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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

I. Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních 

systémech a jejich určujících kritériích (dále jen „návrh vyhlášky“) usiluje o zjednodušení  

a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů, aby byly odstraněny 

pochybnosti o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci jsou významnými 

informačními systémy a bylo tak možné zajistit fungování orgánů veřejné moci, výkon jejich 

působnosti, a celkově efektivně chránit kyberprostor České republiky. 

Cílem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“ nebo také 

jen „zákon“) který provádí vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech 

a jejich určujících kritériích, tedy i tento návrh vyhlášky (dále také „původní vyhláška“), bylo 

od počátku jeho účinnosti zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit 

bezpečnost kybernetického prostoru. Zákon o kybernetické bezpečnosti přitom 

nesměřuje  k eliminaci všech rizik, která se mohou dotknout každého uživatele kybernetického 

prostoru, ale snaží se ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu významná a 

jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmů České republiky. V těchto intencích 

se pohybuje i návrh vyhlášky, který cílí na informační systémy, zajišťující fungování a výkon 

působnosti orgánů veřejné moci. Subjektům, na něž dopadá regulace zákona o kybernetické 

bezpečnosti, v tomto případě správcům významných informačních systémů, jsou stanoveny 

konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních 

systémů, resp. sítí, které provozují. Tyto povinnosti lze přitom vnímat jako v zásadě 

minimalistické, avšak dostatečně zajišťující dosažení předpokládaného cíle. Jedná se 

především o povinnost zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést o nich bezpečnostní 

dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické bezpečnostní události a hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty, povinnost provádět opatření vydaná Národním úřadem pro 

kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) a povinnost oznamovat kontaktní 

údaje. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti svěřuje NÚKIB společně s Ministerstvem vnitra (dále jen 

„MV“) na základě § 6 písm. d) úkol stanovit významné informační systémy a jejich určující 

kritéria, a zmocňuje NÚKIB s MV uvedené stanovit vyhláškou. K provedení tohoto zmocnění, 

uvedeného v § 28 odst. 1, zpracovali NÚKIB a MV tento návrh vyhlášky o významných 

informačních systémech. 
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Tento návrh nepřináší změnu rozsahu ani podstaty právní úpravy, ale pouze regulaci 

zpřehledňuje, zjednodušuje určující kritéria a reflektuje potřebu zaznamenávat a chránit 

významné informační systémy. 

Dosavadní vyhláška obsahuje seznam významných informačních systémů a určující kritéria. 

Vzhledem k tomu, že počet významných informačních systémů se neustále mění a rozrůstá,  

a s postupnou digitalizací výkonu veřejné moci i stoupá jejich důležitost, je navrhováno 

upuštění od rigidního výčtu konkrétních významných informačních systémů a jako významný 

informační systém jsou identifikovány všechny, které naplňují vlastnosti uvedené ve vyhlášce. 

Dále je navrhováno zjednodušení a zpřehlednění posuzování významnosti informačních 

systémů pomocí určujících kritérií. 

Navrhovaná úprava reflektuje obecné požadavky na bezpečnost informací, se kterými 

nakládají orgány veřejné moci a poznatky aplikační praxe, reprezentované například usnesením 

vlády z 18. dubna 2018 č. 241. Uvedené usnesení pak přímo ukládá provést ve vyhlášce takové 

změny, aby „byly jako 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“, přičemž návrh 

vyhlášky tento požadavek naplňuje. 

Návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018, v jehož rámci předseda 

Legislativní rady vlády rozhodl o tom, že k návrhu vyhlášky není předkladatel povinen 

zpracovat hodnocení dopadů regulace (RIA). Úkol navrhnout předmětnou vyhlášku byl zadán 

NÚKIB společně s MV s termínem předložení v říjnu 2018. 

b) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s ústavním pořádkem České republiky a se 

zákonem, k jehož provedení se navrhuje 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Kybernetická bezpečnost České republiky jako podmnožina bezpečnosti České republiky 

spadá do rozsahu působnosti ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Podle čl. 1 uvedeného ústavního zákona je zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů 

a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot základní povinností státu. Návrh vyhlášky lze 

považovat za jeden z prostředků plnění této povinnosti. Návrh vyhlášky zároveň reflektuje 

postavení kybernetické bezpečnosti jako nedílného předpokladu rozvoje digitální společnosti 

a ekonomiky, o nějž Česká republika jako členský stát Evropské unie usiluje. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, k jehož provedení se 

vydává. 

Návrh vyhlášky obsahuje určující kritéria významných informačních systémů a identifikuje 

významné informační systémy, přičemž se ve všech jednotlivých ustanoveních 

pohybuje  v rámci zákonného zmocnění a tento rámec nepřekračuje. 
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c) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, judikaturou ESLP a s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

V oblasti kybernetické bezpečnosti nebyla dosud uzavřena žádná mezinárodní smlouva. 

Druhotně se kybernetické bezpečnosti dotýká Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě, 

rovněž známá jako Budapešťská úmluva. Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí 

předpisy včetně tohoto návrhu vyhlášky jdou rovněž v duchu nezávazných doporučení  

a závazků chránit důležité informační systémy formulovaných například ve zprávách Skupiny 

expertů OSN (UN GGE) či v opatřeních pro budování důvěry přijatých účastnickými státy 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 

Přímo se kybernetické bezpečnosti nedotýká ani judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva. 

Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie. Vyhláška provádí zákon  

o kybernetické bezpečnosti, jenž transponuje do vnitrostátního právního řádu Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních  

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (Směrnice NIS).  

Ve vztahu k vyhlášce o významných informačních systémech jsou relevantní ty části Směrnice 

NIS, týkající se osobní působnosti směrnice, tedy působnosti na orgány veřejné moci, a dále 

pak povinnost členských států zajistit, aby subjekty spadající pod působnost směrnice přijaly 

vhodná technická a organizační opatření k řízení rizik jejich informačních systémů a sítí. 

V oblasti předmětné úpravy ani kybernetické bezpečnosti v širším smyslu nebyla doposud 

vytvořena žádná judikatura soudních orgánů Evropské unie. 

Návrh vyhlášky je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie, jako jsou např. 

zásada právní jistoty, proporcionality a zákaz diskriminace. 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

veřejné rozpočty a dopad na podnikatelské prostředí České republiky 

Na úvod je potřeba zdůraznit, že povinné subjekty, na které se na základě zákona  

o kybernetické bezpečnosti tento návrh vyhlášky vztahuje, tvoří spektrum nejdůležitějších 

orgánů veřejné moci, které spravují informační systémy, jejichž fungování je pro výkon 

působnosti těchto orgánů nezbytné. Návrh vyhlášky zohledňuje mimo jiné také tendence 

posilování kybernetické bezpečnosti u ústředních orgánů státní správy, předestřené v usnesení 

vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241. Dále pak návrh zachovává potřebu chránit významné 

informační systémy  i na úrovni krajské. 

Je nutno podotknout, že návrh vyhlášky představuje proporcionální kompromis mezi 

požadavkem na minimalizaci administrativní zátěže a finančních nákladů na jedné straně 

a zajištěním nezbytné míry kybernetické bezpečnosti informačních systémů a výkonu veřejné 

moci na straně druhé. 
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Návrh vyhlášky jednak uvádí, které informační systémy jsou významnými informačními 

systémy, a dále uvádí kritéria, na základě kterých se významné informační systémy posuzují, 

pokud nejsou uvedeny přímo.  

Novela vyhlášky č. 317/2014 Sb. v návaznosti na usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018  

č. 241 navrhuje, aby byly jako 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. To povede k rozšíření 

počtu informačních systémů, u kterých bude nutné implementovat bezpečnostní 

opatření  v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, včetně dalších opatření uvedených 

ve vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Z výše uvedeného důvodu lze očekávat, 

že vyhláška schválená v navrhovaném znění bude mít dopad na organizační, finanční  

i personální opatření, zejména u provozních gestorů nově zařazených systémů mezi významné 

informační systémy. Mezi organizační opatření lze zejména uvést úpravu již schválené 

dokumentace. Rovněž bude muset být přepracována nebo dopracována provozní dokumentace 

informačních systémů nově zařazených mezi významné informační systémy. K finančním 

opatřením lze uvést vyčlenění dodatečných finančních prostředků na úpravy některých 

informačních systémů, zejména v souvislosti s nově požadovanými činnostmi podle vyhlášky 

č. 82/2018 Sb. Jedná se např. o likvidaci dat, provozních údajů, informací a jejich kopií nebo 

likvidaci technických nosičů dat [§ 4 odst. 1 písm. j) a příloha č. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb.] a 

úschovu záznamů událostí zaznamenávaných podle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb. 

nejméně po dobu 12 měsíců. Dále se jedná o požadavek na vícefaktorovou autentizaci  

s nejméně dvěma typy faktorů, a pokud není možné tento požadavek splnit, je potřeba zajistit 

autentizaci pomocí kryptografických klíčů nebo vynucovat přísná pravidla (§ 19 vyhlášky  

č. 82/2018 Sb.). Tento požadavek je nutné uplatnit nejen vůči interním uživatelům, ale i pro 

externí uživatele. Mezi personální opatření lze uvést možné navýšení provozního personálu 

pro zabezpečení výše uvedených činností. Bezpečnostní opatření jsou sice v některých 

případech často procesního charakteru a jejich zavedení by nemělo příliš zatížit finanční 

rozpočty orgánů veřejné moci, ale bez výrazné finanční podpory nelze zajistit implementaci 

technických opatření, neboť právě technická opatření jsou vázána na počty významných 

informačních systémů, ve vztahu ke kterým jsou zajišťována. 

Ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k žádnému finančnímu ani 

hospodářskému dopadu, protože těmto orgánům veřejné moci bylo již v průběhu roku 2018 

usnesením vlády z 18. dubna 2018 č. 241 uloženo, aby zabezpečili všechny své informační 

a komunikační technologie alespoň na stejné úrovni, která je vyhláškou o kybernetické 

bezpečnosti stanovena pro významné informační systémy [v době vydání tohoto usnesení se 

jednalo o vyhlášku č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), která byla v průběhu roku 

2018 nahrazena vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
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bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)]. Toto usnesení 

tedy zavedlo pro uvedené orgány veřejné moci přísnější regulaci, než jakou předestírá návrh 

vyhlášky. 

Lze také uvést, že množina orgánů veřejné moci, která by měla identifikovat své informační 

systémy dle této vyhlášky, zároveň do značné míry koresponduje s orgány, které jsou správci 

informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon v § 5a odst. 2, stejně jako  

v § 4 jeho prováděcí vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů 

veřejné správy, stanovují, aby byl provoz těchto informačních systémů bezpečný. Nicméně 

nestanovuje, jakým způsobem a podle jakého standardu bezpečný provoz těchto systémů 

zajistit. Tento standard pro správce významných informačních systémů následně představuje 

vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Subjekty, které se identifikují za správce 

významných informačních systémů, mají tak standard, kterým se mohou řídit i při 

zabezpečování informačních systémů veřejné správy. 

e) Předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel; dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky je z hlediska sociálních dopadů a dopadů na specifické skupiny obyvatel 

neutrální. 

Návrh vyhlášky je z hlediska dopadů na životní prostředí neutrální. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky je z hlediska zákazu diskriminace a z hlediska rovnosti mužů a žen 

neutrální. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá zásadní přímý vliv na oblast ochrany soukromí a osobních 

údajů, nicméně z obecného hlediska lepší a jasnější identifikace a regulace významných 

informačních systémů působí na tuto oblast pozitivně. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

V této oblasti nebyla shledána žádná nová vazba ani nová rizika. Návrh vyhlášky je 

jednoznačný a vychází z již existujícího právního rámce. Návrh vyhlášky zpřesňuje významné 

informační systémy a určující kritéria, přičemž chybí prostor pro korupční jednání. NÚKIB 

sice má v souvislosti s významnými informačními systémy možnost kontroly a 

může  v souvislosti s přestupky, spojenými s významnými informačními systémy, ukládat 

sankce, nicméně s ohledem na jejich výši se nepředpokládá vznik korupčního prostředí. 
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i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky má pozitivní dopady na bezpečnost a obranu státu. 

Návrh vyhlášky zejména přispěje k posílení zabezpečení orgánů veřejné moci, čímž dojde 

k posílení zabezpečení českého kyberprostoru jako takového. Pozitivně by se měl návrh 

vyhlášky projevit i na možnosti včasné a efektivní reakce při vzniku kybernetického 

bezpečnostního incidentu, a to s ohledem na znalost a ochranu všech významných 

informačních systémů. 

j) Konzultace 

Samotný vznik návrhu vyhlášky vyvolaly mimo jiné opakující se dotazy jednotlivých 

správců informačních systémů, jak vyhlášku aplikovat a zda se jich týká, tedy její znění vychází 

ze skutečných potřeb jejích adresátů. Konzultace s odbornou veřejností dále proběhla v rámci 

konference CyberCon pořádané NÚKIB v září roku 2018. 

B. Zvláštní část 

Čl. I 

K bodu 1. (§ 2) 

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti je významným informačním systémem informační 

systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani 

informačním systémem základní služby a u kterého narušení bezpečnosti informací může 

omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. Z toho vyplývá, 

že významným informačním systémem může být pouze ten systém, který je spravován 

orgánem veřejné moci. Předchozí právní úprava vycházela ze skutečnosti, že takový 

informační systém je dále charakterizován určujícími kritérii, přičemž zároveň některé 

informační systémy byly konkrétně uvedeny výčtem v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

Podle čl. I bodu 1. návrhu vyhlášky zní § 2 tak, že stanovuje významným informačním 

systémem informační systém, který je využíván k zajištění vyjmenovaných činností orgánu 

veřejné moci – organizační složky státu, kraje nebo hlavního města Prahy. Tyto informační 

systémy jsou tedy určeny v působnosti orgánů veřejné moci, která je stanovena zákonem, 

přičemž řádné fungování informačních systémů je nezbytné pro činnost těchto orgánů.  

Vyjmenovanými činnostmi těchto jmenovaných orgánů veřejné moci, k jejichž zajištění je 

využíván významný informační systém, je vedení správního řízení, zajištění databáze 

obsahující osobní údaje, hospodaření orgánu veřejné moci, výkon spisové služby, výkon 

státního dozoru, kontrolní a inspekční činnosti, přípravy na krizové situace a jejich řešení, 

tvorby právních předpisů, zajištění elektronické pošty, vedení internetových stránek, vedení 

úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, mezirezortní spolupráce, mezinárodní 

spolupráce, zadávání veřejných zakázek nebo zajištění státní statistické služby. Seznam těchto 

činností má svůj předobraz v příloze č. 2 předchozí právní úpravy, která se tímto návrhem 

vyhlášky z tohoto důvodu zrušuje. 
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Návrh vyhlášky dále uvádí, že v případě, že se nejedná o informační systém, který je 

využíván k zajištění vyjmenovaných činností organizační složky státu nebo kraje (vč. hlavního 

města Prahy) je takový informační systém významným informačním systémem v případě, že 

naplní určující kritéria stanovená v § 3 návrhu vyhlášky. I zde je však stále nutno mít na paměti, 

že se musí jednat o informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou 

informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby. 

Ustanovení čl. I bodu 1. návrhu vyhlášky tedy určuje významnými informačními systémy 

takové informační systémy, u kterých by narušení bezpečnosti informací mohlo omezit nebo 

výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci, čímž dochází k naplnění definice 

významného informačního systému podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti. 

S ohledem na to dochází dále čl. I bodem 4. návrhu vyhlášky také ke zrušení přílohy původní 

vyhlášky. 

Návrh vyhlášky také stále zohledňuje skutečnost, že existují informační systémy, které 

nemají být považovány za významné informační systémy, přestože by mohly naplnit kritéria 

daná touto vyhláškou. Jejich zařazení mezi významné informační systémy, a s tím související 

plnění povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti, by mohlo představovat 

nepřiměřenou zátěž, která by neodpovídala možným následkům, k jejichž vzniku by 

mohlo  v důsledku kybernetického útoku na takové informační systémy dojít.  

Z právní úpravy významných informačních systémů jsou i nadále vyjmuty obce. 

 

K bodu 2. (§ 3) 

V rámci čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním výše uvedeného čl. I bodu 

1. návrhu vyhlášky k důležité změně postupu identifikace významných informačních systémů. 

Určující kritéria již nejsou dále dělena na kritéria dopadová a oblastní. Původním cílem 

dopadových kritérií bylo stanovit míru možných následků, které by mohly vzniknout při 

narušení bezpečnosti informací daných informačních systémů. Oblastní kritéria vymezovala 

obecné oblasti, jejichž zachování je pro chod orgánů veřejné moci podstatné. Dopadová 

a oblastní určující kritéria musela být splněna současně. Návrh vyhlášky tento koncept opouští, 

nicméně kritéria v určité podobě zachovává.  

Orgán veřejné moci nově vždy posuzuje, zda jeho informační systém naplní kritéria uvedená 

v čl. I bodu 2 (jedná se o nový § 3 odst. 1) návrhu vyhlášky. Orgán veřejné moci však i nadále 

zůstává v pozici, kdy je jeho úkolem pouze posoudit, zda jím spravovaný informační systém 

naplňuje objektivní kritéria. 

Výjimku z tohoto posouzení tvoří pouze již zmíněný čl. I bod 1. návrhu vyhlášky, tedy že 

informační systém, který je využíván k zajištění vyjmenovaných činností v případě organizační 

složky státu nebo kraje či hlavního města Prahy, je významným informačním systémem vždy 

(to v případě nového § 2 odst. 1).  

Je také nutno zdůraznit, že pokud jde o organizační složku státu, kraj nebo hlavní město 

Prahu, použije se na něj čl. I bod 2. návrhu vyhlášky (§ 3 odst. 1) také, a to na takové systémy, 
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které v čl. I bodu 1. návrhu vyhlášky (§ 2 odst. 1) vyjmenovány nejsou, ale jsou jmenovanými 

orgány veřejné moci spravovány. 

Proces identifikace významného informačního systému podle návrhu vyhlášky, který je 

popsán výše, znázorňuje přehledně také následující diagram. 
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Určujícím kritériem je skutečnost, že narušení bezpečnosti informací v informačním 

systému, který není uveden v čl. I bodu 1. (§ 2 odst. 1), by mohlo způsobit omezení či narušení 

fungování orgánu veřejné moci, omezení či narušení poskytování služeb nebo informací 

orgánem veřejné moci veřejnosti, omezení či narušení hospodaření orgánu veřejné moci, 

omezení či narušení fungování, poskytování služeb nebo informací veřejnosti, nebo 

hospodaření jiného orgánu nebo osoby podle § 3 zákona, zásah do osobního života nebo  

do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50 000 osob nebo ohrožení či 

narušení veřejného zájmu a toto omezení, narušení, zásah či ohrožení nebude možné odvrátit 

bez vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Jednotným užitím pojmu „omezení nebo narušení“ dochází ke sjednocení terminologie s 

vyhláškou č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, kdy se jedná 

o stav, při kterém dochází k závažnému omezení rozsahu nebo kvality (nemusí se jednat o 

úplné přerušení fungování). Může docházet k výraznému nárůstu čekací doby, nejsou 

uspokojeni všichni občané, může docházet ke změně dostupnosti služeb, některé podpůrné 

služby nejsou dostupné vůbec, není možné provádění složitějších úkonů, je nutno řídit 

poskytování služby náhradním způsobem apod.  

V případě termínů „fungování“ orgánu veřejné moci a „poskytování služeb“ orgánem 

veřejné moci se jedná o pojmy velmi široké, a to z toho důvodu, že jejich obsah nelze přesně 

jevově vymezit ani dostatečně právně definovat. Nejedná se pouze o povinnosti, které jsou 

orgánu veřejné moci dány právními předpisy, ale i o chod orgánu veřejné moci jako takový, a 

to vždy s ohledem na každý individuální případ.  

Pojem „poskytování informací“ orgánem veřejné moci odkazuje na povinnost orgánu 

veřejné moci poskytovat informace o své činnosti, a to především, nikoli však výhradně, z 

pohledu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Pojmem „hospodaření“ orgánu veřejné moci je myšleno narušení stanoveného finančního 

modelu takového subjektu.  

Všechna výše uvedená určující kritéria jsou pak dále vztažena také na situaci, kdy by 

narušením bezpečnosti informací v informačním systému orgánu veřejné moci byla tato kritéria 

naplněna i u jiného orgánu nebo osoby podle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Pojmy „zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob“  

a „ohrožení či narušení veřejného zájmu“ mají za cíl generálně pojmout vliv narušení 

bezpečnosti informací v informačním systému na veřejnost. Zásah do osobního života nebo  

do práv fyzických nebo právnických osob je v tomto případě kritériem zohledňujícím 

jednotlivce, zatímco ohrožení či narušení veřejného zájmu zohledňuje obecně chráněné zájmy. 

Všechna tato kritéria jsou obsahem § 4 původního znění vyhlášky a v rámci návrhu vyhlášky 

tedy dochází pouze k jejich jazykovému upřesnění. 

Stěžejní je v rámci těchto jednotlivých kritérií společná věta, která znění nového § 3 odst. 1 

v rámci čl. I bodu 2 návrhu vyhlášky uzavírá. Tato věta říká, že se o významný informační 

systém bude jednat pouze v případě, že uvedené situace, tedy „omezení či narušení fungování 

orgánu veřejné moci, omezení či narušení poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné 

moci veřejnosti, omezení či narušení hospodaření orgánu veřejné moci, omezení či narušení 
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fungování, poskytování služeb nebo informací veřejnosti, nebo hospodaření jiného orgánu 

nebo osoby podle § 3 zákona, zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo 

právnických osob postihující nejméně 50 000 osob nebo ohrožení či narušení veřejného zájmu“ 

nebude možné odvrátit bez vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Nepříznivé dopady je nutno odvrátit činností uvnitř organizace, není možné považovat  

za jejich odvrácení situaci, kdy činnost subjektu nahradí jiný orgán veřejné moci. 

Vynaložení nepřiměřených nákladů musí být zkoumáno ve světle konkrétních okolností 

případu. Je možné se orientovat především s přihlédnutím k finančním nákladům, 

vynaloženému času pracovníků organizace a dalším vynaloženým nákladům. Jedná se  

o náklady, které by při vynaložení na zajištění náhradního řešení byly v hrubém nepoměru 

vzhledem ke standardním způsobům.  

Modelovým příkladem může být běžná situace, kdy orgán veřejné moci s rozsáhlou databází 

údajů o výkonu jeho jednotlivých činností bude schopen vyřídit žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bez databáze těchto údajů a informačních 

systémů, které s touto databází pracují pouze, pokud bude na vyhledávání tohoto údaje  

v papírové podobě pracovat o 2 jeho zaměstnance více než obvykle, a to po dobu 3 dnů, namísto 

práce jednoho zaměstnance po dobu 10 minut. V tomto případě by orgán veřejné moci nesporně 

vynaložil nepřiměřené náklady na zajištění této své činnosti. Oproti tomu orgán veřejné moci, 

který běžně tuto agendu vykonává pouze okrajově a databázi těchto údajů v elektronické 

podobě neudržuje tak rozsáhlou, bude žádost podle zmíněného zákona vyřizovat stále se 

zapojením jednoho zaměstnance za srovnatelnou dobu, za jakou tuto žádost vyřídí za běžného 

provozu, tedy s použitím databáze. Náklady, které vynaloží na výkon této své činnosti, jsou  

v podstatě srovnatelné s náklady, které vynaloží běžně za použití svého informačního systému 

či databáze.  

Dále podle čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky vede orgán veřejné moci seznam všech jím 

spravovaných informačních systémů a u každého informačního systému, který není uveden  

v novém § 2 odst. 1 podle čl. I bodu 1 návrhu vyhlášky, posuzuje naplnění určujících kritérií 

podle nového § 3 odst. 1 podle čl. I bodu 2 návrhu vyhlášky. O výsledku takového posouzení 

v seznamu informačních systémů vede písemný záznam. Důvodem pro uvedení této činnosti  

v rámci návrhu vyhlášky je dosavadní praktická aplikovatelnost dosavadní právní úpravy. 

Identifikaci významných informačních systémů v rámci orgánu veřejné moci bylo a je nutno 

provádět napříč všemi informačními systémy takové organizace. Prokazatelnost takového 

procesu identifikace je v praxi vždy doložitelná písemným dokumentem, například interním 

pokynem. Navrhované ustanovení tedy reflektuje tuto praxi a jeho snahou je přinést jednotný 

přístup k této identifikaci vypracováním záznamu s minimem nutných údajů. Je nutno 

zdůraznit, že takový záznam nemá konstitutivní charakter, tedy není na vůli správce 

informačního systému, zda posouzením a označením informačního systému za významný 

informační systém v seznamu takový informační systém skutečně významným 

informačním systémem bude. Návrh vyhlášky nijak nemění proces identifikace 

významného informačního systému a orgán veřejné moci tedy i nadále zůstává v pozici, 

kdy je jeho úkolem pouze posoudit, zda jím spravovaný informační systém naplňuje 

objektivní kritéria. Správce informačního systému je zde tedy v pozici toho, kdo existující 
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stav v seznamu pouze deklaruje. Stejně jako doposud je tedy rozhodující skutečností  

pro počátek běhu lhůt naplnění kritérií, kterými jsou v rámci návrhu vyhlášky nově § 2 odst. 1 

nebo § 3 odst. 1, nikoli okamžik posouzení informačního systému jeho správcem. 

Výše uvedené je také důvodem, proč je povinností správce vést písemný záznam  

o posouzení systému pouze v případě informačního systému, který není uveden v novém § 2 

odst. 1 v rámci čl. I bodu 1. návrhu vyhlášky – takový informační systém, pokud je spravován 

organizační složkou státu nebo krajem či hlavním městem Praha, je významným informačním 

systémem vždy, a není proto nutné tuto skutečnost vést v seznamu všech správcem 

spravovaných informačních systémů. 

K bodu 3. (§ 4 a § 5) 

S ohledem na navrhovanou změnu postupu identifikace významných informačních systémů 

v čl. I bodu 1. a 2. návrhu vyhlášky se čl. I bodem 3 návrhu vyhlášky § 4 a § 5 zrušují. 

K bodu 4. (Příloha č. 1 a příloha č. 2) 

Podle bodu 4. článku I návrhu vyhlášky se přílohy č. 1 a č. 2 zrušují a to z důvodu změny 

postupu identifikace významných informačních systémů v čl. I bodu 1. a 2. návrhu vyhlášky. 

Ke zrušení přílohy č. 1 dochází také z důvodu zvýšení ochrany významných informačních 

systémů. Tato snaha je v souladu s § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti, který zavedl  

do tohoto zákona výjimku ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

a umožnil neposkytnutí informací, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování 

kybernetické bezpečnosti. Ve veřejně dostupném seznamu významných informačních systémů 

orgánů veřejné moci je možné spatřovat toto ohrožení. Ke zrušení přílohy č. 2 dochází z důvodu 

její nadbytečnosti, související s úpravou postupu identifikace významných informačních 

systémů. 

Čl. II (účinnost) 

Návrh vyhlášky nabývá účinnosti dne 1. března 2019. Takto stanovená účinnost návrhu 

vyhlášky stanoví přiměřené období legisvakance a umožní, aby se orgány veřejné moci 

seznámily s obsahem návrhu vyhlášky a dokázaly jej reflektovat.  
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