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I I .  
N á v r h  

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne …………… 2019 

 
o způsobu likvidace kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy 

a o náležitostech protokolu o průběhu jejich likvidace 
 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s Ministerstvem 

vnitra stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 104/2017 Sb. a zákona 
č. 205/2017 Sb.: 

 
§ 1 

Předmět úpravy 
 

 Tato vyhláška stanoví způsob likvidace kopií dat a provozních údajů informačního 
systému veřejné správy (dále jen „kopie“) a náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií. 
 

§ 2 
Způsob likvidace kopií 

 
 (1) Provozovatel informačního systému veřejné správy (dále jen „provozovatel“) 
zlikviduje kopii 

a) vymazáním,  
b) přepsáním nahodilými daty,  
c) likvidací kryptografických klíčů k zašifrovaným datům nebo provozním údajům, nebo 
d) likvidací nosiče, na němž je kopie uložena.  

 
 (2) Provozovatel nesmí zlikvidovat kopii způsobem podle odstavce 1 písm. a) a b), je-li 
uložena na nosiči neumožňujícím opětovný zápis nebo na poškozeném nosiči. 
 
 (3) Provozovatel zlikviduje kopii způsobem odpovídajícím úrovni její důvěrnosti, 
přičemž použije způsob likvidace uvedený v odstavci 1 
a) písm. a) pro kopie s nízkou úrovní důvěrnosti, nebo 
b) písm. b) až d) pro kopie s nízkou až kritickou úrovní důvěrnosti. 
 

(4) Úrovně důvěrnosti kopie jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.  
 

§ 3  
Náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií 

  
 Protokol o průběhu likvidace kopií obsahuje 
a) název, adresu sídla a identifikační číslo osoby správce informačního systému veřejné 

správy, bylo-li přiděleno, 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu osoby oprávněné jednat 

za správce informačního systému veřejné správy, 
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c) jméno, popřípadě jména, příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní 
osoby správce informačního systému veřejné správy, 

d) obchodní firmu nebo název, adresu sídla provozovatele, popřípadě adresu sídla jeho 
organizační složky na území České republiky a identifikační číslo osoby provozovatele, 
bylo-li přiděleno,  

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní 
osoby provozovatele, 

f) typ, model, sériové číslo a výrobce nosiče, na němž je kopie uložena, 
g) způsob likvidace kopie, 
h) nejvyšší úroveň důvěrnosti kopie před likvidací, 
i) nejvyšší úroveň důvěrnosti kopie po likvidaci v případě, že byla zlikvidována pouze její 

část, 
j) softwarové nástroje použité k likvidaci včetně jejich verzí, 
k) datum a místo provedené likvidace, 
l) číslo jednací protokolu a 
m) podpis osoby oprávněné jednat za provozovatele. 
 

§ 4 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 

 
 

Ředitel: 
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Příloha k vyhlášce č. …/2019 Sb. 
 

Úrovně důvěrnosti kopie 
 

Úroveň Popis důvěrnosti kopie 

Nízká Data a provozní údaje informačního systému veřejné správy jsou veřejně přístupné nebo 
byly určeny ke zveřejnění. Narušení důvěrnosti dat a provozních údajů informačního 
systému veřejné správy neohrožuje oprávněné zájmy správce informačního systému 
veřejné správy.  

Střední Data a provozní údaje informačního systému veřejné správy nejsou veřejně přístupné a 
tvoří znalostní základnu správce informačního systému veřejné správy. Ochrana dat 
a provozních údajů informačního systému veřejné správy není vyžadována právním 
předpisem nebo smluvním ujednáním. 

Vysoká Data a provozní údaje informačního systému veřejné správy nejsou veřejně přístupné a 
jejich ochrana je vyžadována právním předpisem nebo smluvním ujednáním.  

Kritická Data a provozní údaje informačního systému veřejné správy nejsou veřejně přístupné a 
vyžadují nadstandardní míru ochrany nad rámec předchozí kategorie. 
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