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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

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

systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

 01/2021; 

 § 2 odst. 1 písm. d), e) a f) nabude 

účinnosti 01/2022; 

 § 2 odst. 1 písm. g) a h) nabude 

účinnosti 01/2023. 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti; zvýšení právní jistoty adresátů předpisu 

prostřednictvím zvýšení srozumitelnosti a jednoznačnosti předpisu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Dojde ke zvýšení nákladů na kybernetickou bezpečnost jednotlivých adresátů normy, kteří ale 

byli jejími adresáty i v minulosti. Vyčíslení příslušného finančního nákladu lze nalézt v kapitole 

týkající se nákladů níže. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR by se měla prostřednictvím lepšího zajištění 

kybernetické bezpečnosti v rámci systémů státní správy zvýšit. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Vzhledem k zavádění bezpečnostních opatření na nové systémy je pravděpodobné, že dojde ke 

zvýšení poptávky určitého typu IT služeb a konzultantských služeb. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Na rozpočty krajů bude mít vyhláška určitou míru vlivu, nicméně vzhledem k tomu, že kraje již 

byly adresáty vyhlášky a ve vztahu ke krajům je pravděpodobné, že mezi významné informační 

systémy nebude nově zařazeno významnější množství dalších informačních systémů, nebude se 

jednat o dopad nikterak zásadní. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Pokud ano, specifikujte.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti systémů pro zajištění výkonu působnosti orgánů 

veřejné moci, tedy primárně výkonu veřejné moci, které je novelou vyhlášky sledováno, zvýší 

zároveň i bezpečnost ČR, jíž je kybernetická bezpečnost bezpochyby důležitou složkou. 
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HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

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

systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. (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, (dále jen „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. 

 

1.1 Název 

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

systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. 

1.2 Definice problému 

Platné znění vyhlášky je problematické z několika důvodů: 

a) Rigidní seznam konkrétně pojmenovaných informačních systémů v příloze 

vyhlášky: pomalá změna legislativní cestou, zveřejňování seznamu zásadních 

systémů pro chod státu vůči potenciálním útočníkům 

b) Přehlednost a srozumitelnost kritérií: nízká právní jistota adresátů a omezená 

efektivita vyhlášky, nestejná úroveň kybernetické bezpečnosti klíčových 

informačních systémů státu 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době je identifikace významných informačních systémů prováděna na základě 

zákona o kybernetické bezpečnosti prostřednictvím vyhlášky. S identifikací významného 

informačního systému, kterou dle kritérií (či obecněji obsahu) vyhlášky provádí sám správce 

posuzovaného systému, jsou následně spojeny povinnosti, které správcům významných 

informačních systémů ukládá zákon potažmo vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech 

podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti“). 

Identifikace významného informačního systému může proběhnout dvěma způsoby. Buďto 

je tento systém jmenovitě uveden v příloze č. 1 vyhlášky či tento systém naplňuje zároveň 
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alespoň jedno dopadové určující kritérium a zároveň alespoň jedno odvětvové určující 

kritérium, která jsou v této vyhlášce uvedena. 

Stávající právní úprava trpí problémy uvedenými v bodu 1.2.  

a) Rigidní seznam konkrétně pojmenovaných informačních systémů v příloze vyhlášky: 

pomalá změna legislativní cestou, zveřejňování seznamu systémů zásadních pro chod 

státu vůči potenciálním útočníkům. 

Tento typ seznamu se problematicky udržuje aktuální. Vyjmout či přidat další 

systém představuje nutnost změny vyhlášky, což není flexibilní. Nastávají tak situace, 

kdy jsou systémy, které již jejich správce nepoužívá, stále zařazeny mezi významné 

informační systémy v rámci tohoto seznamu a naopak. Takovýto stav je ve vztahu 

k dynamicky se rozvíjejícímu světu informačních technologií značně nevyhovující. 

Zároveň obsahuje tento seznam často velmi konkrétní názvy systémů, což je opět 

nevhodné vzhledem k rychle se rozvíjejícímu prostředí informačních a komunikačních 

technologií. Tedy v případě, že daný subjekt změní dodavatele informačního systému 

spisové služby a změní se tak i jméno tohoto informačního systému, měla by být 

vyvolána legislativní změna za účelem vyřazení původní spisové služby a nahrazení 

této spisové služby spisovou službou novou, přestože kvalitativně se o jiný systém 

nejedná a dopady narušení jeho důvěrnosti, dostupnosti a integrity zůstávají stejné. 

Veřejný seznam informačních systémů, které mají pro stát zásadní význam, je i 

z hlediska zajištění kybernetické bezpečnosti naprosto nevyhovující. Stát tak v podstatě 

potenciálním útočníkům veřejně předkládá takové informační systémy, jejichž narušení 

by pro chod státu znamenalo citelné komplikace. 

b) Přehlednost a srozumitelnost kritérií: nízká právní jistota adresátů a nízká efektivita 

vyhlášky, nestejná úroveň kybernetické bezpečnosti klíčových informačních systémů 

státu. 

Kritéria, zejména ta dopadová, jsou v rámci vyhlášky spojena poměrně 

komplikovaně a obtížně srozumitelnou (a tedy i různě vkládanou) společnou větou v 

§ 4 písm. a) vyhlášky. To, že jsou dopadová kritéria pro potenciální povinné osoby 

obtížně interpretovatelná, vede ve svém důsledku k nízké efektivitě vyhlášky a nízké 

právní jistotě jejích adresátů.  

Nízká právní jistota adresátů je pak v tak zásadním případě, jakým je nutnost 

posoudit své informační systémy a určit, zda se jedná o systémy významné či ne, 

nepřípustná, jelikož s tímto rozhodnutím jsou pro daný subjekt spojeny další následky 

(finanční, organizační apod.). 

Kvůli nižší efektivitě vyhlášky nedochází v současné době k pokrytí těch systémů 

orgánů veřejné moci, které jsou ze zkušeností Národního úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost (dále také jako „NÚKIB“) téměř ve všech případech nezbytné 

pro chod daných organizací (např. informační systémy sloužící k výkonu spisové 

služby). Tím vznikají nedůvodné rozdíly mezi organizacemi, jejichž operabilita má 

shodnou závislost na informačních systémech. Tím pádem není výkon činnosti orgánu 

veřejné moci zajištěn napříč orgány veřejné moci srovnatelně, respektive v tomto 

případě srovnatelně bezpečně. Pravděpodobnost narušení bezpečnosti informací 

v těchto systémech a dopady takového narušení tak nejsou v některých případech nijak 
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redukovány prostřednictvím bezpečnostních opatření. Taková situace pak pochopitelně 

může vést k devastujícím následkům některých kybernetických bezpečnostních 

incidentů v těchto neidentifikovaných byť zásadních systémech, které by v důsledku 

pocítili i jednotliví obyvatelé České republiky. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými orgány jsou výhradně orgány veřejné moci. 

Lze je pak dále dělit na: 

a) Orgány veřejné moci, které budou mít již jako významné identifikované všechny ty 

systémy, na které novela vyhlášky dopadne. 

b) Orgány veřejné moci, které budou mít již jako významné identifikované některé 

informační systémy v organizaci. 

c) Orgány veřejné moci, které nemají doposud identifikován žádný významný informační 

systém, a po novele k této identifikaci dojde. 

d) Orgány veřejné moci, které nemají doposud identifikován žádný významný informační 

systém, a po novele k této identifikaci nedojde. 

Na orgány podle písm. a) a d) pak nebude mít novela vyhlášky vliv a nepřinese jim tak žádné 

zásadní finanční či personální náklady a úroveň kybernetické bezpečnosti se vlivem novely 

vyhlášky u těchto subjektů nezvýší [v případě subjektů podle písm. a) však proto, že je již na 

stejné úrovni, jakou bude novelizovaná vyhláška vyžadovat a žádné nové systémy, které by 

byly zabezpečeny se tak vlivem novely vyhlášky mezi významné informační systémy 

nezařadí]. 

Na orgány podle písm. b) a c) bude mít novela vyhlášky vliv a ve vztahu k nově 

identifikovaným informačním systémům by mělo dojít ke zvýšení úrovně jejich kybernetické 

bezpečnosti, zároveň s tím budou spojeny finanční a personální náklady, přičemž v případě 

orgánů podle písm. b) lze předpokládat, že budou tyto náklady nižší, než u orgánů podle písm. 

c), jelikož některá opatření zavedená na původně určené významné informační systémy budou 

sdílená stejně jako již jednou dedikované personální kapacity. I v případě orgánů podle písm. 

b) však může dojít k situaci, kdy budou personální kapacity vyčerpány a bude tak nezbytné 

vytvoření nových pracovních či služebních míst v oboru činnosti kybernetická bezpečnost, tím 

spíše tato potřeba vyvstane u orgánů podle písm. c). 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Obecný cíl: 

- Kýžený cílový stav představuje situace, kdy je vyhláška natolik efektivní, že pokrývá 

zásadní informační systémy sloužící zajištění služeb orgánů veřejné moci veřejnosti za 

současného vynaložení přiměřených prostředků státního rozpočtu. A tedy je přiměřeně 

hospodárně zvýšena úroveň kybernetické bezpečnosti ČR.1 

                                                 
1 Na nejzásadnější informační a komunikační systémy orgánů veřejné moci mimo vyhlášky o významných 
informačních systémech dopadá rovněž úprava prostřednictvím institutu kritické informační 
infrastruktury, kritéria pro zařazení povinné osoby mezi správce kritické informační infrastruktury a 
jejích systémů mezi prvky kritické informační infrastruktury jsou ovšem nastavena na vyšší hladinu. 
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Konkrétní cíle: 

- Natolik srozumitelný a určitý postup identifikace, že právní jistota adresátů takové 

vyhlášky bude na vysoké úrovni, zároveň s tím by se měla zvýšit i efektivita vyhlášky 

a mělo by dojít k identifikaci všech těch systémů, které splňují kritéria bez významných 

možností obcházení této vyhlášky, což povede ke zvýšení úrovně kybernetické 

bezpečnosti ČR. 

- Samotný text vyhlášky nebude přispívat svou konkrétností k vytipování cílů útoku 

potencionálních útočníků, což povede ke zvýšení kybernetické bezpečnosti ČR. 

- Změny na poli informačních systémů v rámci orgánů veřejné moci budou evidovány 

v reálném čase, tedy nikoliv prostřednictvím značně neflexibilního postupu 

prostřednictvím změny textace vyhlášky. 

Operativní cíle: 

- Srozumitelná a určitá textace vyhlášky, odůvodnění obsahující dostatečně vymezené 

pojmy a postupy v rámci vyhlášky pro případ nejistoty. 

- Opuštění přístupu zveřejnění výčtu konkrétních názvů informačních systémů 

jednotlivých orgánů veřejné moci prostřednictvím právního předpisu. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Vznik kybernetického bezpečnostního incidentu 

Vektor naplnění zranitelnosti č. 1: Útočníkovi je kvůli zveřejnění seznamu konkrétních 

informačních systémů znám informační systém, jehož narušení bezpečnosti a případná 

manipulace s daty či odepření dostupnosti těchto dat bude mít vyšší míru dopadů, a na tento 

systém se tak zaměří. 

Vektor naplnění zranitelnosti č. 2: Útočník se zaměří na systém, který nebyl díky snížené 

efektivitě vyhlášky zařazen mezi významné, byť zařazen být měl. Útočník toto vyhodnotí např. 

ze srovnání zařazených systémů a obecného povědomí, že subjekt, který je jeho cílem, používá 

pro svou činnost stejný typ systému, ale přitom tento systém mezi významné nezařadil. Ve 

vztahu k takovému systému pak nebudou ze strany subjektu, který je cílem, aplikována 

dostatečná bezpečnostní opatření, která by byla způsobilá buďto zabránit vzniku 

kybernetického bezpečnostního incidentu či omezit dopady takového incidentu na služby 

poskytované občanům či na chod státu. 

 

2. Návrh variant řešení 

A) Varianta zachování současného stavu (nulová) 

Jedná se o zachování původního znění vyhlášky. 

 

                                                 
Zároveň nebude úpravou vyhlášky o významných informačních systémech do úpravy kritické informační 
infrastruktury nijak zasaženo. 
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B) Varianta ochrany prioritních informačních systémů (střední) 

Jedná se o variantu, která by měla vést k výběru těch nejzásadnějších systémů podstatných 

pro chod státu. Prioritizace by tedy byla provedena jak na úrovni personální působnosti, tak na 

úrovni výběru systémů zásadních pro výkon působnosti orgánu veřejné moci. 

Osobní působnost: 

Již dle zákonné definice významných informačních systémů se v tomto případě jedná pouze 

o systémy spravované orgány veřejné moci. Vyhláška dále stanovuje výjimku pro informační 

systémy, které spravují obce (s výjimkou specifické právní úpravy pro hlavní město Praha), 

systémy spravované obcemi tak nebudou zařazeny mezi významné.  

Působnost vyhlášky lze následně rozdělit do dvou částí, personální působnost výčtu 

typových systémů (např. informační systém spisové služby), které jsou bez dalšího považovány 

za významné. Působnost tohoto výčtu je omezena na organizační složky státu, kraje a Hlavní 

město Prahu a na personální působnost ustanovení obsahujícího dopadová kritéria, které se 

vztahuje na ostatní (nevyjmenované) systémy organizačních složek státu, krajů a Hlavního 

města Prahy a na všechny informační systémy všech ostatních organizačních složek státu. 

Výběr systémů zásadních pro výkon působnosti orgánu veřejné moci: 

Na základě zkušeností z implementace vyhlášky návrh vyhlášky obsahuje seznam typových 

systémů, které budou ve vztahu k organizačním složkám státu, krajům a hlavnímu městu Praze 

bez dalšího považovány za významné. Pořád však platí, že se musí jednat o systémy sloužící 

k výkonu působnosti orgánu veřejné moci. 

Zbylé informační systémy a informační systémy ostatních orgánů veřejné moci budou 

posuzovány na základě dopadových kritérií, která budou uvedena ve vyhlášce. 

 

C) Varianta ochrany všech informačních systémů veřejné správy (ISVS) (maximální) 

Jedná se o variantu navázanou na informační systémy identifikované jako informační 

systémy veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy. Všechny informační systémy veřejné správy, podle zákona o informačních systémech 

veřejné správy, by byly identifikovány jako významné informační systémy.  

Tato varianta vychází z požadavku obsaženého v tomto zákoně již od počátku jeho účinnosti 

[dříve v § 5 písm. f), od roku 2007 v § 5b. Jedná se o požadavek na zajištění ochrany informací 

obsažených v těchto informačních systémech (§ 5 písm. f)], později pak o požadavek 

uplatňování opatření odpovídajících bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, 

integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy (§ 

5b). Tento požadavek by pak byl, prostřednictvím zařazení informačních systémů veřejné 

správy mezi významné informační systémy a s tím spojených povinností vycházejících ze 

zákona o kybernetické bezpečnosti potažmo vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, zajištěn na 

vysoké úrovni. 

 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Všechny varianty by zapadaly do již funkčního konceptu identifikace významných 

informačních systémů v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti. S tím je spojeno i to, že 

způsob vynucování a případné sankce jsou již dány zákonem o kybernetické bezpečnosti. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

A) Náklady: Finanční, personální 

B) Přínosy: Zajištění vitálních funkcí státu, zajištění služeb veřejné správy pro občany  

 

 

3.2 Náklady 

A) Varianta zachování současného stavu (nulová) 

Náklady spojené s nulovou variantou odpovídají nákladům na zabezpečení nově 

vniknuvších a následně identifikovaných informačních systémů ve smyslu současné právní 

úpravy. S těmito náklady nebylo v následujících změnových variantách počítáno, jelikož se 

nejedná o náklady, které by bylo možné spojovat s novelou vyhlášky. 

Nulová varianta předpokládá zachování všech výše popsaných problémů, kterými vyhláška 

trpí. Je na místě alespoň zde uvážit náklady spojené s možnou realizací výše zmíněných rizik 

(podkapitola 1.6). Náklady na odstranění dopadů realizace výše popsaných rizik nelze přesně 

odhadnout, záleží totiž na typu subjektu a informačním systému, ve kterém by kybernetický 

bezpečnostní incident nastal a také na úrovni zabezpečení daných systémů ve smyslu toliko 

požadavku stanoveného v § 5b zákona o informačních systémech veřejné správy. 

 

B) Varianta ochrany prioritních informačních systémů (střední) 

Hodnota nákladů pro tuto (střední) variantu vyhlášky o významných informačních 

systémech byla získána tak, že byly vypočítány náklady na zabezpečení jednoho referenčního 

informačního systému a následně byla tato suma vynásobena předpokládaným počtem 

systémů, které budou po novele identifikovány jako významné. Tento postup je aplikovatelný 

bez nutnosti po subjektech doposud nespadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti 

požadovat vypracování analýzy rizik, a tedy splnění jedné z povinností dle zákona 

o kybernetické bezpečnosti a potažmo tedy vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, kterou jim v 

současné době legislativa neukládá. 

Výsledná částka včetně jejího rozložení v letech dle postupné účinnosti vyhlášky je 

obsažena v následující tabulce. 

Náklady na variantu ochrany prioritních IS v jednotkách Kč 

Období Počet systémů  Náklady 

Rok 2021 365 299 967 950 Kč 

Rok 2022 264 216 963 120 Kč 

Rok 2023 83 68 211 890 Kč 

Celkem 712 585 142 960 Kč 

I. Náklady na referenční systém 

Následuje popis získání jednotlivých hodnot. Předně se jedná o výpočet nákladů na 

referenční systém. Po tabulce, ve které jsou hodnoty nákladů na referenční systém rozděleny 

dle jednotlivých složek, se kterými bylo počítáno, následuje i popis metody, jakou byla tato 

čísla získána. 
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Náklady na referenční systém 

Typ nákladů Medián nákladů na referenční systém v jednotkách Kč 

Každoroční Náklady na zaměstnance za 1 rok 60 000 Kč 

Každoroční Provoz bezp. opatření za 1 rok 221 290 Kč 

Jednorázový Pořízení bezp. opatření 540 540 Kč 

Každoroční 
Provozní náklady v každém dalším roce na 1 

systém – součet provoz + personál 
281 290 Kč 

Celkové náklady na 1 systém za 1 rok 821 830 Kč 

Z materiálu Přehled nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti na jednotlivých 

ministerstvech a Úřadu vlády, který NÚKIB v roce 2019 zpracoval, byly abstrahovány 

hodnoty nákladů na úplné splnění požadavků usnesení vlády č. 241/2018, o metodické 

podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018 za každou jednotlivou organizaci, 

respektive finanční prostředky vynaložené za rok 2019 a potřeby těchto organizací pro rok 

2020 na zabezpečení úplného souladu s tímto usnesením vlády. Jedná se tedy o data poskytnutá 

15 subjekty – ministerstvy a Úřadem vlády.  

Cílem výpočtu bylo stanovení nákladů na zabezpečení referenčního informačního 

systému, který bude po novele vyhlášky č. 317/2014 Sb., spadat pod zákon o kybernetické 

bezpečnosti, a to prostřednictvím výpočtu nákladů na zabezpečení referenčního 

informačního systému každého jednotlivého subjektu (ministerstva či Úřadu vlády). 

Vzhledem k povaze dat, která byla průzkumem zjištěna, byla pro každý subjekt ve vztahu 

k jeho průměrnému systému vypočtena hodnota nákladů na pořízení bezpečnostních 

opatření na průměrný systém dané organizace, hodnota nákladů na provoz bezpečnostních 

opatření průměrného systému dané organizace a hodnota nákladů na personální zabezpečení 

průměrného systému dané organizace. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo tak, že každý ze tří souhrnných nákladů organizace (pořízení, 

provoz a personální zajištění) byl vydělen počtem systémů, pro které byly tyto náklady 

stanoveny, tedy počtem systémů spadajících pod usnesení vlády v případě pořízení a provozu, 

a počtem všech systémů v případě personálního zajištění2. Tímto způsobem byly získány 

náklady na implementaci bezpečnostních opatření na průměrný systém dané organizace, 

a to v rozložení na náklady na provoz, pořízení a personální zabezpečení.  

Dále pak byla data očištěna o hodnoty významně extrémní, tedy o hodnotu nejvyšší a současně 

o hodnoty nulové. Došlo tak k odstranění tří nulových hodnot a jedné hodnoty extrémně 

vysoké. 

                                                 
2 Zde nebyla původní data poskytnuta odděleně, není ani obvyklé, že by zaměstnanci nebyli sdíleni pro 
všechny typy systémů, proto byly náklady na zaměstnance rozpočítány mezi veškeré systémy 
v organizaci. 
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Následným krokem bylo pro každý typ nákladu (pořízení, provoz, personální zabezpečení) 

vypočten medián nákladů na zabezpečení průměrného systému mezi zbylými jedenácti 

subjekty.  

Celkové náklady vyhlášky tak představují součet mediánu nákladů na pořízení, provoz 

a personální zabezpečení bezpečnostních opatření průměrného systému všech 

respondentů. 

Prakticky tedy bylo postupováno následovně: 

 Vzaly se náklady na bezpečnostní opatření na všechny systémy v organizaci (vyjma 

těch již pod ZKB určených), a to součty za roky 2019 a 2020, to bylo poděleno počtem 

systémů v organizaci (vyjma těch již pod ZKB určených).  

 Tím byly získány průměrné náklady na zabezpečení 1 systému na úroveň VIS.  

 Tím bylo získáno 15 hodnot. Vzhledem k tomu, že u 4 subjektů byly náklady významně 

extrémní, byly tyto 4 hodnoty vypuštěny. 

 Ze zbylých 11 hodnot byl následně vypočten medián. 

 Tato operace byla provedena třikrát, tedy pro každý typ nákladů - pořízení, provoz, 

personál. 

Následuje schématické znázornění postupu při výpočtu nákladů na referenční systém: 
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Přehled nákladů na 
zajištění kybernetické 

bezpečnosti

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Ministerstvo 1

Ministerstvo 2

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Ministerstvo 15

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Personální zajištění

Ministerstvo 1 za 1 systém

Ministerstvo 2 za 1 systém

Ministerstvo 15 za 1 systém

Medián

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Provoz bezpečnostních 
opatření

Výsledné náklady 
na typický systém

$

Očištění od extrémů

11 
organizací

 

Použití dat udaných subjekty ve vztahu k usnesení vlády č. 241 ze dne 18. dubna 2018 

Jedná se o data vztahující se výhradně k zavádění bezpečnostních opatření na úroveň 

významných informačních systémů, neboť výše zmíněné usnesení vlády ukládá jeho adresátům 

(15 respondentů průzkumu NÚKIB – ministerstva a Úřad vlády), aby zabezpečily všechny 

systémy v organizaci minimálně na úroveň významného informačního systému. To znamená, 

že částky nebudou neúměrně navýšeny finančně náročnějším zabezpečováním informačních a 

komunikačních systémů kritické informační infrastruktury. 

Očištění dat od extrémních hodnot 

V rámci výzkumu došlo k očištění dat o 4 extrémní hodnoty. Jednalo se ve třech případech 

o hodnoty nulové, které byly dány situací, že daná organizace buďto v této oblasti do výzkumu 

bez udání důvodu žádnými daty nepřispěla či tím, že pod usnesení vlády nemá zařazen žádný 

informační systém – disponuje pouze informačními systémy zařazenými mezi významné 

informační systémy, kterých se usnesení vlády netýká. A jednu hodnotu s extrémní výší, která 

byla dána výrazně specifickou situací v dané organizaci, která je v kontextu dalších organizací 

v ČR patrně naprosto unikátní. Tato data byla shledána nerelevantními pro jejich zařazení do 

následných výpočtů. 

Použití funkce medián 
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Vzhledem k poměrně nízkému počtu subjektů a jejich stále poměrně významnému rozptylu 

(tedy stále ještě existují relativně významné anomálie) se použití prostého průměru nejevilo 

vhodné. Mnohem lépe o referenčním informačním systému, na který vyhláška bude dopadat, 

vypovídá medián.  

Rozdělení nákladů na provoz/pořízení/personální zajištění 

Nutnost rozlišovat tyto náklady je dána faktem, že zatímco provozní náklady a náklady 

personální jsou mandatorními ročními náklady, které se opakují každoročně, náklady na 

pořízení je nutné v takové výši vynaložit pouze na počátku při zavedení daného bezpečnostního 

opatření. Z toho vyplývá, že takto segregovaná výsledná data dávají představu o tom, jakou 

náročnost po zavedení daných opatření má jejich provoz a personální zajištění každý rok a 

které náklady naopak nebudou ve státním rozpočtu opakovaně požadovány (pořízení). 

II. Počet systémů 

NÚKIB se prostřednictvím dotazníku v prvé řadě obrátil na jednotlivá ministerstva s tím, že 

tato jako nejvyšší články veřejné správy v České republice mohla mít povědomí o množství 

daných informačních systémů i u dalších organizačních složek státu v rámci svého resortu. 

Dalšími oslovenými subjekty byly Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad vlády České 

republiky, Kancelář Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Senátu 

Parlamentu České republiky a Kancelář prezidenta republiky. 

Tímto způsobem došlo k poměrně přesnému zjištění budoucího počtu informačních 

systémů u jednotlivých ministerstev a dalších organizačních složek státu, ať se již jednalo 

o organizační složky dotazované či ty, o jejichž situaci měly tyto dotazované organizační 

složky státu vědomost. Konkrétně se jednalo asi o 80 % organizačních složek státu v ČR. 

V rámci tohoto průzkumu bylo dotazováno i zařazení budoucích významných informačních 

systémů i do jednotlivých vln účinnosti § 2 navrhovaného znění. Z tohoto důvodu také mohly 

být tyto systémy rozřazeny poměrně přesně.  

Ve vztahu k zbývajícím 20 % organizačních složek státu byl z důvodu efektivity práce na 

hodnocení dopadů RIA ze strany NÚKIB proveden expertní odhad založený právě na 

získaných datech. Rozložení do vln pak bylo provedeno v takovém poměru, v jakém byly 

rozloženy tyto systémy do vln u organizačních složek státu, u kterých NÚKIB touto informací 

disponoval. 

C) Varianta ochrany všech informačních systémů veřejné správy (ISVS) (maximální) 

Hodnota nákladů této maximální varianty byla zjištěna tak, že byl počet v současné době 

identifikovaných ISVS3 po odečtení počtu v současné době identifikovaných významných 

informačních systémů (obvykle se zároveň jedná i o informační systémy veřejné správy) 

vynásoben částkou nákladů na zabezpečení referenčního informačního systému. Použitý 

postup výpočtu nákladů na referenční systém včetně jeho konzultace byl popsán výše u střední 

varianty. Následuje tedy tabulka nákladů na zabezpečení všech informačních systémů veřejné 

správy, zároveň je nutné podotknout, že v této variantě nebylo počítáno s rozložením jejího 

působení do vln tak, jako tomu bylo u střední varianty. 

                                                 
3 V rámci seznamu ISVS dostupného z webu MV se jednalo o 7954 informačních systémů ke dni 
zpracování, tedy ke dni 12.11.2019. 
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Náklady na variantu ochrany všech ISVS v jednotkách Kč 

Počet systémů Náklady 

7783 6 396 302 890 Kč 

 

3.3 Přínosy 

A) Varianta zachování současného stavu (nulová) 

Zachování současného znění vyhlášky nepřinese další náklady přímo spojené s její novelou. 

B) Varianta ochrany prioritních informačních systémů (střední) 

Došlo by ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů, které jsou pro 

fungování veřejné správy a potažmo tak i státu stěžejní a vůči těmto systémům by pak byly 

alokovány finanční prostředky pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Tedy k tomuto zvýšení 

úrovně by mohlo dojít relativně rychle. 

Mezi organizačními složkami státu, kraji a hlavním městem Praha by nevznikaly nedůvodné 

rozdíly v identifikaci systémů, ve vztahu k těm, kterými tyto subjekty zásadně disponují, by 

byl stanoven jejich typový výčet.  

C) Varianta ochrany všech informačních systémů veřejné správy (ISVS) (maximální) 

Došlo by k zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti všech informačních systémů, které 

zabezpečují cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. 

Toto zlepšení by však vzhledem k nákladnosti představovalo pozvolnější postup. 

Identifikace těchto systémů by byla velmi jednoduchá. 

 

3.4 Vyhodnocení variant 

Pro porovnání všech variant byla zvolena metoda multikriteriální analýzy, přičemž 

váženými kritérii jsou: 

a) úroveň kybernetické bezpečnosti 

b) finanční nákladnost  

c) personální nákladnost 

d) prostor pro mylnou interpretaci či obcházení předpisu 

Bodovací škála byla určena od 0 do 10, přičemž 10 je vždy nejpříznivější hodnocení. Jako 

nejvhodnější varianta pak bude vybrána ta, která dosáhne nejvyššího výsledku. 

Škálu lze tedy interpretovat ve vztahu ke kritériu: 

a) úroveň kybernetické bezpečnosti takto: 0 nejmenší zlepšení v nejpomalejším čase – 10 

největší zlepšení v nejrychlejším čase 

b) finanční nákladnost takto: 0 nejnákladnější – 10 nejméně nákladné 

c) personální nákladnost takto: 0 nejnákladnější – 10 nejméně nákladné 

d) prostor pro mylnou interpretaci či obcházení předpisu takto: 0 nejvíce prostoru – 10 

nejméně prostoru 

A) Varianta zachování současného stavu (nulová) 

a) úroveň kybernetické bezpečnosti: 0 
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o tato nulová varianta nepřináší žádné zlepšení kybernetické bezpečnosti, stav 

zůstává nezměněn a výše uvedené problémy nejsou odstraněny 

b) finanční nákladnost: 10 

o tato nulová varianta nepřináší žádné další finanční náklady oproti současnému 

nevyhovujícímu stavu 

c) personální nákladnost: 10 

o tato nulová varianta nepřináší žádné další personální náklady oproti 

současnému nevyhovujícímu stavu 

d) prostor pro mylnou interpretaci či obcházení předpisu: 0 

o tato nulová varianta nepřináší žádné zlepšení interpretace výkladu a aplikace 

daných kritérií a ponechává stávající široký prostor pro mylnou interpretaci či 

obcházení daných kritérií 

Souhrnně: 20 

B) Varianta ochrany prioritních informačních systémů (střední) 

a) úroveň kybernetické bezpečnosti: 10 

b) tato střední varianta přináší zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti, a to především 

z důvodu zpřehlednění dané právní úpravy, podstatného zúžení možnosti mylné 

interpretace či záměrného obcházení daných kritérií, dojde tak k identifikaci 

zbývajících podstatných informačních systémů a těmto bude věnována pozornost a 

prioritně i finanční prostředky 

c) finanční nákladnost: 7 

o tato střední varianta přináší finanční náklady na zabezpečení daných 

informačních systémů, avšak ve výrazně menším rozsahu, než varianta 

maximální, tedy pouze v takové šíři, která obsahuje prioritní informační 

systémy mající dané dopady 

d) personální nákladnost: 7 

o tato střední varianta přináší personální náklady na zabezpečení daných 

informačních systémů, avšak ve výrazně menším rozsahu, než varianta 

maximální, tedy pouze v takové šíři, která obsahuje prioritní informační 

systémy mající dané dopady 

e) prostor pro mylnou interpretaci či obcházení předpisu: 8 

o tato střední varianta přináší zlepšení interpretace výkladu a přehlednost právní 

úpravy, přičemž výrazně omezuje stávající široký prostor pro mylnou 

interpretaci či obcházení daných kritérií 

Souhrnně: 32 

C) Varianta ochrany všech Informačních systém veřejné správy (ISVS) (maximální) 

a) úroveň kybernetické bezpečnosti: 8 
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o tato maximální varianta přináší zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti, a to 

především z důvodu zpřehlednění dané právní úpravy, podstatného zúžení 

možnosti mylné interpretace či záměrného obcházení daných kritérií, dojde tak 

k identifikaci velkého množství informačních systémů a těmto bude muset být 

věnována pozornost rovnocenně, což zpomalí zabezpečení skutečně prioritních 

informačních systémů na dostatečnou úroveň 

b) finanční nákladnost: 1 

o tato maximální varianta přináší s ohledem na svou šíři velmi vysoké finanční 

náklady na zabezpečení daných informačních systémů 

c) personální nákladnost: 1 

o tato maximální varianta přináší s ohledem na svou šíři velmi vysoké personální 

náklady na zabezpečení daných informačních systémů 

d) prostor pro mylnou interpretaci či obcházení předpisu: 9 

o tato maximální varianta téměř zcela omezuje stávající široký prostor pro 

mylnou interpretaci či obcházení daných kritérií 

Souhrnně: 19 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Nejvhodnější variantou se s ohledem na šetření prostředků státu a dostatečnosti této varianty 

ke splnění vytyčených cílů jeví varianta B), tedy varianta ochrany prioritních informačních 

systémů.  

Jedná se o variantu, která významně snižuje možnost obcházení či mylné interpretace 

předpisu, zvyšuje tím i úroveň kybernetické bezpečnosti. Tato varianta také není ve vztahu ke 

státnímu rozpočtu nepřiměřeně nákladná, čímž by mělo být zabezpečeno rychlejší financování 

zabezpečení identifikovaných informačních systémů oproti maximální variantě C). 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Postup implementace doporučené varianty a jejího vynucování zůstává vzhledem k tomu, 

že se jedná toliko o novelizaci již existujícího předpisu zachován, stejně jako je za tuto 

implementaci a s ní spojené poradenství regulovaným subjektům i nadále zodpovědný Národní 

úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zdroje pro implementaci a vynucování 

takové varianty nejdou ve vztahu k administrativní zátěži pro regulátora nad rámec zdrojů, 

které by bylo potřeba vynaložit již nyní na implementaci a vynucování stávajícího znění 

vyhlášky.  

Okruh subjektů, na které bude návrh vyhlášky dopadat, je shodný s okruhem subjektů, na 

které již vyhláška dopadala, tedy povinnost posoudit své informační systémy na základě textu 

novelizované vyhlášky bude dopadat na stejné subjekty jako doposud. Tuto povinnost mají 

orgány veřejné moci již od roku 2015 ve vztahu ke všem svým informačním systémům a 

opakují ji vždy, pokud začnou používat informační systém nový či dojde k jiné zásadní změně, 

která může mít vliv na míru dopadů způsobenou informačními systémy (např. dojde k rozšíření 

funkcionalit některých informačních systémů o podporu nově vzniknuvší agendy, dojde 
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k rozšíření působnosti vykonávané daným orgánem veřejné moci, vznikne nová pravomoc 

orgánu veřejné moci). 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Při přezkumu účinnosti regulace budou hodnocena následující kritéria účinnosti 

regulace: 

a) existenci problému, kvůli kterému byl právní předpis vytvořen, 

b) splnění cílů stanovených právním předpisem, 

c) soulad skutečných dopadů právního předpisu s předpokládanými dopady, 

d) výskyt neočekávaných dopadů. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Provedené konzultace a průzkumy se uskutečnily zejména ve vztahu k výpočtu nákladů na 

varianty B) a C).  

Data pro určení nákladů na zabezpečení jednoho referenčního informačního systému byla 

získána z průzkumu nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti, který NÚKIB prováděl ve 

vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády v roce 2019. 

Data pro přesnější určení, kolik informačních systémů by spadalo pod variantu B), byla 

získána prostřednictvím konzultačního dotazníku zaslaného ministerstvům, Úřadu vlády, 

Kanceláři Senátu ČR, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Prezidenta republiky a 

České správě sociálního zabezpečení. 

Bližší popis toho, s kým, z jakých důvodů a s jakým výsledkem bylo konzultováno, lze 

nalézt v rámci podkapitoly 3.2 věnované nákladům. 

Konzultace s odbornou veřejností dále proběhla v rámci konference CyberCon pořádané 

NÚKIB v září roku 2018. Na finální podobě materiálů se podílela též komunita manažerů 

kybernetické bezpečnosti. 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Daniela Procházková 

Odbor regulace 

541 110 502 

regulace@nukib.cz 
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Odůvodnění návrhu vyhlášky 

A. 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 proporční k 

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, zpracovaly NÚKIB a MV tento návrh vyhlášky o významných 

informačních systémech. 

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. 
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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), avšak na základě připomínek vzešlých 

z meziresortního připomínkového řízení bylo hodnocení dopadů regulace RIA zpracováno. 

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 stanoví významné informační systémy a obsahuje určující kritéria 

významných informačních systémů, 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 není v rozporu 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).  

Podle odstavce 45 odůvodnění Směrnice NIS se tato směrnice „použije pouze na orgány 

veřejné správy, jež jsou určeny jakožto provozovatelé základních služeb“. Podle § 2 písm. d) 

zákona o kybernetické bezpečnosti je informační systém, který naplňuje znaky jak 

informačního systému základní služby, tak významného informačního systému, informačním 

systémem základní služby. Významné informační systémy tak vůbec nespadají do rozsahu 

působnosti směrnice NIS a podle odstavce 45 jejího odůvodnění je za zajištění jejich 

bezpečnosti odpovědná toliko Česká republika. 

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, které bylo reakcí na kybernetický bezpečnostní incident 

na Ministerstvu zahraničních věcí. Dále pak návrh zachovává potřebu chránit významné 

informační systémy i na úrovni krajské. 
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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. 

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 identifikovány 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).  

Dle analýzy provedené NÚKIB by byly dle navrhovaného znění vyhlášky do identifikace 

podle § 2 zahrnuty informační a komunikační systémy přibližně 480 organizačních složek 

státu, krajů a hlavního města Prahy. Část systémů, spravovaných těmito správci, již byla na 

základě posouzení identifikována jako významné informační systémy podle původní vyhlášky. 

K tomuto posouzení mělo dojít u všech informačních systémů uvedených správců, k čemuž 

však v mnoha případech nedošlo, nebo nedošlo správně.  

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 

systémů nově zařazených 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. V některých 

organizacích vyvstane nutnost vytvoření nových pracovních či služebních míst v oboru 

činnosti kybernetická bezpečnost. Bezpečnostní opatření jsou sice v některých případech často 
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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 nebylo původně při tvorbě novely vyhlášky ze 

strany NÚKIB počítáno s dalšími náklady, jelikož těmto orgánům veřejné moci bylo 

již  v průběhu roku 2018 usnesením vlády z 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)]. Toto usnesení tedy zavedlo pro uvedené orgány veřejné moci přísnější regulaci, 

než jakou předestírá návrh vyhlášky. Přestože v případě významných informačních systémů se 

bude u ministerstev a Úřadu vlády vždy jednat o množinu informačních systémů nacházející 

se uvnitř množiny informačních a komunikačních technologií, na které se vztahuje usnesení 

vlády z 18. dubna 2018 č. 241, Ministerstvo vnitra (v reakci na připomínky dalších dotčených 

subjektů) jako spolupředkladatel této novely vyhlášky zdůrazňuje, že na provedení tohoto 

usnesení vlády nebyly do listopadu 2019 poskytnuty žádné finanční prostředky. Postupné 

plnění povinností uložených tímto usnesením je tak v současné době financováno toliko 

z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády. NÚKIB v roce 2019 provedl 

průzkum mezi adresáty tohoto usnesení, ve kterém tito uvedli, že na zajištění úplného splnění 

požadavků vycházejících z dikce usnesení vlády chybí v součtu u všech těchto adresátů více 

než 2 miliardy korun. Fakticky tedy bude mít novela vyhlášky i na tyto subjekty dopad, a to v 

rovině finanční, personální i organizační. Personální a finanční dopady, které nejsou kryty 

schváleným rozpočtem, budou řešeny při sestavování návrhu státního rozpočtu na roky 2021 a 

2022. Více ústředních správních úřadů (např. Ministerstvo vnitra) zdůrazňuje potřebu navýšení 

finančních prostředků určených k zajištění úplného splnění požadavků ve vztahu k významným 

informačním systémům ve svých rozpočtových kapitolách s tím, že v opačném případě nebude 

možné navrhovanou právní úpravu aplikovat. Úřady rovněž podtrhují fakt, že personální 

dopady bude možno řešit až v případě zajištění dostatečných finančních prostředků s nimi 

souvisejících. 

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 
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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. 

Následuje pak výpočet nákladů, které lze přibližně očekávat v souvislosti s přijetím 

navrhovaného znění vyhlášky o významných informačních systémech. Tento výpočet byl 

proveden pro účely zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 

Hodnota nákladů souvisejících s novelizací vyhlášky o významných informačních 

systémech byla získána tak, že byly vypočítány náklady na zabezpečení jednoho referenčního 

informačního systému a následně byla tato suma vynásobena předpokládaným počtem 

systémů, které budou po novele identifikovány jako významné. Tento postup je aplikovatelný 

bez nutnosti po subjektech doposud nespadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti 

požadovat vypracování analýzy rizik, a tedy splnění jedné z povinností dle zákona 

o kybernetické bezpečnosti a potažmo tedy vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, kterou jim 

v současné době legislativa neukládá. 

Výsledná částka včetně jejího rozložení v letech dle postupné účinnosti vyhlášky je 

obsažena v následující tabulce. 

Náklady implementaci vyhlášky v jednotkách Kč 

Období Počet systémů  Náklady 

Rok 2021 365 299 967 950 Kč 

Rok 2022 264 216 963 120 Kč 

Rok 2023 83 68 211 890 Kč 

Celkem 712 585 142 960 Kč 

III. Náklady na referenční systém 

Následuje popis získání jednotlivých hodnot. Předně se jedná o výpočet nákladů na 

referenční systém. Po tabulce, ve které jsou hodnoty nákladů na referenční systém rozděleny 

dle jednotlivých složek, se kterými bylo počítáno, následuje i popis metody, jakou byla tato 

čísla získána. 

Náklady na referenční systém 

Typ nákladů Medián nákladů na referenční systém v jednotkách Kč 

Každoroční Náklady na zaměstnance za 1 rok 60 000 Kč 

Každoroční Provoz bezp. opatření za 1 rok 221 290 Kč 

Jednorázový Pořízení bezp. opatření 540 540 Kč 

Každoroční 
Provozní náklady v každém dalším roce na 1 

systém – součet provoz + personál 
281 290 Kč 
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Celkové náklady na 1 systém za 1 rok 821 830 Kč 

Z materiálu Přehled nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti na jednotlivých 

ministerstvech a Úřadu vlády, který NÚKIB v roce 2019 zpracoval, byly abstrahovány hodnoty 

nákladů na úplné splnění požadavků usnesení vlády č. 241/2018, o metodické podpoře v oblasti 

kybernetické bezpečnosti pro rok 2018 za každou jednotlivou organizaci, respektive finanční 

prostředky vynaložené za rok 2019 a potřeby těchto organizací pro rok 2020 na zabezpečení 

úplného souladu s tímto usnesením vlády. Jedná se tedy o data poskytnutá 15 subjekty – 

ministerstvy a Úřadem vlády.  

Cílem výpočtu bylo stanovení nákladů na zabezpečení referenčního informačního 

systému, který bude po novele vyhlášky č. 317/2014 Sb., spadat pod zákon o kybernetické 

bezpečnosti, a to prostřednictvím výpočtu nákladů na zabezpečení průměrného 

informačního systému každého jednotlivého subjektu (ministerstva či Úřadu vlády). 

Vzhledem k povaze dat, která byla průzkumem zjištěna, byla pro každý subjekt ve vztahu 

k jeho průměrnému systému vypočtena hodnota nákladů na pořízení bezpečnostních 

opatření na průměrný systém dané organizace, hodnota nákladů na provoz bezpečnostních 

opatření průměrného systému dané organizace a hodnota nákladů na personální zabezpečení 

průměrného systému dané organizace. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo tak, že každý ze tří souhrnných nákladů organizace 

(pořízení, provoz a personální zajištění) byl vydělen počtem systémů, pro které byly tyto 

náklady stanoveny, tedy počtem systémů spadajících pod usnesení vlády v případě pořízení 

a provozu, a počtem všech systémů v případě personálního zajištění4. Tímto způsobem byly 

získány náklady na implementaci bezpečnostních opatření na průměrný systém dané 

organizace, a to v rozložení na náklady na provoz, pořízení a personální zabezpečení.  

Dále pak byla data očištěna o hodnoty významně extrémní, tedy o hodnotu nejvyšší 

a současně o hodnoty nulové. Došlo tak k odstranění tří nulových hodnot a jedné hodnoty 

extrémně vysoké. 

Následným krokem bylo pro každý typ nákladu (pořízení, provoz, personální zabezpečení) 

vypočten medián nákladů na zabezpečení průměrného systému mezi zbylými jedenácti 

subjekty.  

Celkové náklady vyhlášky tak představují součet mediánu nákladů na pořízení, 

provoz a personální zabezpečení bezpečnostních opatření průměrného systému všech 

respondentů. 

Prakticky tedy bylo postupováno následovně: 

 Vzaly se náklady na bezpečnostní opatření na všechny systémy v organizaci (vyjma 

těch již pod ZKB určených), a to součty za roky 2019 a 2020, to bylo poděleno počtem 

systémů v organizaci (vyjma těch již pod ZKB určených).  

                                                 
4 Zde nebyla původní data poskytnuta odděleně, není ani obvyklé, že by zaměstnanci nebyli sdíleni pro všechny 

typy systémů, proto byly náklady na zaměstnance rozpočítány mezi veškeré systémy v organizaci. 
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 Tím byly získány průměrné náklady na zabezpečení 1 systému na úroveň VIS.  

 Tím bylo získáno 15 hodnot. Vzhledem k tomu, že u 4 subjektů byly náklady významně 

extrémní, byly tyto 4 hodnoty vypuštěny. 

 Ze zbylých 11 hodnot byl následně vypočten medián. 

 Tato operace byla provedena třikrát, tedy pro každý typ nákladů - pořízení, provoz, 

personál. 

Následuje schématické znázornění postupu při výpočtu nákladů na referenční systém: 

Přehled nákladů na 
zajištění kybernetické 

bezpečnosti

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Ministerstvo 1

Ministerstvo 2

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Ministerstvo 15

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 
- usnesení vlády

/ počet systémů 

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Provoz bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Personální zajištění

Ministerstvo 1 za 1 systém

Ministerstvo 2 za 1 systém

Ministerstvo 15 za 1 systém

Medián

Pořízení bezpečnostních 
opatření

Personální zajištění

Provoz bezpečnostních 
opatření

Výsledné náklady 
na typický systém

$

Očištění od extrémů

11 
organizací

 

Použití dat udaných subjekty ve vztahu k usnesení vlády č. 241 ze dne 18. dubna 2018 

Jedná se o data vztahující se výhradně k zavádění bezpečnostních opatření na úroveň 

významných informačních systémů, neboť výše zmíněné usnesení vlády ukládá jeho adresátům 

(15 respondentů průzkumu NÚKIB – ministerstva a Úřad vlády), aby zabezpečily všechny 

systémy v organizaci minimálně na úroveň významného informačního systému. To znamená, 

že částky nebudou neúměrně navýšeny finančně náročnějším zabezpečováním informačních 

a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury. Tato data v rámci tohoto 

průzkumu poskytla, a jejich pravost potvrdila, sama ministerstva a Úřad vlády.  

Očištění dat od extrémních hodnot 
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V rámci výzkumu došlo k očištění dat o 4 extrémní hodnoty. Jednalo se ve třech případech 

o hodnoty nulové, které byly dány situací, že daná organizace buďto v této oblasti do výzkumu 

bez udání důvodu žádnými daty nepřispěla, či tím, že pod usnesení vlády nemá zařazen žádný 

informační systém – disponuje pouze informačními systémy zařazenými mezi významné 

informační systémy, kterých se usnesení vlády netýká. V posledním případě se jednalo 

o hodnotu s extrémní výší, která byla dána výrazně specifickou situací v dané organizaci, která 

je, v kontextu dalších organizací v České republiky, patrně naprosto unikátní. Všechna tato 

data byla shledána nerelevantními pro jejich zařazení do následných výpočtů. 

Použití funkce medián 

Vzhledem k poměrně nízkému počtu subjektů a jejich stále poměrně významnému rozptylu 

(tedy stále ještě existují relativně významné anomálie) se použití prostého průměru nejevilo za 

vhodné. Mnohem lépe o referenčním informačním systému, na který vyhláška o VIS bude 

dopadat, vypovídá medián.  

Rozdělení nákladů na provoz/pořízení/personální zajištění 

Nutnost rozlišovat tyto náklady je dána faktem, že zatímco provozní náklady a náklady 

personální jsou mandatorními ročními náklady, které se opakují každoročně, náklady na 

pořízení je nutné v takové výši vynaložit pouze na počátku při zavedení daného bezpečnostního 

opatření. Z toho vyplývá, že takto segregovaná výsledná data dávají představu o tom, jakou 

náročnost po zavedení daných opatření má jejich provoz a personální zajištění každý rok a které 

náklady naopak nebudou ve státním rozpočtu opakovaně požadovány (pořízení). 

IV. Počet systémů 

NÚKIB se prostřednictvím dotazníku v prvé řadě obrátil na jednotlivá ministerstva s tím, že 

tato jako nejvyšší články veřejné správy v České republice mohla mít povědomí o množství 

daných informačních systémů i u dalších organizačních složek státu v rámci svého resortu. 

Dalšími oslovenými subjekty byla Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad vlády České 

republiky, Kancelář Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Senátu 

Parlamentu České republiky a Kancelář prezidenta republiky. 

Tímto způsobem došlo k poměrně přesnému zjištění budoucího počtu informačních 

systémů u jednotlivých ministerstev a dalších organizačních složek státu, ať se již jednalo 

o organizační složky dotazované či ty, o jejichž situaci měly tyto dotazované organizační 

složky státu vědomost. Konkrétně se jednalo asi o 80 % organizačních složek státu v České 

republice. V rámci tohoto průzkumu bylo dotazováno i zařazení budoucích významných 

informačních systémů i do jednotlivých vln účinnosti § 2 navrhovaného znění. Z tohoto důvodu 

také mohly být tyto systémy rozřazeny poměrně přesně.  

Ve vztahu k zbývajícím 20 % organizačních složek státu byl z důvodu efektivity práce 

na hodnocení dopadů RIA ze strany NÚKIB proveden expertní odhad založený právě na 

získaných datech. Rozložení do vln pak bylo provedeno v takovém poměru, v jakém byly 

rozloženy tyto systémy do vln u organizačních složek státu, u kterých NÚKIB touto 

informací disponoval. 
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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. 

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 

Vyhláška byla tvořena NÚKIB jako garantem kybernetické bezpečnosti a MV jako 

garantem eGovernmentu a informačních systémů veřejné správy, ve spolupráci s dalšími 

subjekty. 

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 
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konference CyberCon pořádané NÚKIB v září roku 2018. Na finální podobě materiálů se 

podílela též komunita manažerů kybernetické bezpečnosti. 

Data pro určení nákladů na zabezpečení jednoho referenčního informačního systému byla 

získána z průzkumu nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti, který NÚKIB v roce 2019 

prováděl ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády. 

Data pro přesnější určení, kolik informačních systémů bude přibližně spadat pod novelu 

vyhlášky, byla získána prostřednictvím konzultačního dotazníku zaslaného ministerstvům, 

Úřadu vlády, Kanceláři Senátu České republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři 

Prezidenta republiky a České správě sociálního zabezpečení. 

B. Zvláštní část 

Čl. I 

K bodu 1. až 3. (§ 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. Výkonem působnosti orgánu 

veřejné moci pak lze rozumět činnost, která spočívá v autoritativním rozhodování orgánu 

veřejné moci o právech a povinnostech orgánů nebo osob, ať už přímo nebo zprostředkovaně, 

přičemž tyto orgány nebo osoby nejsou zpravidla v rovnoprávném postavení s tímto orgánem 

veřejné moci a obsah rozhodnutí orgánu veřejné moci je nezávislý na vůli orgánu nebo osoby. 

Tento výklad vychází z následující judikatury Ústavního soudu.  

Pojmem „orgán veřejné moci“ se judikatura zabývá již od samotných počátků samostatné 

České republiky. Ústavní soud formuluje obsah tohoto pojmu již od roku 1993, přičemž 

navazuje na judikaturu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky. Ten 

v rámci svého usnesení ze dne 19. března 1992, sp. zn. II. ÚS 18/92, stanovil, že „Východiskem 

pro vymezení pojmu „orgán veřejné moci“ je vztah veřejného a soukromého práva. Za právo 

veřejné soud považuje tu oblast práva, v níž jsou vztahy založeny na nerovnosti zúčastněných 

subjektů, k soukromému právu patří vztahy založené na jejich rovnosti. Veřejná moc je taková, 

která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať přímo nebo 

zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, 
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není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu není dán 

na jeho vůli. Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné, soudní a dále ji mohou vykonávat další subjekty (např. korporace). Jiný 

subjekt než stát jedná jako orgán veřejné moci, jestliže rozhoduje v oblastech, ve kterých mu 

stát zákonem svěřil působnost rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob a tato 

rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná, či do těchto práv a povinností zasahovat. Jiný orgán 

jedná jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 6 úst. zák. [čl. 6 ústavního zákona č. 91/1991 Sb., 

o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky: „Ústavní soud rozhoduje 

o ústavních stížnostech proti opatřením, pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahům 

orgánů veřejné moci, jestliže stěžovatel tvrdí, že jimi byly porušeny jeho základní práva 

a svobody, zaručené ústavním zákonem Federálního shromáždění nebo mezinárodními 

smlouvami uvedenými v čl. 2 písm. b). Podmínky stanoví zákon Federálního shromáždění.“] 

při rozhodování o základních právech nebo svobodách tehdy, je-li účastenství v něm nutnou 

podmínkou pro realizaci takového práva nebo svobody a nelze-li právo nebo svobodu uplatnit 

jinak. Jednání orgánu, který může vystupovat jako nositel veřejné moci, nejsou projevem této 

moci, vystupuje-li jako osoba soukromého práva. Hranice veřejné moci končí tam, kde začíná 

moc soukromá.“ 

Na toto usnesení navázal ještě v témže roce usnesením ze dne 9. června 1992, sp. zn. 191/92, 

kde potvrdil výše uvedené závěry. Na výše uvedené závěry navázal po rozdělení 

Československa a zániku Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky také nově 

zřízený Ústavní soud České republiky, a to hned v listopadu 1993, kdy výše uvedené shrnul 

v rámci usnesení ze dne 25. listopadu 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, přičemž v rámci řešeného 

případu se jednalo o to, zda je soudní znalec v postavení orgánu veřejné moci. Ústavní soud 

došel k následujícímu: „Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje 

o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož 

právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení 

s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Za orgán veřejné 

moci nelze proto z tohoto pohledu považovat soudního znalce, jehož posudek může sloužit 

nejvýše jako podklad pro určité rozhodnutí nebo opatření, a to v projednávané věci právnické 

osoby.“ 

O dva roky později se Ústavní soud v rámci usnesení ze dne 23. června 1995, sp. zn. II. ÚS 

86/95, při definici orgánu veřejné moci výslovně odvolal na výše uvedená usnesení Ústavního 

soudu České a Slovenské Federativní Republiky. Tímto usnesením se Ústavní soud také 

vyjádřil ke konkrétní situaci, zda v případě habilitačního řízení vystupuje vědecká rada jako 

orgán veřejné moci. K tomu Ústavní soud uvedl: „Vzhledem k tomu, že v dané věci jde 

o výsledek habilitačního řízení, v němž navrhovatel vystupoval jako uchazeč, resp. kterého se 

zúčastnil na základě svobodného rozhodnutí, tedy na základě vlastního přivolení (§ 1 vyhl. 

č. 447/1990 Sb.), a vzhledem k tomu, že završující akt v kladném případě, tj. jmenování, nemá 

zcela zjevně povahu autoritativního rozhodnutí, čímž ji nemůže mít ani jeho negativní podoba, 

má Ústavní soud za to, že nejde v případě rozhodnutí vědecké rady o zásah orgánu veřejné 

moci. Ostatně, že se o zásah orgánu veřejné moci nejedná, plyne i ze skutečnosti, že 

navrhovateli nic nebrání, aby i nadále setrvával jak na svých metodách bádání, tak i učiněných 

závěrech. Ne v neposlední řadě dlužno dodat, že ze samého smyslu zákonů (zák. č. 172/1990 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQA9X6CW)



29 

 

Sb. a vyhl. č. 447/1990 Sb.), podle kterých řízení proběhlo a které stanoví, že posláním 

vysokých škol je chránit a rozvíjet vzdělání, přispívat ke zvyšování vědecké, technické 

a hospodářské úrovně v podmínkách, zaručujících svobodu vědeckého bádání s tím, 

že vysokým školám přísluší výhradní právo na udělování akademických titulů, taktéž plyne, 

že výsledek habilitačního řízení není autoritativním výrokem, nýbrž výkonem práva dle čl. 15 

Listiny. Za této situace má Ústavní soud za to, že nejde o rozhodnutí orgánu veřejné moci (…). 

V řadě usnesení Ústavního soudu došlo v prosinci roku 1998 také na vydání nálezu 

Ústavního soudu. Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1998, sp. zn. I. ÚS 41/98, 

akcentoval skutečnost, že prvky veřejného a soukromého práva nelze vždy jednoznačně 

oddělovat. K této problematice uvádí následující: „V moderní společnosti se nezřídka prolínají 

prvky veřejného a soukromého práva tak, že nelze zcela jednoznačně veškerou činnost té či oné 

instituce označit pouze za veřejnoprávní nebo pouze za soukromoprávní. Lze si představit, že 

určitá instituce podle povahy konkrétní činnosti může v určitých vztazích vystupovat jako 

soukromoprávní, v jiných jako veřejnoprávní subjekt. Je proto třeba vážit, o jaký konkrétní 

druh té které činnosti se jedná (…). Nesplnění oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu financí 

a v důsledku toho uložení sankce ze strany burzovní komory obsahuje nepochybně prvek 

rozhodování o právech a povinnostech právnické osoby v oblasti veřejné správy. Jedná se 

přinejmenším o nepřímý výkon státní správy (…). Institut „veřejné moci“ je vnímán jako 

institut, zahrnující přímou „moc státní“ a dále „zbývající veřejnou moc“. Státní mocí 

disponuje sám stát a zabezpečuje ji prostřednictvím svého zvláštního aparátu. Tzv. zbývající 

veřejná moc je v příslušném rozsahu svěřena subjektům nestátního charakteru ke správě 

veřejných záležitostí, je od státní moci v jistém smyslu odvozena a nemůže s ní být v rozporu. 

S veřejnou mocí přitom souvisí neoddělitelně nerovnost v postavení subjektů ve vztazích touto 

mocí ovládaných.“ 

Dalším konkrétním případem, kdy Ústavní soud rozhodoval o tom, zda se jedná o orgán 

veřejné moci či nikoliv, je závěr usnesení Ústavního soudu ze dne 24. února 1999, sp. zn. I. ÚS 

505/98, a případ funkcionáře orgánu veřejné moci v rámci služebního poměru. V tomto případě 

Ústavní soud uvádí: „Za akt orgánu veřejné moci se považuje také jednání konkrétního 

funkcionáře orgánu veřejné moci, pokud rozhoduje o subjektivních právech a povinnostech 

subjektů. Pokud však funkcionář orgánu veřejné moci vykonává zákonem založené právo 

a povinnost "řídit" podřízené [§ 50 písm. a) zákona č. 154/ 1994 Sb., o Bezpečnostní 

informační službě (dále jen "zákon")], nejedná jako orgán veřejné moci, resp. nejde 

o rozhodování orgánu veřejné moci v uvedeném smyslu. Nerozhoduje se o subjektivních 

právech a povinnostech nepodřízených subjektů, ale jde o "řízení" podřízených individuálními 

pokyny a rozkazy nadřízeného v rámci právního vztahu dobrovolně založeného na základě 

žádosti o přijetí do služebního poměru (§ 23 zákona); jde tedy o interní služební vztah 

nadřízenosti a podřízenosti dobrovolně přijatý.“ 

Vedle Ústavního soudu se touto otázkou zabýval také Nejvyšší soud, který v rámci svého 

rozsudku ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 312/2005, řešil otázku odpovědnosti státu za 

škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. V rozsudku 

uvádí: „Tento pojem (výkon veřejné moci) není v zákoně blíže vymezen, nicméně obvykle je za 

její výkon považováno vynucování vůle vyjadřující veřejný (státní či obecní) zájem vůči 
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jednotlivcům, sociálním skupinám i celé společnosti. Dochází přitom zpravidla k rozhodování 

o právech, právem chráněných zájmech či povinnostech těchto subjektů, přičemž stát není 

s nimi v rovném postavení, nýbrž jedná z tzv. vrchnostenské pozice, kdy disponuje mocenskými 

prostředky, aby si vytvořil podmínky pro rozhodnutí a aby plnění jím uložených povinností 

vymohl. (…) Z tohoto pojetí výkonu veřejné moci, s nímž se jedině spojuje objektivní 

odpovědnost státu za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., vychází též ustálenou soudní 

judikaturou respektovaná zásada, že při nakládání se státním majetkem stát ve vrchnostenské 

pozici vůči nabyvateli nevystupuje (…) Postup příslušných orgánů státu při prodeji státního 

majetku je sice postupem státu, nicméně nikoliv státu jako nositele veřejné moci, ale státu jako 

dosavadního vlastníka nabízeného majetku, jehož dispozice je výrazem a důsledkem 

vlastníkovy vůle (srov. obdobně např. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1998, sp. zn. III. 

ÚS 380/97, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 10, pod č. 27). 

Výkonem veřejné moci (státní moci) není nakládání státu státním majetkem, a to ani v případě, 

že při něm dojde k porušení stanovených pravidel (srov. již citovaný nález Ústavního soudu 

sp. zn. II. ÚS 93/99), tedy např. i při uzavírání kupní smlouvy o prodeji věci ve vlastnictví státu. 

Tyto principy lze obdobně promítnout i do případu nakládání s majetkem státu podle zákona 

č. 219/2000 Sb., jak tomu bylo i v daném případě, ostatně samo znění tohoto zákona tomu 

nasvědčuje.“ Postavením orgánu veřejné moci v majetkových případech a ve vztahu 

k odpovědnosti za škodu se zabýval i Ústavní soud v rámci svého usnesení ze dne 27. října 

2015, sp. zn. I. ÚS 299/15, kde potvrdil výše uvedené závěry. 

Z výše uvedeného usnesení tedy vyplývá, že orgán veřejné moci se vyznačuje 

následujícími prvky. Orgán veřejné moci přímo nebo zprostředkovaně autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob. Tyto osoby nejsou s orgánem veřejné 

moci v rovnoprávném postavení. Obsah rozhodnutí orgánu veřejné moci nezávisí na vůli 

těchto osob.  

Vedle toho jsou rozhodnutí orgánu veřejné moci státní mocí vynutitelná nebo může 

stát do takových práv a povinností zasahovat. V rámci dělby moci ve státě jsou orgány 

veřejné moci orgány v rámci všech jejích části, tedy jak orgány moci zákonodárné, 

výkonné, tak i soudní – v rámci toho se může také jednat o další subjekty. 

Pojmem rozhodování je zde myšleno rozhodování v širším slova smyslu. Pro účely 

definice výkonu působnosti orgánu veřejné moci u významného informačního systému 

bylo vycházeno z judikatury týkající se obsahu tohoto pojmu – definice přijaté pro účely 

jiných právních předpisů (např. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) jsou 

relevantní pouze pro situace upravené těmito předpisy a nejsou v tomto případě 

aplikovatelné.   

Vyhláška o významných informačních systémech tedy stanoví, jaké informační systémy 

chápe jako významné a na základě čeho je jako významné zařazuje. Zákon v případě § 65 

                                                 
5 K významným informačním systémům a vyhlášce o nich se z hlediska interpretace pojmu vztahují zejména dvě 

ustanovení v zákoně o kybernetické bezpečnosti. Je jím § 2 písm. d), který stanoví, že „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“, a § 6 písm. d), které uvádí, že „prováděcí předpis stanoví 

významné informační systémy a jejich určující kritéria“. 
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neuvádí pouze, jaká kritéria mají být posuzována v případě hodnocení jednotlivých 

informačních systémů, ale také konkretizuje definici významného informačního systému, když 

uvádí, že významné informační systémy stanoví prováděcí předpis. De facto tak zákon uvádí, 

že významné informační systémy lze rozeznat na základě definice, tedy dle naplnění určitých 

pojmových znaků, kterými jsou správce IS – orgán veřejné moci a fakt, že při narušení 

bezpečnosti informací může být omezen nebo výrazně ohrožen výkon působnosti orgánu 

veřejné moci (při vyloučení systémů KII a ISZS). Zároveň však zákon říká, že informačními 

systémy, které ze zákona naplní tyto znaky, jsou ty jmenované v prováděcím předpise, tedy ve 

vyhlášce o významných informačních systémech. Při identifikaci významných informačních 

systémů podle vyhlášky pak tedy není třeba postupovat hlediskem zákonné definice, jelikož ta 

je vyhláškou prováděna, nikoliv dále rozváděna či konkretizována. Jednoduše tak vyhláška 

říká, na základě zmocnění v zákoně, s nímž je v souladu, jaké informační systémy chápe zákon 

jako významné. 

S tímto je pak spojen i další zásadní aspekt novely vyhlášky, a to otázka obecného stanovení 

seznamu VIS. Dosavadní vyhláška o VIS obsahovala seznam významných informačních 

systémů, jmenovitě, nikoliv však úplně. Seznam VIS, uvedený v příloze, tak reflektoval 

požadavek zákona stanovit významné informační systémy. Tento seznam však byl reálně 

doplňován správci v rámci posuzování informačních systémů hlediskem určujících kritérií, 

nikoliv však již do vyhlášky samotné. 

Navrhovaný § 2 je tedy vnímán jako zobecněná alternativa seznamu významných 

informačních systémů. Uvádí, jaké informační systémy jsou významné a tedy jasně 

a nepochybně provádí zákon zcela v souladu s ním. Stejně jako stávající příloha tak říká, které 

informační systémy je třeba vnímat jako významné, které systémy tedy naplňují zákonnou 

definici. 

Vyjmenovanými činnostmi jmenovaných orgánů veřejné moci, k jejichž zajištění je 

využíván významný informační systém, je zajištění elektronické pošty (je-li určena k použití v 

rámci výkonu veřejné moci), výkon státního dozoru, kontrolní a inspekční činnosti, výkonu 

veřejné moci při přípravě na krizové situace a jejich řešení, výkon spisové služby, vedení úřední 

desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, mezinárodní spolupráce nebo zadávání 

veřejných zakázek. Seznam těchto činností má svůj předobraz v příloze č. 2 předchozí právní 

úpravy, která se tímto návrhem vyhlášky z tohoto důvodu zrušuje. 

Elektronická pošta (e-mail) je v praxi využívána nejen pro komunikaci uvnitř správního 

orgánu, ale též pro komunikaci se třetími osobami v rámci působnosti orgánu. Správní orgán 

je obecně vázán § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého je podání vůči 

správnímu orgánu možné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

V souladu s předpisy upravujícími vedení spisové agendy jsou správní orgány obecně povinny 

vykonávat svou spisovou službu v elektronické podobě a za účelem přijímání a odesílání 

dokumentů mít zřízenu podatelnu. S ohledem na vývoj relevantní právní úpravy6 je však třeba 

                                                 
6 Do 30. června 2012 platila zákonná povinnost orgánů veřejné moci přijímat a odesílat datové právy 

prostřednictvím elektronické podatelny (srov. § 11 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve 

znění účinném do 30. 6. 2012) a současně vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, stanovovala, 

že přijatá datová zpráva je považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické 

podatelně provozované podle zvláštního právního předpisu. Tato ustanovení obou předpisů byla s účinností k 1. 
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konstatovat, že veřejnosti není zapovězeno komunikovat s orgány veřejné moci i mimo 

podatelnu7, např. na e-mailové adrese odlišné od elektronické adresy podatelny, a řádně zde 

doručovat úřední dokumenty. Tento závěr je mj. potvrzen i závěry Odboru legislativy 

a koordinace předpisů Ministerstva vnitra obsaženými v materiálu Vyřizování elektronických 

podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez 

uznávaného elektronického podpisu.8 Platí pak, že v případě, že je podání doručeno na jinou 

elektronickou adresu než elektronickou adresu podatelny, musí orgán sám zajistit jeho 

bezodkladné předání podatelně.9  

Zde lze odkázat i na závěry Ústavního soudu obsažené v nálezu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 

I. ÚS 750/06, který potvrzuje, že „[j]estliže zákon účastníku řízení dává možnost, aby procesní 

úkony činil prostřednictvím veřejné datové sítě […], pak není materiálně myslitelné, aby 

případné poruchy uvnitř tohoto doručovacího mechanizmu šly na jeho vrub“. Pro řádné 

fungování orgánu veřejné moci je tedy odpovídající zajištění fungování elektronické pošty, 

a tedy i její kybernetická bezpečnost, nezbytné. 

Kromě oficiálních procesních postupů, vyplývajících ze zákona, lze upozornit i na to, že 

mnohdy je elektronická pošta využívána i v rámci realizace principu dobré správy. Např. Úřad 

práce na svých internetových stránkách uvádí: „E-mail bez elektronického podpisu […] můžete 

poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. 

E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou 

snažit na něj odpovědět.“10 Externí komunikaci s občany připouští i Úřad pro ochranu osobních 

údajů: „Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní 

předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například 

o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany“.11 Obdobně též Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce: „SZPI akceptuje elektronická podání zaslaná i na 

kontaktní adresy jednotlivých zaměstnanců SZPI, v případě, že jsou dodrženy technické 

a legislativní podmínky zde uvedené. Na elektronická podání zaslaná na jinou adresu než 

oficiální e-mailové adresy jednotlivých inspektorátů nezasílá SZPI potvrzení o doručení.“12 Lze 

předpokládat, že uvedené principy jsou přítomny u množství dalších orgánů veřejné moci 

a budou posilovány a rozšiřovány. 

                                                 
červenci 2012 zrušena, v současné době je tedy rozhodné především znění zákona č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 

259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která sice ve větě první § 2 odst. 1 stanoví, že 

veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně, nicméně hned vzápětí hovoří o situaci, kdy je 

dokument orgánu doručen mimo podatelnu. Právní úprava tedy s doručováním mimo podatelnu výslovně počítá. 

Uvedená regulace vyhlášky přitom vychází z praxe a navazuje právě na to, že jsou činěna podání i mimo podatelnu 

(viz důvodová zpráva k vyhlášce). Právní předpis tak zobrazuje úmysl zákonodárce posílit roli elektronické pošty 

jako takové a posílit principy dobré správy. 
7 S výjimkou situací, kde zákon výslovně vyžaduje doručení podání na adresu elektronické podatelny nebo 

prostřednictvím určeného technického zařízení (srov. např. § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, nebo § 73 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). 
8 Dostupný zde: https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/spravni-rad-metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu-

metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx.  
9 K podatelně je pak nutno uvést, že podatelna jako taková je součástí spisové služby, kterou návrh vyhlášky 

považuje za významný informační systém, nicméně další elektronická pošta součástí spisové služby být nemusí. 
10 Viz https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/koninf/el_zadosti 
11 Viz https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3109 
12 Viz http://www.szpi.gov.cz/clanek/podminky-e-podani.aspx  
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Kromě zákonem aprobovaného způsobu realizace správního podání nese elektronická pošta 

i další neopomenutelné prvky fungování orgánu veřejné moci, a to realizaci interních procesů 

souvisejících s výkonem jeho působnosti. Tyto interní procesy mohou nést důležité informace 

nebo osobní údaje a i přesto, že nejsou zachyceny podatelnou či spisovou službou, jsou pro 

fungování orgánu nepostradatelné. Aspekt ochrany elektronické pošty tak není myšlen pouze 

jako ochrana externí komunikace, ale i té interní, která mnohdy nese větší množství informací, 

než samotný spis ke konkrétní věci. Je však nutno podotknout, že v případě, kdy elektronická 

pošta není v žádném ohledu využívána v rámci vrchnostenského postavení orgánu veřejné 

moci, o významný informační systém se nejedná. 

S ohledem na kybernetickou bezpečnost je pak nutno zmínit i další aspekt důležitosti 

elektronické pošty, resp. její ochrany, a tím je fakt, že elektronická pošta je jedním 

z nejčastějších vektorů (tedy jakousi „bránou“) kybernetických útoků, a to bez ohledu na 

agendu či postavení správce konkrétního systému. Je pak nutné, aby každý orgán veřejné moci 

měl zpracována opatření, která v konkrétních případech aplikuje. Rozsah a obsah těchto 

opatření pak závisí na specifikách jednotlivých případů. 

Při posuzování důležitosti systému s ohledem na kybernetickou bezpečnost je nutno 

pamatovat na to, že se nejedná pouze o dostupnost systému, která může být ohrožena, 

u elektronické pošty je výrazně citelný i aspekt důvěrnosti a integrity. Právě v případě 

elektronické pošty tak může dojít jednak k úniku informací (osobní údaje, citlivé informace 

atp.), jednak k jejich modifikaci či podvrhu.  

V případě přípravy na krizové situace a jejich řešení se jedná o krizovou situaci ve smyslu 

§ 2 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, tedy o mimořádnou událost podle zákona 

č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému (mimořádnou událostí se rozumí 

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen 

stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. V případě významného informačního 

systému k zajištění přípravy na krizové situace a jejich řešení se tedy jedná o informační 

systémy využívané při výkonu působnosti orgánu veřejné moci k úkonům spojených se všemi 

aspekty přípravy na krizové situace, tedy především k úkonům zajišťujícím postupy podle 

zákona č. 240/2000 Sb., stejně jako k samotnému řešení a vyřešení těchto situací.  

Zájem na ochraně informačního systému, jehož prostřednictvím je vykonávána spisová 

služba, je dán především charakterem organizačních složek státu, krajů a hlavního města Prahy 

jakožto správních orgánů, jejichž zákonnou povinností je v každé věci zakládat spis (srov. 

zejm. § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo § 64 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) 

– vedení spisu je tedy esenciální složkou výkonu veřejné moci. S výkonem spisové služby 

budou obvykle spojeny i činnosti spočívající ve výkonu státního dozoru a kontrolní a inspekční 

činnost. V praxi však mohou existovat i samostatné systémy, prostřednictvím nichž k výkonu 

státního dozoru a kontrolní a inspekční činnosti, a tedy k výkonu veřejné moci, dochází. 

V souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je každý správní orgán povinen zřídit 

úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na existenci a dostupnost úřední desky je navázán 
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především výkon normotvorné činnosti správních orgánů (vydávání právních předpisů 

a dalších správních aktů), prostřednictvím úředních desek lze dále např. doručovat rozhodnutí, 

informovat veřejnost o záměru nakládat s veřejným majetkem nebo informovat o volbách 

a vyhlášení místního referenda. 

Mezinárodní spolupráce českých orgánů veřejné moci se zahraničními představiteli státní 

správy je zároveň reprezentací České republiky a funkčnosti veřejné správy v ní. Reputační 

riziko spojené s narušením bezpečnosti informací má tak dosah i za hranice České republiky. 

Narušení bezpečnosti informací některých informačních systémů používaných k mezinárodní 

spolupráci by mohlo vést k poškození naší pověsti u spojenců například tím, že by se dopad 

tohoto narušení bezpečnosti informací projevil až v zahraničí. Je ve veřejném zájmu, aby byla 

zachována důvěra našich zahraničních partnerů v to, že informace poskytované z naší strany 

orgány veřejné moci mají zachovánu integritu a důvěrnost a jsou dostupné, a nepřináší tak 

s sebou přes hranici zvýšená rizika pro kybernetickou bezpečnost těchto zahraničních partnerů. 

Zadávání veřejných zakázek je vysoce formalizovaný postup, v jehož rámci jsou povinné 

osoby (zadavatelé ve smyslu § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) obecně 

povinny zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení. V rámci tohoto formalizovaného postupu 

je vyhotovována dokumentace o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovávat po 

dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy. Dokumentace 

o zadávacím řízení obsahuje osobní údaje, obchodní tajemství, někdy též utajované informace, 

informace o interních procesech, technickém řešení jeho systémů, popis procesů, know-how, 

a to nejen zadavatelů, ale také dodavatelů ve formě nabídek, tzn. informace, které je nezbytné 

chránit před zneužitím. Vybrané dokumenty k zadávacímu řízení jsou povinně uveřejňovány 

na profilu zadavatele (elektronickém nástroji umožňujícím dálkový přístup). Pro zadavatele 

platí povinnost zadávat veřejné zakázky elektronicky (srov. § 211 zákona č. 134/2016 Sb.), 

důraz je pak kladen na zajištění důvěrnosti nabídek a žádostí o účast a úplnosti údajů v nich 

obsažených. Pro některé subjekty platí povinné zadávání veřejných zakázek v Národním 

elektronickém nástroji, zbylé subjekty mohou využít jiné certifikované elektronické nástroje 

(jejichž mohou a nemusí být sami správci nebo provozovateli). 

Ve vztahu k čl. I bodu 1. návrhu vyhlášky bylo na základě připomínek z mezirezortního 

připomínkového řízení přistoupeno k jeho postupné účinnosti. Tato účinnost je rozdělena tak, 

že typové informační systémy v rámci § 2 odstavce 1 jsou na tento seznam typových 

informačních systémů zařazovány postupně s odstupem jednoho roku.  

V roce 2021 jsou na tento seznam zařazeny informační systémy v písmenech a) až c), v roce 

2022 informační systémy v písmenech d) až f) a v roce 2023 pak informační systémy 

v písmenech g) a h). 

Tímto postupem dojde i k výše nastíněnému rozložení nákladů na implementaci vyhlášky 

do jednotlivých let. 

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, 
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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. 

V § 2 odst. 4 je uvedena nevyvratitelná domněnka, podle které platí, že významné 

informační systémy uvedené v odstavci 1 naplňují určující kritéria. Tímto ustanovením má 

dojít k jednoznačnému provázání předmětného paragrafu s § 31 zákona o kybernetické 

bezpečnosti, podle kterého jsou na naplnění určujících kritérií spojeny lhůty pro plnění 

povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti (30 dnů pro oznámení kontaktních údajů 

a 1 rok pro zahájení plnění povinnosti hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a pro 

zavedení bezpečnostních opatření). 

K bodu 4. (§ 3) 

V rámci čl. I bodu 4. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním výše uvedeného čl. I bodům 

1. až 3. 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 4. (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. až 3. 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).  
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Je také nutno zdůraznit, že pokud jde o organizační složku státu, kraj nebo hlavní město 

Prahu, použije se na něj čl. I bod 4. návrhu vyhlášky (§ 3 odst. 1) také, a to na takové systémy, 

které v čl. I bodu 1. až 3. 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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Jste orgánem veřejné moci a zároveň jste 
správcem informačního systému, který 

má vliv na výkon vaší působnosti jakožto 
orgánu veřejné moci.

Jste orgánem 
veřejné moci, který je organizační 

složkou státu, krajem nebo hlavním 
městem Praha?

Informační systém využívaný k zajištění

a) elektronické pošty, je-li určena k 

použití v rámci výkonu veřejné moci,

b) výkonu státního dozoru,

c) kontrolní a inspekční činnosti,

d) výkonu veřejné moci při přípravě na 

krizové situace a jejich řešení,

e) výkonu spisové služby,

f) vedení úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup,

g) mezinárodní spolupráci,

h) zadávání veřejných zakázek nebo

je významným informačním systémem.

Váš informační systém není 

významným informačním systémem.

Váš informační systém naplňuje 

určující kritéria pro významný 

informační systém.

Správce informačního systému vede 

seznam všech jím spravovaných 

informačních systémů a u každého 

informačního systému, který není uveden 

v § 2 odst. 1 vyhlášky posoudí naplnění 

určujících kritérií. 

O výsledku posouzení vede písemný 

záznam, který je součástí seznamu. 

Určujícím kritériem je skutečnost, že 

narušení bezpečnosti informací v 

informačním systému by mohlo způsobit

a) omezení či narušení fungování orgánu 

veřejné moci,

b) omezení či narušení poskytování služeb 

nebo informací orgánem veřejné moci 

veřejnosti,

c) omezení či narušení hospodaření orgánu 

veřejné moci,

d) omezení či narušení fungování, 

poskytování služeb nebo informací 

veřejnosti, nebo hospodaření jiného orgánu 

nebo osoby podle § 3 zákona,

e) zásah do osobního života nebo do práv 

fyzických nebo právnických osob 

postihující nejméně 50 000 osob nebo

f) ohrožení či narušení veřejného zájmu, 

a toto omezení, narušení, zásah či ohrožení 

nebude možné odvrátit bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů.

Splňuje Váš 

informační systém některé z výše 

uvedených kritérií?

NE

NE

Jste obec a zároveň 

nejste hlavní město Praha?

NE

Za významný informační systém se 

nepovažuje informační systém, 

jehož správcem je obec.

Jste správcem 

také jiného informačního 

systému?

ANO

ANO

ANO

ANO
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Určujícím kritériem je skutečnost, že narušení bezpečnosti informací v informačním 

systému, který není uveden v čl. I bodu 1. až 3. (§ 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. Přičemž pojem osobní život byl použit, 

jelikož oproti jinému přípustnému pojmu „soukromí“ zahrnuje širší množinu případů, zejména 

zásah do sice osobního, ale nikoli soukromého – tedy například pracovního života, což bylo 

záměrem již původního znění vyhlášky. 

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

v rámci čl. I bodu 4. návrhu vyhlášky uzavírá. Tato věta říká, že se o významný informační 
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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 

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 4. 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. až 3. návrhu vyhlášky, posuzuje naplnění určujících 

kritérií podle nového § 3 odst. 1 podle čl. I bodu 4. 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 
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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 

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. až 3. 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 5. (§ 4 a § 5) 

S ohledem na navrhovanou změnu postupu identifikace významných informačních systémů 

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

K bodu 6. (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. až 4. 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. 

Novela vyhlášky je nastavena tak, že ty informační systémy, které byly významnými 

informačními systémy podle stávající vyhlášky, i nadále naplňují skutečnosti či kritéria, na 

základě kterých je vyhláška identifikuje jako významné, jelikož tyto nebyly zužovány. Není 

tedy na základě novely vyhlášky nutno tyto systémy znovu posuzovat a plnit povinnosti, 

vyplývající ze zákona, které již správci uvedených systémů splnili. Nutnost posouzení 

a identifikace se však týká ostatních informačních systémů sloužících pro výkon působnosti 

orgánu veřejné moci, tedy těch, které doposud jako významné identifikovány nebyly. 

Čl. II (účinnost) 

Návrh vyhlášky nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. Přičemž bylo ve vztahu k čl. I bodu 1. 

až 3. novely vyhlášky přistoupeno k jeho postupné účinnosti. Tato účinnost je rozdělena tak, 

že typové informační systémy v rámci § 2 odstavce 1 jsou na tento seznam typových 

informačních systémů zařazovány postupně s odstupem jednoho roku.  
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V roce 2021 jsou na tento seznam zařazeny informační systémy v písmenech a) až c), v roce 

2022 informační systémy v písmenech d) až f) a v roce 2023 pak informační systémy 

v písmenech g) a h). V otázce lhůt pro zavádění a provádění bezpečnostních opatření je nutno 

zdůraznit, že toto upravuje vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, která v rámci 

procesu řízení rizik zná také instituty prohlášení o aplikovatelnosti a plánu zvládání rizik. 

Povinná osoba tedy v rámci zavádění bezpečnostních opatření zpracuje na základě 

bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik mimo jiné prohlášení o aplikovatelnosti, 

které obsahuje přehled bezpečnostních opatření požadovaných touto vyhláškou, která byla 

nebo nebyla aplikována. Není nutné zavádět všechna bezpečnostní opatření stanovená touto 

vyhláškou, některá nemusí být aplikovatelná na specifické podmínky dané organizace a to, 

která bezpečnostní opatření budou aplikována, vychází z provedené analýzy rizik. Dále lze pak 

také říci, že není nutno ihned zavádět všechna bezpečnostní opatření, která byla vyhodnocena 

jako aplikovatelná na podmínky dané instituce, je však potřeba dodržet vyhláškou stanovené 

podmínky. Plán zvládání rizik pak mimo jiné obsahuje termíny zavedení jednotlivých 

bezpečnostních opatření pro zvládání rizik a odůvodnění, z jakého objektivního důvodu 

nemohla být tato opatření přijata v rámci jednoleté lhůty stanovené § 31 zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Sám prováděcí právní předpis (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) tedy počítá 

(za naplnění objektivních podmínek) s možností faktického prodloužení doby zavádění 

a provádění bezpečnostních opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické 

bezpečnosti významného informačního systému a vedení bezpečnostní dokumentace. 
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