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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 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 104/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další 
zákony. Touto novelou byly mimo jiné stanoveny nové povinnosti provozovatelům 
informačních systémů veřejné správy, a to pro likvidaci kopií dat a provozních údajů týkajících 
se provozovaného informačního systému veřejné správy a vyhotovení protokolu o průběhu 
takové likvidace. Způsob likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu 
o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů stanoví vyhláškou Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) v dohodě s Ministerstvem vnitra, 
a to podle zmocnění uvedeného v § 12 odst. 3 zákona o informačních systémech veřejné správy. 

K provedení předmětného zmocnění zpracoval NÚKIB návrh vyhlášky o způsobu likvidace 
kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy a o náležitostech protokolu 
o průběhu jejich likvidace (dále jen „návrh vyhlášky“ nebo „vyhláška“), který tyto zmíněné 
oblasti souhrnně upravuje. Tento návrh vyhlášky nepřináší zcela novou právní úpravu, ač 
konkrétně právě prováděné ustanovení bylo do právního řádu doplněno výše uvedenou novelou 
zákona o informačních systémech veřejné správy nedávno. Práva a povinnosti vztahující se 
k likvidaci kopií dat a provozních údajů upravuje i zákon o kybernetické bezpečnosti, který je 
v rámci této problematiky proveden vyhláškou 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), která 
mimo jiné stanovuje způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií. Vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti má jinou osobní působnost než návrh vyhlášky. Co se za informační 
systémy veřejné správy považuje, je uvedeno v § 2 písm. b) zákona o informačních systémech 
veřejné správy. 

Návrh vyhlášky si za cíl klade přinést prakticky využitelný legislativní text, který stanoví 
minimální standardy pro regulované oblasti. Účelem navrhované úpravy je provedení 
zákonných povinností, které směřují ke snaze zabránit situacím, při kterých by si provozovatel 
informačního systému veřejné správy po skončení provozování takového systému ponechal 
kopie dat a provozních údajů nebo provedl jejich likvidaci nedostatečně anebo 
nezdokumentoval průběh likvidace odpovídajícím způsobem. Návrh vyhlášky stanovuje 
podrobnosti výkonu takové likvidace a způsob jejího provedení a obsahové náležitosti 
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protokolu o průběhu likvidace. Pravidla pro likvidaci jsou stanovena přiměřeně tak, aby 
neúměrně nezatěžovala povinné subjekty, ale aby zároveň byly dodrženy popsané postupy 
s ohledem na hodnotu aktiv a další aspekty. V příloze návrhu vyhlášky stanovené postupy jsou 
tímto způsobem formulovány proto, aby bylo zajištěno, že dojde ke správnému posouzení 
úrovně důvěrnosti kopií dat a následnému využití odpovídajícího způsobu likvidace.  

Návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy 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). 

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.  

Na oblast kybernetické bezpečnosti, jejíž je problematika likvidace kopií dat a provozních 
údajů součástí, se z hlediska právních předpisů, které tvoří ústavní pořádek, vztahuje zejména 
právo vlastnit majetek, neboť podle čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod „vlastnictví 
zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 
obecnými zájmy“. Opatření uvedená v prováděném zákoně a návrhu vyhlášky se  mohou jevit 
jako omezující právo na užívání majetku, nicméně chrání obecné zájmy, kterými je bezpečnost 
státu a obyvatelstva či významné ekonomické a společenské zájmy. 

Kybernetická bezpečnost České republiky spadá jako podmnožina bezpečnosti České 
republiky 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 je v souladu se zákonem o informačních systémech veřejné správy, k jehož 
provedení se vydává, neboť stanoví toliko způsob likvidace kopií dat a provozních údajů 
informačního systému veřejné správy a náležitosti protokolu o průběhu likvidace. 

Návrh vyhlášky obsahuje konkretizaci jednotlivých zákonných povinností, tj. stanoví 
způsob likvidace kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy a 
náležitosti protokolu o průběhu likvidace, přičemž se ve všech jednotlivých ustanoveních 
pohybuje v rámci zákonného zmocnění a tento rámec nepřekračuje. 

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 rámci regulované oblasti nebyla dosud uzavřena žádná mezinárodní smlouva.  
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Z právních předpisů tvořících ústavní pořádek České republiky se na oblast, která má být 
upravena navrhovanou právní úpravou, obecně vztahuje také ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky (čl. 79 odst. 3). Navrhovaná právní úpravy je v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné zásady ústavního pořádku České 
republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu. 

Problematiku související s návrhem právního předpisu lze posuzovat z hlediska práv 
chráněných Evropskou úmluvou o lidských právech, např. práva na pokojné užívání majetku 
(povinné zavádění bezpečnostních opatření) a práva na respektování soukromí (kompromitace 
citlivých údajů). Navrhovaná úprava však nejenže nepředstavuje zásah do těchto práv či jejich 
nepřiměřené omezení, naopak v některých případech přispívá k jejich ochraně zajištěním 
adekvátní úrovně likvidace kopií dat a provozních údajů tím, že realizuje zákonné zmocnění 
obsažené v účinném zákoně o informačních systémech veřejné správy. 

Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie, jakož ani 
judikatura Evropského soudu pro lidská práva se na předmět úpravy regulovaný návrhem 
vyhlášky nevztahují. 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 

Návrh vyhlášky se vztahuje na provozovatele informačních systémů veřejné správy, což 
jsou osoby, které zajišťují funkčnost technických a programových prostředků tvořících 
informační systém veřejné správy. Povinnost k likvidaci kopií dat a provozních údajů 
a vyhotovení protokolu o této likvidaci je provozovatelům stanovena zákonem o informačních 
systémech veřejné správy. Tito provozovatelé mají stanovenu povinnost k likvidaci kopií dat, 
i pokud jsou zároveň provozovateli informačního systému kritické informační infrastruktury, 
komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního 
systému, a to podle zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Ve vztahu k nově regulovaným informačním systémům veřejné správy lze očekávat, že 
finanční a hospodářský dopad bude minimální, neboť orgány veřejné správy již dnes musí 
dodržovat povinnosti směřující k uplatňování opatření odpovídajících bezpečnostním 
požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných 
v informačních systémech veřejné správy. V rámci informační koncepce jsou pak orgány 
veřejné správy povinny stanovit své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti jimi 
spravovaných informačních systémů. Není detailně známo, jak jsou uvedená opatření 
u povinných subjektů realizována, proto není možné blíže specifikovat předpokládané 
hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy. Odhad nákladů je nutné stanovit na 
straně regulovaných osob při zohlednění současných lidských zdrojů, současného stavu 
provádění likvidace kopií dat a míry nesouladu s novou regulací.  

Návrh vyhlášky představuje proporcionální kompromis mezi požadavkem na minimalizaci 
administrativní zátěže a finančních nákladů na jedné straně a zajištěním nezbytné míry 
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bezpečnosti v tomto případě realizované likvidací kopií dat a provozních údajů týkajících se 
provozovaného informačního systému veřejné správy na straně druhé. 

Ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády by nemělo dojít k žádnému finančnímu ani 
hospodářskému dopadu, neboť těmto subjektům bylo již v průběhu roku 2018 usnesením vlády 
ze dne 18. dubna 2018 č. 241 uloženo, aby zabezpečily 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 bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat 
(vyhláška o kybernetické bezpečnosti)].  

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 a dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava může pozitivně přispět k ochraně soukromí a osobních údajů, 
neboť zlepšení bezpečnostních opatření v podobě likvidace kopií dat a provozních údajů 
a rozšíření působnosti těchto povinností na širší okruh povinných subjektů snižuje možnost 
následné kompromitace osobních údajů u těchto subjektů.  

Podle návrhu vyhlášky se počítá s tím, že protokol o průběhu likvidace bude obsahovat 
osobní údaje. Konkrétně se bude jednat o jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa 
trvalého pobytu osoby oprávněné jednat za správce informačního systému veřejné správy, 
jméno, popřípadě jména, příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby 
správce informačního systému veřejné správy a jméno, popřípadě jména, příjmení, telefonní 
číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby provozovatele. Tyto osobní údaje budou 
zpracovávány na základě čl. 6 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně 
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osobních údajů). Právní povinnost, kterou bude správce osobních údajů plnit, je dodržení 
náležitostí protokolu o průběhu likvidace kopií stanovených vyhláškou.  

Správce bude osobní údaje zpracovávat jen k uvedenému účelu. Jeho povinností je mimo 
jiné zavést vhodná technická opatření tak, aby docházelo pouze ke zpracování v souladu 
s Obecným nařízením. Osobní údaje zpracované podle návrhu vyhlášky nebudou předávány 
jiným subjektům bez toho, aby k tomu tyto subjekty měly právní titul pro zpracování osobních 
údajů. Předmětné zpracování osobních údajů bude z hlediska právních předpisů nezbytné 
a vzhledem k rozsahu zpracovávaných osobních údajů přiměřené. Rizikem pro fyzické osoby 
v případě neoprávněného zpracování osobních údajů, např. v podobě narušení zabezpečení 
osobních údajů třetí stranou, bude to, že se osoby, které k tomu nejsou oprávněny, budou moci 
dozvědět o emailu, telefonním číslu a popř. funkci takové osoby. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

V této oblasti nebyla shledána žádná nová rizika. Návrh vyhlášky je jednoznačný a vychází 
z existujícího právního rámce. Návrh vyhlášky zpřesňuje některé dílčí povinnosti uložené 
zákonem o informačních systémech veřejné správy jasně vymezenému okruhu subjektů, 
v jejichž zájmu je zajištění řádné likvidace kopií dat.  

Opatření k likvidaci kopií dat vycházejí ze standardu NIST Special Publication 800 – 88 
Guidelines for Media Sanitization. Návrh vyhlášky si klade za cíl popsat možnosti, jak 
přistoupit k mazání a likvidaci kopií dat a provozních údajů. Pravidla pro likvidaci musí být 
stanovena přiměřeně tak, aby neúměrně nezatížila povinný subjekt, ale aby byly dodrženy 
popsané postupy s ohledem na úroveň důvěrnosti kopie. Úrovně důvěrnosti kopie jsou v příloze 
formulovány proto, aby bylo zajištěno, že dojde ke správnému posouzení a následnému využití 
odpovídajícího způsobu likvidace.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky má pozitivní dopady na bezpečnost a obranu státu.  

Návrh vyhlášky pomůže přispět k posílení bezpečnosti v oblasti kyberprostoru, a to 
naplňováním povinností k likvidaci kopií dat a provozních údajů včetně vyhotovení protokolu 
o průběhu likvidace. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy je neoprávněně přistupováno 
k datům, která měla být zlikvidována.  

j) Konzultace 

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti mimo jiné stanovuje způsob likvidace dat, provozních 
údajů, informací a jejich kopií. Návrh vyhlášky vychází z této části vyhlášky o kybernetické 
bezpečnosti. Podstatnou součástí procesu tvorby návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, 
a to i stran likvidace, bylo zřízení expertní pracovní skupiny. Na jednání této pracovní skupiny 
bylo pozváno více než třicet expertů z daných odvětví, jak z řad veřejného, tak i soukromého 
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sektoru. Důležitou konzultační součástí pracovních skupin byli i odborní zaměstnanci NÚKIB, 
především z řad Oddělení regulace, auditu a podpory a z odboru Vládní CERT.  
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II. Zvláštní část 

K § 1 (Předmět úpravy) 

Předmětem úpravy návrhu vyhlášky o způsobu likvidace dat je především stanovení 
způsobu likvidace kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy 
a náležitosti protokolu o průběhu likvidace těchto kopií.  

Návrhem vyhlášky, jejíž předmět úpravy je vymezen v § 1, realizuje Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s Ministerstvem vnitra podle zmocnění, které 
je mu svěřeno na základě § 12 odst. 3 zákona o informačních systémech veřejné správy. 

K § 2 (Způsob likvidace kopií) 

V rámci tohoto ustanovení jsou vymezeny základní způsoby likvidace kopií pro 
provozovatele informačního systému veřejné správy. Při tvorbě bylo vycházeno zejména ze 
standardu NIST Special Publication 800 – 88, Guidelines for Media Sanitization a dobré praxe. 
Stanovený způsob likvidace odpovídá úrovni důvěrnosti dat, přičemž jednotlivé úrovně 
důvěrnosti jsou popsány v příloze vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Stanovené způsoby 
likvidace kopií dat a úrovně důvěrnosti jsou definovány proto, aby bylo zajištěno, že dojde ke 
správnému posouzení a následnému využití odpovídajících způsobů likvidace. 

K § 3 (Náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií) 

Toto ustanovení stanovuje náležitosti protokolu o průběhu likvidace dat nebo jejich nosičů. 
Náležitosti protokolu jsou stanoveny tak, aby byl průběh likvidace dat nebo jejich nosičů 
dostatečně zdokumentovaný a aby vždy bylo možné jednoznačně identifikovat nejen nosič, na 
němž byla kopie uložena včetně způsobu jeho likvidace, ale i zainteresované správce 
a provozovatele informačního systému veřejné správy.  

K § 4 (Účinnost) 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava pomůže přispět nejen k posílení 
bezpečnosti v oblasti kyberprostoru, ale i k ochraně soukromí a osobních údajů a ve vztahu 
k ministerstvům a Úřadu vlády by nemělo dojít k žádnému finančnímu ani hospodářskému 
dopadu, je vhodné stanovit termín nabytí účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

K příloze (Úrovně důvěrnosti kopie) 

Tato příloha obsahuje ve formě tabulky čtyři základní úrovně důvěrnosti kopie včetně jejich 
popisu. Tyto úrovně jsou definovány proto, aby bylo zajištěno správné posouzení důvěrnosti 
dat. Jednotlivé úrovně byly stanoveny na základě dobré praxe. 
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