálné praxe víme, že osoba zodpovědná za provoz 

informačních a komunikačních systémů je nejlépe informována a 

zkušená v dané problematice, zná detailně problematiku daného 

prostředí a příslušných systémů.  

Proto navrhujeme oddělit pravomoci manažera i architekta 

kybernetické bezpečnosti při navrhování opatření na snížení rizik od 

schvalovacího procesu tak aby návrhy těchto odborně znalých osob 

podléhaly následnému schválení výboru pro KB nebo vrcholovému 

vedení. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 14 odst. 1 písm. b) bod 1. a k § 24 – pojmy 

„průběžné vyhodnocování“ a „nepřetržité vyhodnocování“: 

 

Navrhujeme do vyhlášky sjednotit oba pojmy a použít všude jen pojem 

„průběžné vyhodnocování“, doplnit jeho definici a rovněž to, na 

základě jakých kritérií se stanoví interval vyhodnocování. Jedním 

z možných přístupů je, aby to bylo plně v kompetenci správce či 

provozovatele, pak by to mělo být explicitně v textu uvedeno. 

 

Odůvodnění:  
Není zřejmý rozdíl mezi použitými pojmy „průběžné 

vyhodnocování“ a „nepřetržité vyhodnocování“, přičemž podle 

našeho názoru mají v použitém kontextu prakticky stejný význam a 

proto se navrhuje jejich sjednocení. Tím, že návrh vyhlášky nedefinuje 

pojem „průběžné vyhodnocování“, se opět umožňuje odlišný výklad a 

nestanovuje se jednotný základ pro pochopení a implementaci. 

Akceptováno částečně. 

Z § 14 odst. 1 písm. b) bodu 1. bylo slovo “průběžné” 

odstraněno. V § 24 bylo sjednoceno. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 19 odst. 5 

Požadujeme za slova „podle odstavců 3 nebo 4“ vložit slova „a je-li to 

Vysvětleno. 

Pokud požadavek podle § 19 odst. 5 není z technických 

důvodů možné realizovat, je zapotřebí, aby se tato 

skutečnost projevila ve výstupech z analýzy rizik a aby 
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technicky možné“. 

 

Úplné znění s vyznačením změn: 

(5) V případě, kdy není možné splnit požadavek podle odstavců 3 nebo 

4 a je-li to technicky možné, musí nástroj pro ověřování identity 

uživatelů, administrátorů a aplikací, který používá k autentizaci 

identifikátor účtu a heslo, vynucovat pravidla 

 

Odůvodnění: 

Řídící a dohledové systémy SCADA zpravidla díky svému stáří nebo 

použité technologii neumožňují zavedení pravidel zakotvených pod 

některými písmeny odst. 5, zejména pokud jde o minimální délku 

hesla, a to z technologického hlediska. Jejich plné zavedení by si 

v řadě případů vyžádalo neúměrně vysoké náklady na nové systémy či 

technologická zařízení, což by si vyžádalo přesun finančních 

prostředků z jiných oblastí hospodářských aktivit, včetně těch, které 

jsou předmětem hlavní činnosti orgánu nebo osoby, a to i na úkor 

jejich dalšího rozvoje, a to by byla celospolečenská ztráta.  

Dále se domníváme, že heslo se 14 znaky povede k tomu, že si jej 

budou uživatelé zaznamenávat na papírky (pod klávesnici apod.) 

bylo systematicky řešeno zvládání rizik. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 22 odst. 1 a § 25 odst. 1 – pojem „důležitá aktiva“ 

Požadujeme upřesnit, tento pojem s využitím následujících možností: 

a) Certifikovaný subjekt na základě provedeného hodnocení aktiv, určí 

důležitá aktiva v rámci vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 

b) „Důležitá aktiva“ = „důležitá aktiva“ 

c) Každý správce či provozovatel si definuje metodiku a postupy 

vyhodnocení a zařazení mezi důležitá aktiva sám, nebo definovat 

metodiku či základní principy. 

 

Odůvodnění: 

Vyhláška nedefinuje, co je myšleno důležitými aktivy. Poskytuje tak 

opět prostor k různým výkladům, nepopisuje ani základní principy, jak 

je např. stanovit, nedefinuje povinnost stanovit metodiku, nebo třeba 

Vysvětleno. 

Důležitá aktiva jsou odvozena z hodnocení důležitosti 

aktiv - např. viz Příloha č. 1 vyhlášky, nebo z metodiky, 

kterou si určí povinný subjekt. Návaznost na hodnocení 

aktiv a postradatelnost přesného výčtu aktiv, která mají 

být určena jako důležitá, je záměrná. Regulátor není 

schopen jednoznačně určit důležitá aktiva povinného 

subjektu, bez znalosti všech jeho aktiv, vnitřních 

procesů a dalších okolností. 

 

Návaznost pojmu „důležitá aktiva“ na Přílohu č. 1 

vyhlášky byla vysvětlena do odůvodnění návrhu 

vyhlášky. 
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odvození od hodnocení aktiv. Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 28 odst.1 

Stávající text požadujeme nahradit následujícím zněním: Orgán nebo 

osoba, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona, 

pro zajištění bezpečnosti průmyslových a řídících systémů primárně 

používají nástroje a opatření, které zajistí 

Odůvodnění: 

Na §28 by mělo být nahlíženo jako na speciální ustanovení, které má 

vždy v rámci aplikace na ICS a výkladu přednost před ostatními 

„obecnými“ ustanoveními vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Autor připomínky chápe § 28 jako přednostní, což není 

správně. Povinné subjekty, pro které jsou požadavky § 

28 aplikovatelné a zároveň i relevantní (zejm. oblast 

ICS/SCADA), se musí řídit i ostatními požadavky této 

vyhlášky. V textu ustanovení vyplývá popsaný vztah 

tohoto a ostatních ustanovení z použití slova “dále” 

v návětí. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání.  

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 28 odst.2 

Primárním posláním ICS je zajištění principů SAFETY (např. vysoké 

dostupnosti a stability), teprve na 2. místě IT bezpečnosti (např. 

důvěrnosti). Striktní aplikace technických opatření předcházejících §§ 

může mít fatální dopady. 

Neakceptováno. 

Připomínka není dostatečně konkrétní. 

Ohledně striktní aplikace odkazujeme na odůvodnění 

návrhu vyhlášky, konkrétně na odůvodnění k § 5. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k § 36 účinnost vyhlášky 

 

Nesouhlasíme s navrženou účinností vyhlášky a požadujeme její 

odloženou účinnost od vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to v závislosti na 

charakteru a rozsahu nově stanovených požadavků a době a nákladům 

na jejich realizaci, takže u těch nejnáročnějších by to mělo být až 18 

měsíců od jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.Toto je možno 

vyřešit také zakotvením ustanovení do přechodných ustanovení, které 

by řešilo do kdy je nutné uvést dokumentaci do souladu s novou 

vyhláškou. Nová vyhláška přináší změny, jež se promítnou do 

Akceptováno. 

Doplněno přechodné ustanovení. 
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dokumentace a navržený termín účinnosti 10. května 2018 by bez 

přechodného ustanovení znamenal, že povinné subjekty by měly mít 

dokumentaci „opravenou“ k tomuto datu, což je nereálné. Z tohoto 

důvodu navrhujeme tedy doplnit do vyhlášky přechodné období 1 rok 

od účinnosti nebo odložit její účinnost, jak je navrhováno výše. 

 

 

Odůvodnění: 

K datu účinnosti uvedeného v návrhu vyhlášky nebude s největší 

pravděpodobností ani dokončen legislativní proces. Přitom každé nové 

opatření či požadavek si vyžádá určitý čas na realizaci. Vzhledem 

k tomu, že finanční zdroje pro rok 2018 jsou již alokovány a není 

možné přesun rozpočtu na implementaci nových opatření, je nutné pro 

realizaci těch finančně a časově nejnáročnějších vytvořit dostatečný 

časový prostor. Dle návrhu má účinnost vyhlášky nastat za méně než 

tři měsíce ode dne zaslání připomínek, a to včetně povinnosti dle § 8 

odst. 1 písm. f) vyhlášky zajistit „aby smlouvy uzavírané s 

významnými dodavateli obsahovaly relevantní oblasti uvedené v 

příloze č. 7 k této vyhlášce. Toto v praxi znamená, že všechny povinné 

osoby dle vyhlášky budou mít méně než tři měsíce na to, aby 

zrevidovaly obsah svých smluv s významnými dodavateli, a buď tyto 

smlouvy doplnily dodatkem, nebo je ukončily. Vzhledem k rozsahu 

požadavků uvedených v Příloze č. 7 se domníváme se, že takto 

stanovená povinnost nebude v řadě případů objektivně realizovatelná 

v navrhovaném krátkém čase do účinnosti vyhlášky. Je nutno vzít 

v potaz skutečnost, že pro řadu povinných osob se jedná o zcela nový 

požadavek, zasahující do již uzavřených smluv, které povinné osoby 

uzavíraly v dobré víře v době, kdy žádné požadavky na takovéto 

obsahové náležitosti stanoveny nebyly.  

Splnění uvedené povinnosti totiž v oblasti soukromého práva naráží na 

zásadu „pacta sunt servanda“, tedy již jednou uzavřená smlouva 
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zavazuje povinnou osobu po celou dobu její účinnosti. Povinná osoba 

samozřejmě může zahájit jednání o doplnění chybějících požadavků, 

nicméně tento proces do zajištění plného souladu s Přílohou č. 7 bude 

s vysokou mírou pravděpodobnosti trvat delší dobu než tři měsíce, a 

samozřejmě je podmíněn tím, že druhá strana bude s návrhem 

souhlasit. Pokud významný dodavatel návrh nebude akceptovat 

(například proto, že není objektivně schopen povinnost splnit, nebo i 

proto, že změnu smlouvy akceptovat nechce), povinná osoba bude 

muset smlouvu ukončit a přejít k jinému významnému dodavateli. Ani 

tento proces ovšem není otázkou jednotek týdnů, ale spíše měsíců. 

Ukončení uzavřených smluv v některých případech nemusí být 

flexibilně možné, což platí zejména u smluv na nějakou delší dobu 

určitou, popřípadě u smluv, které předpokládají delší výpovědní doby 

či ukončení pouze k určitému výročí (automaticky a opakovaně se 

prodlužující smlouvy).  I kdyby ukončení smlouvy bylo možné 

relativně flexibilně, povinný subjekt bude muset provést nové 

výběrové řízení a vybrat jiného významného dodavatele, který bude 

schopen plnění převzít a který bude splňovat veškeré požadavky 

vyhlášky – pokud má povinná osoba provést skutečně důkladný výběr 

nového významného dodavatele s přihlédnutí k významu dodávky, a 

uzavřít s ním smlouvu, opět toto nelze reálně zajistit v řádu několika 

málo týdnů. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k celému textu vyhlášky 

 

Vzhledem k tomu, že vyhláška je, až na některé body, obsahově 

shodná s ČSN EN ISO/IEC 27001. Pro praktickou aplikaci vyhlášky 

požadujeme vypracovat rozdílovou tabulku mezi návrhem této 

vyhlášky i její finální verzí vyhlášky a touto normou, aby bylo jasně 

definováno, co musí subjekt certifikovaný z hlediska normy ČSN EN 

Akceptováno jinak. 

Požadovaná rozdílová tabulka bude vytvořena a 

publikována na internetových stránkách Úřadu. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání.  
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ISO/IEC 27001 splnit nad rámec dané normy. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k přechodným ustanovením 

 

Požadujeme do přechodných ustanovení zakotvit problematiku vztahu 

a podoby dokumentace podle „staré“ vyhlášky č. 316/2014 Sb. a nové 

vyhlášky, která by stanovila nějakou formu – metodu, umožňující 

nezpracovávat z ekonomických důvodů úplně plně novou dokumentaci 

z důvodů pouhého přečíslování paragrafů a odstavců. 

Akceptováno. 

 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k RIA 

 

V důvodové zprávě není uvedena a zpracována RIA, a to z důvodu 

udělené výjimky a písmeno d) Předpokládaný hospodářský a finanční 

dosah navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty a dopad na 

podnikatelské prostředí České republiky neobsahuje konkrétní počty a 

finanční vyčíslení. U některých společností odhadujeme náklady 

v řádů milionů korun. Požadujeme dopracovat a pokud nebude 

uvedeno nepokračovat v dalším legislativním procesu. 

Akceptováno částečně. 

Do odůvodnění bylo doplněno, jaké aspekty je zapotřebí 

na úrovni jednotlivých subjektů zohlednit pro stanovení 

přesného finančního dopadu. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání.  

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k písm. f) Přílohy č. 7 

Požadavek na smluvní zajištění, že dodavatel bude dodržovat interní 

politiky orgánu nebo osoby, které jsou povinny zavést bezpečnostní 

opatření dle zákona, považujeme v praxi za opět za velmi těžko 

realizovatelný, zejména pokud jde o nadnárodní korporace, které 

uplatňují celosvětově své vlastní bezpečnostní politiky. Například u 

globálních poskytovatelů cloudových služeb, nelze předpokládat, že by 

Akceptováno. 

Změna textace. 
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poskytovatel akceptoval konkrétní bezpečnostní politiku každého 

svého zákazníka, naopak sám má vytvořenou bezpečnostní politiky, 

které uplatňuje jako standard při poskytování služeb všem svým 

zákazníkům. 

Z tohoto hlediska doporučujeme místo požadavku na smluvní zajištění 

povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinných osob 

stanovit povinnost povinné osoby před uzavřením smluvního vztahu si 

ověřit, zda bezpečnostní politiky významného dodavatele odpovídají 

úrovni bezpečnostních politiky povinné osoby, případně jej v rozsahu, 

který není pokrytý interními politikami významného dodavatele, 

zavázat dodržovat požadavky na úrovni odpovídající interním 

politikám. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k písm. h) Přílohy č. 7 

Z věcného hlediska chápeme uvedený požadavek v kontextu změn ICT 

prostředí a rizik. Nepovažujeme však za vhodné stanovit toto opatření 

jako obligatorní součást smlouvy.  Z hlediska závazkového práva a 

jeho principů totiž samotný závazek stran přezkoumat smlouvu 

nezajistí, že obsah smlouvy skutečně bude nějakým způsobem 

aktualizován. Ustanovení tedy nebude mít z právního hlediska 

materiální relevanci, ale bude se jednat pouze o závazek vyjednávat 

změnu v „dobré víře“. Z tohoto důvodu bychom spíše navrhovali místo 

stanovení takto formální náležitosti smlouvy stanovit povinnost orgánu 

nebo osoby, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření, aby ve 

svých interních předpisech zakotvily povinnost na pravidelné bázi 

ověřovat aktuálnost obsahu smlouvy s významným dodavatelem 

z hlediska změn IT a rizik a případně zahájit jednání o aktualizaci 

smlouvy s významným dodavatelem 

Akceptováno. 

Změna textace. 
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Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

[KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY] 

Připomínka k písm. j) bod 3) Přílohy č. 7 

Dle našeho názoru je takto formulovaná povinnost zcela neurčitá, 

jelikož není nijak vymezeno, co je považováno za „významnou změnu 

kontroly“. Není zřejmé, zda je tak myšleno např. „ovládání“ společnost 

ve smyslu § 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo 

i něco jiného. Zároveň by bylo nutné rovněž vyjasnit pojem 

„významnosti“ jelikož formulace naznačuje, že předmětem oznámení 

nemá být jakákoliv změna kontroly, ale pouze významná změna 

(předpokládáme, že pokud by se jednalo o změnu ovládající osoby 

např. nebude do tohoto spadat restrukturalizace společností ve skupině, 

ale např. vyvedení kontroly nad dodavatelem mimo skupinu již ano).  

Takto neurčitě formulovaný požadavek by z právního hlediska bylo 

možné považovat dle našeho názoru za neplatný, při doslovném 

zakotvení požadavku do smlouvy by se k takovému jednání pro 

neurčitost v souladu s § 553 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku zřejmě nepřihlíželo. Z tohoto důvodu navrhujeme ustanovení 

vyhlášky buď vypustit, nebo zpřesnit jeho obsah. 

Zpřesnění považujeme za zcela klíčové i s ohledem na bod 3 písm. o) 

vyhlášky a právo odstoupit od smlouvy v případě významné změny. 

Pokud totiž nebude zcela jednoznačné, jaká situace z objektivního 

hlediska představuje „významnou změnu kontroly“, uplatnění 

takového práva bude pro orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést 

bezpečnostní opatření podle zákona extrémně rizikové kvůli 

potenciálním sporům s dodavatelem o ušlý zisk, pokud by soud 

následně tento neurčitý pojem vyložil jinak, případně celé ustanovení 

vyhodnotil jako zdánlivé právní ujednání pro neurčitost. Za takové 

situace by předmětné ustanovení jen těžko mohlo sloužit svému účelu, 

Akceptováno. 

Formulace upravena. 
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jelikož oprávněné osoby se budou zdráhat smlouvu ukončit s ohledem 

na riziko sporu ohledně objektivně nejasného vymezeného důvodu pro 

odstoupení. 

Hospodářská komora 

České republiky 

 

A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému návrhu 

Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že je předkládaný 

návrh zpracován nevyváženě. Vyhláška je v některých částech psaná 

stylem, kdy je požadavek popsaný obecně jako „je potřeba zajistit“, 

není definováno technicky jak (obdobně jako v ISO 27 001), což 

umožňuje řešit standardizaci u provozovatele a lze využít stávající 

procesní a technologická řešení. 

V některých částech jsou však požadavky rozpracovány do 

technického detailu, který v mnoha případech bude vyžadovat finanční 

náklady na realizace (náklady půjdou za provozovatelem nebo připadá 

v úvahu refundace státem) a v některých případech nebude možné ani 

technicky zajistit (technologie, na které jsou systémy provozovány, 

neumožňují taková opatření realizovat). 

V rámci přílohy č. 7 (Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy) 

ovšem identifikujeme jako nadbytečné nebo nepřiměřeně široké 

regulatorní požadavky, které mohou mít negativní dopad na většinu 

dodavatelů a jejichž narovnání navrhujeme v konkrétních 

připomínkách níže. 

Vysvětleno. 

 

V částech, kde je vyhláška rozpracována detailněji, je 

podrobnost opodstatněna praktickými zkušenostmi 

Úřadu. Vychází se z častých nedostatků 

identifikovaných během prováděných kontrol. 

 

Plnění některých požadavků na straně provozovatelů 

může znamenat vynaložení dodatečných nákladů, 

nicméně vzhledem ke skutečnosti, že mezi správcem a 

provozovatelem je navázán smluvní vztah, je na místě 

tuto skutečnost zohlednit i ve smlouvě. 

 

Tam, kde není možné některé požadavky vyhlášky 

realizovat, je nutné postupovat v souladu s požadavky na 

řízení rizik. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Hospodářská komora 

České republiky 

B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k ustanovení § 21, odst. 1, písm. a) 

Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„Ochranu před škodlivým kódem v mobilních zařízeních zajistit 

nepřetržitou kontrolou síťového provozu na síťové vrstvě anebo 

technologií umožňující spuštění výhradně kódu schváleného 

administrátorem/správcem.“  

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení v § 21 odst. 1 písm. a) není pouze o použití 

antivirových programů. Ustanovení je záměrně obecné a 

je možné jej vyložit i tak, jak je uvedeno v připomínce.  

 

Na základě připomínky byla doplněna důvodová zpráva. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Mobilní zařízení neumožňují zajistit standardní ochranu před 

škodlivým kódem prostřednictvím antivirových programů. Variantní 

ochranou pro tento typ zařízení je nepřetržitá kontrola provozu na 

síťové vrstvě anebo technologie umožňující spuštění výhradně kódu 

schváleného administrátorem/správcem. Zmíněný paragraf by měl být 

doplněn o variantní možnosti ochrany pro tyto typy zařízení. 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

2. Připomínka k ustanovení § 22, odst. 3 

Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(3) Orgán nebo osoba uvedené v § 3 písm. c), d) a f) zákona 

uchovávají záznamy událostí podle odstavce 2 nejméně po dobu 24 12 

měsíců, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“. 

Odůvodnění:  

Uchování auditních záznamů v rozsahu požadovaném vyhláškou na 

tak dlouhou dobu přinese enormní nároky na úložiště a velmi 

významně prodraží provoz systému pro sběr a vyhodnocování 

kybernetických bezpečnostních událostí. Zákon o elektronických 

komunikacích nařizuje uchovávat provozní a lokalizační údaje po dobu 

6 měsíců. Navrhujeme lhůty z jiných právních předpisů promítnout i 

pro uložení záznamu událostí podle odstavce 2 pro všechny orgány 

nebo osoby uvedené v § 3. 

Způsob vypořádání: změna 24 měsíců na 18 měsíců. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

3. Připomínka k ustanovení § 23, odst. 2 

Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně, a to ve znění: 

„(2) Orgán nebo osoba uvedené v § 3 písm. c), d) a f) zákona zajistí 

přiměřeným způsobem detekci kybernetických bezpečnostních událostí 

v rámci 

Akceptováno částečně, ve zbytku vysvětleno. 

 

Ustanovení § 23 odst. 2 formulováno takto: 

 

„(2) Orgán nebo osoba uvedené v § 3 písm. c), d) a f) 

zákona zajistí detekci kybernetických bezpečnostních 

událostí přiměřeně s ohledem na důležitost aktiv v 

rámci  
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a) koncových stanic, 

b) mobilních zařízení s přihlédnutím k dostupné technologii a 

prostředkům, 

c) serverů, 

d) datových úložišť a výměnných datových nosičů, 

e) síťových aktivních prvků a 

f) obdobných aktiv.“. 

Odůvodnění: 

V odůvodnění návrhu vyhlášky je požadavek na detekci 

kybernetických bezpečnostních událostí  

u klíčových koncových stanic, nicméně z návrhu vyhlášky toto 

nevyplývá. Z tohoto důvodu je doplněno „přiměřeným způsobem“. U 

mobilních zařízení (např. telefonů) zatím není technicky možné zajistit 

logování událostí. Vzhledem k tomu, že vyhláška neomezuje přesně 

výčet zařízení tohoto typu, bylo doplněno „s přihlédnutím k dostupné 

technologii a prostředkům“. 

a) koncových stanic, 

b) mobilních zařízení, 

c) serverů,  

d) datových úložišť a výměnných datových nosičů, 

e) síťových aktivních prvků a 

f) obdobných aktiv.“. 

 

K připomínkovým místem navrhovanému doplnění 

v písmeni b): Již ze zákona je nutné zavést a provádět 

bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění 

kybernetické bezpečnosti. Je nutné vycházet z analýzy 

rizik. To znamená, že v případě, kdy například  

nepřistupuji mobilním zařízením do systémů, které 

spadají pod zákon, nemusím tento požadavek aplikovat. 

V případě, kdy nejsem schopný implementovat některé 

požadavky z této vyhlášky, uvedu, které opatření nelze 

aplikovat a z jakého důvodu do prohlášení o 

aplikovatelnosti, a následně v plánu zvládání rizik rizika 

z nezavedení takového opatření snížím například 

organizačním opatřením na akceptovatelnou úroveň. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

4. Připomínka k Příloze č. 4, tabulka 

Navrhujeme požadavek na fyzickou likvidaci neuplatňovat pro 

Mobilní zařízení, Síťová zařízení, Kancelářské vybavení v úrovni 3. 

Vysoká.  

Dále navrhujeme pro úroveň 3 doplnit způsob likvidace dle úrovně 2. 

Odůvodnění:  

Fyzická likvidace nosiče pro Mobilní zařízení, Síťová zařízení, 

Kancelářské vybavení by měla být pouze pro kritickou úroveň. Drtivá 

Vysvětleno. 

 

V příloze je uvedeno, že jednotliví správci informačního 

a komunikačního systému si stanoví pravidla pro mazání 

dat a likvidaci technických nosičů dat v souladu s touto 

přílohou. Přičemž pravidla pro likvidaci dat by měla být 

stanovena přiměřeně hodnotě a důležitosti aktiv a měla 

by zejména zohledňovat aspekty v příloze uvedené. 

Přesná specifikace pravidel je tedy ponechána na 

povinném subjektu s tím, že je nutné stanovená pravidla 

opodstatnit argumentací. 
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většina informací bude klasifikována jako střední a vysoká (TLP 

Amber) a pro tuto skupinu bychom navrhovali pouze přepsání, 

případně odložení na definovanou dobu např. 6 měsíců (freeze) a poté 

přepsání. Většina informací v čase zastarává a striktní požadavek na 

fyzickou likvidaci bude významně zvyšovat náklady. 

 

Vysvětlení uvedeno v důvodové zprávě. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

5. Připomínka k Příloze č. 7, písm. h) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit: 

h) přezkum smluv v pravidelné periodě 

Odůvodnění:  

Toto ustanovení navrhujeme vypustit, protože by mělo být součástí 

řízení změn (viz bod g) přílohy č. 7). Nic nebrání žádné ze stran v 

přezkumu smlouvy a navrhnout změnu. V takovém případě by 

požadavek měl projít řízením změn a dále by měly být uhrazeny 

náklady na implementaci požadavku, pokud by dodavateli vznikly. 

Akceptováno. 

 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

6. Připomínka k Příloze č. 7 písm. i) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit: 

i) soulad smluv a aktuálně účinnou legislativou 

Odůvodnění:  

Navrhujeme toto ustanovení vypustit - takto neurčitý a neohraničený 

závazek vytváří nepřiměřenou právní nejistotu pro dodavatele. Každá 

strana je odpovědná za svůj vlastní soulad s požadavky legislativy. 

Dodavatel služby odpovídá za soulad s požadavky, které jsou na něj 

kladeny, a zákazník odpovídá za svůj vlastní soulad. Pokud zákazník 

požaduje změnu dodávaného plnění na základě legislativních změn, 

Akceptováno částečně. 

Bod byl upraven, jeho nové znění zní “ustanovení o 

souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy“. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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které se týkají dodavatele, měly by být požadavky s tím související 

řešeny v rámci řízení změn dle bodu g). Jiný výklad by byl v rozporu  

s Ústavními principy ukládání povinností soukromoprávním 

subjektům. 

Hospodářská komora 

České republiky 

[B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu] 

7. Připomínka k Příloze č. 7 písm. j) bod 2, povinnost dodavatele 

informovat o „bezpečnostních rizicích souvisejících s plněním 

smlouvy“ 

Navrhujeme dotčený bod vypustit či upravit následovně: 

„bezpečnostních rizicích souvisejících s plněním smlouvy a/nebo 

doplnit: „zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, která 

jsou na orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést bezpečnostní 

opatření podle zákona, aplikovatelná“. 

Odůvodnění:  

Výčet obecných rizik bez kvalifikovaného hodnocení lze považovat za 

zbytečnou formalitu a takový seznam ve smlouvě by neměl smysl. 

Alternativně navrhujeme změnit na povinnost významného dodavatele 

informovat o „zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, 

která jsou na orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést 

bezpečnostní opatření podle zákona, aplikovatelná“. Tím by byl rozsah 

rizik lépe vymezen na bezpečnostní rizika plnění, které je nutno 

mitigovat na straně zadavatele. 

Akceptováno částečně. 

Upraveno ustanovení v Příloze č. 7 písm. j) bodu 2 

následovně: “bezpečnostních rizicích souvisejících s 

plněním smlouvy, o způsobu jejich řízení a o 

zbytkových rizicích”. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 

K §3 písm. h) – vyhodnocování účinnosti 

K vyhodnocování účinnosti má docházet nejen 1x ročně, ale i při všech 

významných změnách, při všech bezpečnostních incidentech a k tomu 

i na základě auditů. Považujeme za příliš časté, a to i s ohledem na 

nutnost zároveň revidovat hodnocení rizik, což je obvykle časově 

velmi náročné. Doporučujeme změnit 1x za 2 roky. 

Akceptováno.  

Viz § 3 písm. h) návrhu vyhlášky. 
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tato připomínka je zásadní 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 

K §4 zejm. odst. 2 c) až j) – hodnocení důležitosti primárních aktiv  

V tomto případě nejde o vyhodnocení „rozsahu narušení“…, 

„poškození“ … atd., ale o „maximálně možný rozsah narušení…“, 

„maximální možné poškození…“, vždy v souvislosti s primárním 

aktivem. Proto navrhujeme změnu formulace v tomto smyslu. 

Ve vyhlášce je uvedeno: 

Při hodnocení důležitosti primárních aktiv je třeba především posoudit  

a) rozsah a důležitost osobních údajů nebo obchodního tajemství, 

Odůvodnění: 

GDPR používá také i termín „zvláštní kategorie osobních údajů“, 

dopad této kategorie z hlediska např. úniku dat je daleko vyšší než 

kategorie osobní data, viz připomínka č. 6. Z tohoto důvodu by měla 

být i tato kategorie zahrnuta do hodnocení. 

tyto připomínky jsou zásadní 

Akceptováno. 

 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K §5 odst.2 – hodnocení rizik  

má být prováděno 1x ročně, i v tomto případě považujeme frekvenci za 

velmi častou. Navrhujeme §3, písm. f) zákona přesunout do první části 

věty, tj. „alespoň jednou za tři roky“ 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

Připomínku není možné akceptovat, neboť Směrnice 

NIS samotná staví provozovatele základních služeb na 

stejnou úroveň, jako kritickou informační infrastrukturu. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K § 6 – Organizační bezpečnost 

Ve vyhlášce je uvedeno, že vrcholové vedení: 

Vysvětleno. 

Připomínku nelze akceptovat. Hlavní důvody vedoucí k 

ustanovení těchto požadavků (a nemožnosti akceptovat 
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stanoví pravidla pro určení osob, které budou zastávat bezpečnostní 

role nebo role administrátorů,účastní setestování plánů kontinuity 

činností, obnovy a procesů spojených se zvládáním kybernetických 

bezpečnostních incidentů. 

Odůvodnění:  

U velkých společností je těžko představitelné a lze jen těžko zajistit, 

aby vrcholové vedení (např. generální ředitel) splňovalo uvedené 

požadavky, tzn., aby GŘ stanovil pravidla role administrátorů a 

účastnil se testování plánu kontinuity. Uváděné požadavky plní 

odpovídající týmy a role, které jsou vytvořeny v rámci řízení 

informační bezpečnosti (ISG – InformationSecurityGovernance). Toto 

znění může platit pro malé firmy, nelze požadovat obecně. Lze 

případně doporučit využití RACI tabulky. 

tato připomínka je zásadní 

tuto připomínku) jsou formulovány v důvodové zprávě. 

Nad rámec uvedeného lze doplnit, že vyhláška nechává 

plně v kompetenci povinných subjektů míru zapojení 

vrcholového vedení do těchto procesů, a dále také, že je 

jasné, že generální ředitel nebude sepisovat a určovat 

konkrétní pravidla, ale má je stvrdit svým podpisem 

(stanovit je). 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K § 7 – Bezpečnostní role 

Manažer kybernetické bezpečnosti a ostatní role mají požadavek na 

praxi z hlediska vzdělání, viz: 

a) je bezpečnostní role odpovědná za systém řízení bezpečnosti 

informací, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou 

způsobilost praxí s řízením kybernetické bezpečnosti, nebo s řízením 

bezpečnosti informací  

1. po dobu nejméně tří let, nebo  

2. po dobu jednoho roku, pokud úspěšně ukončila vysokoškolské 

vzdělání, 

 

Vysvětleno. 

Připomínku nelze akceptovat. Tímto požadavkem je 

nastavena minimální přijatelná doba praxe, která 

vyplývá nejen z dlouhodobé situace na pracovním trhu, 

ale i z poznatků při provádění kontrol, především ve 

veřejném sektoru. Požadavky na vzdělání a na 

požadovanou praxi si můžou povinné osoby dále navýšit 

podle vlastního uvážení. Nepokládáme proto za nutné 

specifikovat požadavky na konkrétní vysokoškolské 

vzdělání. 

Celá příloha č. 6 je doporučující. Relevantní certifikace 

uvedené u jednotlivých bezpečnostních rolí jsou tedy 

také pouze doporučující. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 
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Odůvodnění: 

Úroveň vzdělání nemůže významně standardně nahradit potřebnou 

dobu praxe, to bychom museli kvantifikovat i kolik je třeba praxe pro 

střední vzdělání, nehledě na to že absolvování vysoké školy 

ekonomické nebo České zemědělské university neznamená stejnou 

úroveň odpovídajících znalostí v oblasti ICT jako např. FEL ČVUT.  

U jednotlivých bezpečnostních rolí (manažer, aj.) je uvedeno 

relevantní certifikace. Co to znamená, že je to vyžadované nebo jenom 

doporučené? 

Odůvodnění: 

Případné nejasnosti neumožnují optimální určovaní do bezpečnostních 

rolí. 

tyto připomínky jsou zásadní 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K § 19 – Správa a ověřování identit 

odst. 5 a) b) – požadované délky hesla jsou nadměrně silné, zejména 

požadavek na možnost zadat až 64 znakové heslo je v současné době 

nadbytečný (doporučujeme §19, odst.5, písm. b) zcela vypustit) 

odst. e) – podotýkáme, že např. při použití obvyklého operačního 

systému MS Widows nelze technicky požadované zajistit 

(předpokládáme, že cca 90 % vyhlášce podléhajících organizací 

používá pro autentizaci MS ActiveDirectory, pak je tento požadavek 

problematický. Doporučujeme § 19, odst. e) z návrhu vypustit. 

V rámci tohoto paragrafu je požadavek na délku hesla 14 znaků u 

uživatelů, v minulé verzi byl požadavek na 8 znaků (rok 2014) u 

administrátorů je požadavek 17 (minulá verze 15).   

Dále je uveden požadavek - ukládání autentizačních údajů ve formě 

odolné proti offline útokům, - vzniká otázka co to je offline útok 

Vysvětleno. 

Připomínku nelze akceptovat z následujících důvodů.  

 

Smyslem tohoto ustanovení je neomezovat uživatele v 

délce hesla, které si mohou zvolit. Počet znaků, které je 

možné nastavit např. u MS Active Directory od verze 

2000 je 127 znaků. Vyhláška požaduje umožnit zadat 

pouze 64 znaků. Technicky by to proto neměl být 

problém ani v případě MS Active Directory. Podobně 

jako v případě požadavku v § 19 odst. 5 písm. e), který 

je za předpokladu vhodného doplnění a konfigurace MS 

Active Directory také technicky proveditelný. 

 

V odůvodněných případech, kdy nebude možné tyto 

požadavky aplikovat na některé systémy, musí subjekt 

postupovat v souladu s požadavky vyhlášky zapracovat 

tyto skutečnosti do prohlášení o aplikovatelnosti, 
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(možná definice?) 

Odůvodnění: 

Vzniká otázka – proč zrovna toto číslo? Byla provedena analýza 

složitosti hesla? Je jasné, že odolnost (složitost) hesla je jednoznačně 

závislá na použitých znacích. Proč není uvedeno např. „použít aktuálně 

odolné heslo“ – tato formulace je použita v § 26 (používají aktuálně 

odolné kryptografické algoritmy a kryptografické klíče). Tabulka 

s doporučenými algoritmy, která byla v minulé vyhlášce, již není 

uvedena. Prakticky si lze dost těžko představit, že si uživatel bude 

pamatovat 14 znakové heslo. 

Z hlediska zvýšení bezpečnosti lze doporučit definovat počet pokusů, 

po kterých se zablokuje účet. 

Zároveň doporučujeme zachovat snížení požadavků v případě 

dvoufaktorové autentizace při přihlašování do operačního systému 

nebo aplikace. 

tyto připomínky jsou zásadní 

analýzy rizik a plánu zvládání rizik, kterými může  

nahradit technické opatření například opatřením 

organizačním nebo jeho předřazením na úroveň OS a 

tím snížit riziko na akceptovatelnou úroveň. 

 

Při formulaci těchto požadavků bylo vycházeno ze 

zkušeností z kontrol a metodických podpor. K 

problematice délky hesel byla dále provedena analýza, 

která je popsána v důvodové zprávě v části k § 19, kde 

je také vysvětlen pojem offline útok. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K §21  -Ochrana před škodlivým kódem 

Obecně tento paragraf obsahuje nereálné či nejasné požadavky 

Navíc u některých mobilních zařízení není nasazení antiviru možné 

(Apple).  

Návrh: doplnit do §21, odst. a), bod 2 „tam, kde je to technicky 

možné“ 

Ve vyhlášce je uvedeno následující znění: 

a) zajišťují použití nástroje pro nepřetržitou automatickou 

ochranu 

Částečně akceptováno. 

Seznam prvků je nyní v návrhu vyhlášky omezen s 

ohledem na důležitost aktiv. Automatická ochrana, 

včetně jejího zajišťování u mobilních zařízení je 

popsána v důvodové zprávě. 

Obdobná zařízení jsou uvedena pro úplnost, aby 

povinný orgán mohl seznam doplnit podle vlastních 

potřeb a necítil se omezený jen daným výčtem. Proto 

tato připomínka není za Úřad akceptovatelná. 

Ne v každé situaci je server možno považovat za datové 

úložiště, to platí i obráceně. Pro tyto případy jsou 

zmíněné prvky uvedeny zvlášť. Proto tato připomínka 

není za Úřad akceptovatelná. 
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1. koncových stanic, 

2. mobilních zařízení, 

3. serverů, 

4. datových úložišť a výměnných datových nosičů, 

5. komunikační sítě a prvků komunikační sítě a 

6. obdobných zařízení, 

 

Odůvodnění: 

Automatická ochrana znamená v podstatě bez zásahu lidského prvku. 

Lze takový požadavek zajistit v rámci ochrany před škodlivým kódem 

u všech prvků 1 až 6? Je třeba vysvětlit, co je tím přesně míněno.  

Navrhujeme: 

- omezit a specifikovat seznam prvků 

- uvést, co je přesně míněno „datovým úložištěm“ (není to stejné 

jako server?) 

- spojení „obdobná zařízení“ doporučujeme vynechat, jen tak 

předejdeme nejasnostem. 

- U některých mobilních zařízení není nasazení antiviru možné 

(Apple), proto navrhujeme doplnit do § 21, odst. a), bod 2 slova „tam, 

kde je to technicky možné“ 

tyto připomínky jsou zásadní 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Unie 

zaměstnavatelských 

K § 25 – penetrační testy  Vysvětleno. 

Připomínka není akceptována z následujících důvodů:.  
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svazů ČR ve firmách, které provozují mnoho důležitých aktiv, budou takové 

testy finančně velmi náročné. Není možné zajistit opakované testování 

každé významné změnypouze jedním penetračním testem.   

Navrhujeme vypustit písm. b) v odst.1 

Tato připomínka je zásadní 

1. Z definice významné změny  v § 2 VKB plyne, že ne 

každou změnu je možné považovat za významnou.  

2. Návrh vyhlášky nespecifikuje způsob provádění 

penetračního testování (svépomocí, dodavatelsky). 

3. Vyhláška umožňuje rozsah penetračních testů omezit 

pouze na oblast, ve které může mít významná změna 

bezpečnostní dopad, čímž je možné finanční náročnost 

snížit. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K Příloze č. 4 Likvidace dat  

Obecně: z pohledu kybernetické bezpečnosti o irelevantní kapitolu 

Odůvodnění: 

Oblast likvidace dat patří obsahově do skartační a archivační služby. 

Oblast kybernetické bezpečnosti nijak speciálně neovlivňuje 

problematiku likvidace dat. Uváděné požadavky jsou obecného 

charakteru a jsou řešeny v rámci pravidel pro skartaci a archivaci, kde 

likvidace dat tvoří nezbytnou součást těchto procesů. 

Není zavedena žádná stupnice „důležitosti“ aktiva, se kterou se dále 

operuje. Pro hodnocení aktiv je uvedeno: Pro hodnocení důležitosti 

aktiv jsou v tomto případě použity stupnice o čtyřech úrovních a 

posuzuje se, jaký dopad by mělo narušení bezpečnosti informací u 

jednotlivých aktiv.V příloze jsou uvedeny pouze stupnice pro 

důvěrnost, integritu a dostupnost. Vzniká otázka, které aktivum je 

nejdůležitější, které má největší dopad pro důvěrnost nebo integritu 

nebo dostupnost?, nebo nějaká kombinace? 

V rámci této kapitoly je uveden termín nosič informace, který není 

nijak specifikován. Z pohledu obecně uznávaných definic v rámci 

odborné komunity se jeví trochu problematické uvádět tabulce router 

jako nosič informace.Dále je uveden termín vyřezávané vzkazy, viz 

níže – není jasné, co je tím myšleno? 

Částečně akceptováno 

 

Ad “oblast likvidace dat” 

Neakceptováno. Nejedná se o irelevantní kapitolu z 

hlediska kybernetické bezpečnosti, ale naopak o jednu z 

opomíjených, ale důležitých oblastí kybernetické 

bezpečnosti. Jsou známy a ve světě poměrně běžné 

případy odcizení a následného zneužití nedostatečně 

smazaných dat. 

 

Ad “důležitost aktiv” 

Akceptováno, upraveno v textu přílohy. 

 

Ad “nosič informace” 

Akceptováno částečně, označení “vyřezávané vzkazy” je 

odstraněno. Cílem autora je, aby byl nosič obecnou 

množinou. V případě, že router obsahuje informace, pak 

lze také považovat za nosič informace. Tabulka je pouze 

doporučující. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 
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Nosič informace  

Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, 

poznámky, vyřezávané vzkazy a podobně) 

 

 

Tabulka je uvedena jako „Příklad možných způsobů likvidace podle 

úrovně důležitosti aktiva“:Vzniká otázka je to povinné nebo jenom 

doporučující? 

tato připomínka je zásadní 

Československá 

obchodní banka 

 

1 Paragraf 6 Organizační bezpečnost 

Ve vyhlášce je uvedeno, že vrcholové vedení: 

 stanoví pravidla pro určení osob, které budou zastávat 

bezpečnostní role nebo role administrátorů, 

 účastní se testování plánů kontinuity činností, obnovy a 

procesů spojených se zvládáním kybernetických 

bezpečnostních incidentů.  

Odůvodnění: U velkých společností je těžko představitelné a 

proveditelné aby vrcholové vedení (např. generální ředitel) 

splňoval uvedené požadavky, tzn., stanovil pravidla role 

administrátorů a účastnil se testování plánu kontinuity. Uváděné 

požadavky plní odpovídající týmy a role, které jsou vytvořeny 

v rámci řízení informační bezpečnosti (ISG – Information Security 

Governance). Toto znění může platit pro malé firmy, nelze 

požadovat obecně. Lze případně doporučit využití RACI tabulky. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno.  

Připomínku nelze akceptovat. Hlavní důvody vedoucí k 

ustanovení těchto požadavků (a nemožnosti akceptovat 

tuto připomínku) jsou formulovány v důvodové zprávě. 

Nad rámec uvedeného lze doplnit, že vyhláška nechává 

plně v kompetenci povinných subjektů míru zapojení 

vrcholového vedení do těchto procesů a dále také, že je 

jasné, že generální ředitel nebude sepisovat a určovat 

konkrétní pravidla, ale má je stvrdit svým podpisem 

(stanovit je). 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Československá 

obchodní banka 

2 Paragraf 19 Správa a ověřování identit 

V rámci tohoto paragrafu je požadavek na délku hesla 14 znaků u 

Vysvětleno. 

 

Připomínku nelze akceptovat z následujícího důvodů:  
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uživatelů, v minulé verzi byl požadavek na 8 znaků (rok 2014) u 

administrátorů je požadavek 17 (minulá verze 15).   

Dále je uveden požadavek - ukládání autentizačních údajů ve 

formě odolné proti offline útokům, - vzniká otázka co to je offline 

útok (možná definice?) 

Odůvodnění: Vzniká otázka – proč zrovna toto číslo – byla 

provedena analýza složitosti hesla, odolnost (složitost) hesla je 

jednoznačně závislá na použitých znacích. Proč není uvedeno 

např. použít aktuálně odolné heslo, když u kryptografické 

bezpečnosti tuto citaci používáme (používají aktuálně odolné 

kryptografické algoritmy a kryptografické klíče- paragraf 26). 

Tabulka s doporučenými algoritmy, která byla v minulé vyhlášce, 

již není uvedena. Prakticky si lze dost těžko představit, že si 

uživatel bude pamatovat 14 znakové heslo? 

Z hlediska zvýšení bezpečnosti lze doporučit definovat počet 

pokusů, po kterých se zablokuje účet. 

Zároveň doporučujeme zachovat snížení požadavků v případě 2-

faktorové autentizace při přihlašování do operačního systému nebo 

aplikace. 

tato připomínka je zásadní 

 

Při formulaci těchto požadavků bylo vycházeno ze 

zkušeností z kontrol a metodických podpor. K 

problematice délky hesel byla dále provedena analýza, 

která je popsána v důvodové zprávě v části k § 19, kde 

je také vysvětlen pojem offline útok. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Československá 

obchodní banka 

3 Paragraf 21 Ochrana před škodlivým kódem – nereálné/ nejasné 

požadavky 

Ve vyhlášce je uvedeno následující znění: 

a) zajišťují použití nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu 

1. koncových stanic, 

2. mobilních zařízení, 

3. serverů, 

Částečně akceptováno. 

Seznam prvků je nyní v návrhu vyhlášky omezen s 

ohledem na důležitost aktiv. Automatická ochrana, 

včetně jejího zajišťování u mobilních zařízení je 

popsána v důvodové zprávě. 

Obdobná zařízení jsou uvedena pro úplnost, aby 

povinný orgán mohl seznam doplnit podle vlastních 

potřeb a necítil se omezený jen daným výčtem. Proto 

tato připomínka není za Úřad akceptovatelná. 

Ne v každé situaci je server možno považovat za datové 

úložiště, to platí i obráceně. Pro tyto případy jsou 
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4. datových úložišť a výměnných datových nosičů, 

5. komunikační sítě a prvků komunikační sítě a 

6. obdobných zařízení, 

Odůvodnění:  Automatická ochrana znamená v podstatě bez 

zásahu lidského prvku, je vůbec něco takového možné realizovat 

v rámci ochrany před škodlivým kódem u všech prvků 1 až 6?  

Je třeba vysvětlit, co je tím přesně míněno. Bylo by dobré 

omezit a specifikovat seznam prvků. Co se myslí pod datovým 

úložištěm? Není to stejné jako server? Spojení „obdobná 

zařízení“ doporučujeme vynechat, aby se předešlo nejasnostem. 

tato připomínka je zásadní 

zmíněné prvky uvedeny zvlášť. Proto tato připomínka 

není za Úřad akceptovatelná. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Československá 

obchodní banka 

4 Likvidace dat – irelevantní kapitola z pohledu kybernetické 

bezpečnosti (mnoho nepřesností) 

Odůvodnění: Oblast likvidace dat patří obsahově do skartační 

a archivační služby. Oblast kybernetické bezpečnosti nijak 

speciálně neovlivňuje problematiku likvidace dat, uváděné 

požadavky jsou obecného charakteru a jsou řešena v rámci 

pravidel pro skartaci a archivaci kde likvidace dat tvoří 

nezbytnou součást těchto procesů. 

Nemáme zavedenou stupnici pro „důležitost“ aktiva, se kterou 

se dále operuje. Pro hodnocení aktiv je uvedeno: Pro 

hodnocení důležitosti aktiv jsou v tomto případě použity 

stupnice o čtyřech úrovních a posuzuje se, jaký dopad by mělo 

narušení bezpečnosti informací u jednotlivých aktiv. V příloze 

jsou uvedeny pouze stupnice pro důvěrnost, integritu a 

dostupnost. Vzniká otázka, které aktivum je nejdůležitější, 

které má největší dopad pro důvěrnost nebo integritu nebo 

dostupnost?, nebo nějaká kombinace? 

Částečně akceptováno 

 

Ad “oblast likvidace dat” 

Neakceptováno. Nejedná se o irelevantní kapitolu z 

hlediska kybernetické bezpečnoti, ale naopak o jednu z 

opomíjených, ale důležitých oblastí kybernetcké 

bezpečnosti. Jsou známy a ve světě poměrně běžné 

případy odcizení a následného zneužití nedostatečně 

smazaných dat. 

 

Ad “důležitost aktiv” 

Akceptováno, upraveno v textu přílohy. 

 

Ad “nosič informace” 

Akceptováno částečně, označení “vyřezávané vzkazy” je 

odstraněno. Cílem autora je, aby byl nosič obecnou 

množinou. V případě, že routert obsahuje informace, 

pak lze také považovat za nosič informace. Tabulka je 
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V rámci této kapitoly je uveden termín nosič informace, který 

není nijak specifikován. Z pohledu obecně uznávaných definic 

v rámci odborné komunity se jeví trochu problematické uvádět 

tabulce router jako nosič informace. Dále je uveden termín 

vyřezávané vzkazy, viz níže – není jasné, co je tím myšleno? 

Nosič informace  

Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty, 

poznámky, vyřezávané vzkazy a podobně) 

 

Tabulka je uvedena jako „Příklad možných způsobů likvidace 

podle úrovně důležitosti aktiva“: Vzniká otázka je to povinné 

nebo jenom doporučující? 

tato připomínka je zásadní 

pouze doporučující. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 

Československá 

obchodní banka 

7 Paragraf 4 Řízení aktiv 

Ve vyhlášce je uvedeno: 

Při hodnocení důležitosti primárních aktiv je třeba především 

posoudit  

a) rozsah a důležitost osobních údajů nebo obchodního 

tajemství, 

Odůvodnění:  GDPR používá také i termín „zvláštní kategorie 

osobních údajů“, dopad této kategorie z hlediska např. úniku 

dat je daleko vyšší než kategorie osobní data, viz připomínka 

č. 6. Z tohoto důvodu by měla být i tato kategorie zahrnuta do 

hodnocení. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

V příloze č. 1 se v tabulce Stupnice pro hodnocení důvěrnosti v 

kolonce Vysoká slova „citlivé osobní údaje“ se slovo „citlivé“ zrušuje 

a v kolonce Kritická se slova „citlivé osobní údaje“ nahrazují slovy 

„zvláštní kategorie osobních údajů“. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

V případě vysoké úrovně dané stupnice se jedná o aktiva, jejichž 

ochrana je vyžadována právními předpisy. Právními předpisy na 

ochranu osobních údajů je stanovena ochrana všech osobních údajů. 

V případě kritické úrovně je třeba upozornit na změnu terminologie. 

GDPR hovoří o „zvláštních kategoriích osobních údajů“, byť pojem 

„citlivý osobní údaj“ vymezuje v R 10 GDPR, a § 64 odst. 6 návrhu 

zákona o zpracování osobních údajů obsahuje přechodné ustanovení: 

„Kde se v dosavadních právních předpisech používá pojem citlivý údaj 

nebo citlivý osobní údaj, rozumí se tím ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém 

přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetický údaj, 

biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace 

fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuálním chování, o 

sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a 

trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření.“ 

 

UNIPETROL/Svaz 

průmyslu a dopravy 

ČR 

§ 28 – rozšířit o slovo „kybernetické“ 

 

Aktuální znění návrhu vyhlášky obsahuje v prvním souvětí: 

„pro zajištění bezpečnosti průmyslových, řídicích a obdobných 

specifických systémů“ 

 

Navržené znění: 

„pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových, řídicích 

a obdobných specifických systémů“ 
 

Zdůvodnění: 

ZKB hovoří v § 4 odst. 2) pouze o oblasti „kybernetické bezpečnosti“.  

Bezpečnost průmyslových, řídicích a obdobných specifických 

systémů je upravena dalšími právními předpisy. 

Akceptováno. 

UNIPETROL/Svaz 

průmyslu a dopravy 

ČR 

§ 28 – vypustit slovo „dále“, popř. nahradit slovem „primárně“ 

 

Aktuální znění návrhu vyhlášky obsahuje v prvním souvětí: 

„řídicích a obdobných specifických systémů dále používají“ 

Akceptováno. 
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Navržené znění: 

„řídicích a obdobných specifických systémů používají“ 

 

Zdůvodnění: 

Na § 28 je nutno v rámci vyhlášky nahlížet jako na „specifické“ 

ustanovení týkající se odlišností v zabezpečení řídících a 

průmyslových systémů než je aplikován v rámci ISO 27000, které se 

primárně soustředí na zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti. 

 

Měl by zde být uplatněn právní princip „Lex specialis derogat 

generali“. 

 

Platné znění vyhlášky 316/2014 Sb. v § 27 slovo „dále“ neobsahuje! 

 

V rámci splnění požadavků stanovených písmeny c) a d) nemusí být 

proveditelné splnění technických opatření uvedených v ostatních §§. 

 

Bezpečnost „safety“ v oblasti Průmyslových a řídících a průmyslových 

systémů se primárně orientuje na zajištění ochrany zdraví a životů, 

v případě výskytu incidentu, popř. nedefinovaného stavu na bezpečné 

„sjetí“ technologie. Jedná se o odlišný přístup, než je aplikován 

v rámci ISO 27000, které bezpečnost „security“ se primárně soustředí 

na zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti. 

UNIPETROL/Svaz 

průmyslu a dopravy 

ČR 

§ 28 – rozšířit o „v souladu s plánem zvládání rizik“,  

 

Aktuální znění návrhu vyhlášky obsahuje v prvním souvětí: 

„dále používají nástroje a opatření, které zajistí“ 

 

Navržené znění: 

„používají v souladu s plánem zvládání rizik nástroje a opatření, 

které zajistí“ 

 

Zdůvodnění: 

ZKB v §4 odst. 2) hovoří o „opatření v rozsahu nezbytném pro 

zajištění kybernetické bezpečnosti“. Zákon ani vyhláška jasně 
nestanoví, co je „nezbytný rozsah“. 

Neakceptováno.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Za „nezbytný obsah“ nelze jednoznačně považovat ustanovení § 4 

písm. h) návrhu vyhlášky 

UNIPETROL/Svaz 

průmyslu a dopravy 

ČR 

§ 5 odst. 4) Pojem „vrcholové vedení“ není jednoznačný Akceptováno v souvislosti s jinými připomínkami.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

 

V Brně 4. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Pavel Štěpáník Podpis: 
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