
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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. 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 6. 12. 2018, s termínem dodání stanovisek do 2. 1. 2019. 

Vyhodnocení tohoto řízení (připomínek označených připomínkovými místy za zásadní) je uvedeno v následující tabulce: 

ID Resort Připomínka Vypořádání  

1.  Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 1 – § 2: 

1. Požadujeme v § 2 na konec odstavce 1 doplnit slova „a který naplňuje určující kritéria stanovená 

v § 3 odst. 1.", zrušit odstavec 2 a v návaznosti přečíslovat odstavec 3. V navrhovaném znění § 2 

odst. 1 jsou taxativně vyjmenovány informační systémy, které budou považovány za významné. Za 

významné informační systémy by nově měly být určeny všechny informační systémy uvedené v § 2 

odst. 1 bez ohledu na jejich význam pro správce. Počet významných informačních systémů dále 

rozšiřuje i § 2 odst. 2 a na něj navazující § 3. Návrh vyhlášky tak mění způsob určování 

významných informačních systémů a lze konstatovat, že mezi významné informační systémy by 

byla po nabytí její účinnosti zahrnuta většina informačních systémů spravovaných Policií České 

republiky. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 

2.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 1 – § 2:] 

2. Odstranění dopadových kritérií považujeme za nesystémové. S ohledem na množství povinností, 

které jsou spojeny se správou významného informačního systému, by neměly být jako významné 

informační systémy označeny plošně informační systémy bez posouzení jejich důležitosti. Při 

vyloučení dopadových kritérií u informačních systémů v § 2 odst. 1 by byl rozsah informačních 

systémů spadajících do kategorie významných informačních systémů tak velký, že by již nebylo 

možno řešit pouze dílčí problémy, ale byly by nezbytné zásahy na úrovni datacenter. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 

3.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 1 – § 2:] 

3. Konstatování uváděné v důvodové zprávě, že nedojde k finančním dopadům s odvoláním na 

usnesení vlády č. 241/2018 ze dne 18. dubna 2018, kterým bylo uloženo orgánům veřejné moci, aby 

zabezpečily všechny své informační systémy alespoň na úrovni významných informačních systémů, 

není založeno na reálných základech, neboť v tak krátké době a bez zajištěných dostatečných 

finančních prostředků nelze takto rozsáhlá opatření provést. Požadujeme proto zúžení rozsahu 

významných informačních systémů dalšími určujícími kritérii, viz § 3 odst. 1. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (akceptováno jinak). 

4.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 1 – § 2:] 

4. Dle ustanovení § 6 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), mají být prováděcím právním 

předpisem stanoveny významné informační systémy a jejich určující kritéria. Je však třeba vždy 

vycházet ze zákonné definice uvedené v ustanovení § 2 písm. d) kybernetického zákona, dle které 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. I pro významné informační systémy určené dle navrhovaného znění § 2 odst. 1 by tedy 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 
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měla existovat možnost posouzení nepřiměřenosti nákladů obdobně jako je tomu v § 3 

navrhovaného znění vyhlášky. 

[Připomínka je zásadní.] 

5.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 1 – § 2:] 

5. Pokud předkladatel neshledá nutnost výše nastíněné úpravy, požadujeme v § 2 odst. 1 vypustit 

alespoň písm. b), c), h) a j), která dle našeho názoru překračují kritéria zakotvená v § 2 písm. d) 

zákona o kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k šíři definice pojmu „osobní údaj“, která se 

bude mezi významné informační systémy zařazena každá pomocná databáze, 

přestože by narušení bezpečnosti informací v ní obsažených výkon působnosti orgánu veřejné 

moci výrazně neohrozilo ani neomezilo. Existují systémy, které sice usnadňují výkon působnosti 

orgánu veřejné moci (např. automatickým exportem údajů do písemnosti nebo automatickou 

kontrolou určitých údajů), ale nejsou pro výkon působnosti nezbytné. Jde například o systémy 

používané k podpoře administrativních činností, které však nejsou na údajích v systému závislé, 

protože údaje existují i v jiných pramenech, a rovněž výkon působnosti není zahajován na základě 

údajů v databázi, ale na základě jiných zákonem stanovených skutečností (např. podnětů dotčených 

osob). Jedním z příkladů takového systému je informační systém Strážník podporující agendu 

zkoušek strážníků podle zákona o obecní policii. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek realizován) 

6.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 1 – § 2:] 

6. Ve srovnání s navrhovaným vymezením významných informačních systémů je naopak 

nesystémové vyjmout informační systémy obcí, ačkoli ty nepochybně mohou zajišťovat významné 

činnosti (spisová služba, správní řízení, ochrana osobních údaj). 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 

7.  Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 3: 

1. V souvislosti s výše navrhovanou změnou § 2, tj. vztažení určujících kritérií i na informační 

systémy uvedené v § 2 odst. 1, požadujeme v odstavci 1 daného ustanovení vypustit odkaz na § 2 

odst. 1, tedy vypustit slova „který není uveden v § 2 odst. 1". 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 

8.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 2 – k § 3:] 

2. Dále v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 1 písm. d) požadujeme vypustit slova „nebo informací“. 

Jelikož poskytování informací nepatří mezi základní činnosti řady orgánů veřejné moci (např. 

Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky) navrhujeme poskytování 

informací z tohoto ustanovení vypustit. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 

 

9.  Ministerstvo vnitra [K čl. I bodu 2 – k § 3:] 

3. Ustanovení odstavce 2 již nelze hodnotit jako provedení § 28 odst. 1 zákona o kybernetické 

bezpečnosti, které hovoří o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritérií, 

nikoliv však už o stanovení „podrobností“ vedení dokumentace apod. S ohledem na uvedené 

požadujeme odstavec 2 vypustit. 

[Připomínka je zásadní.] 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek nerealizován). 
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10.  Ministerstvo vnitra K odůvodnění – k obecné části písm. d): 

V pátém odstavci požadujeme v první větě namísto slov „nedojde k žádnému finančnímu ani 

hospodářskému dopadu protože“ uvést slova „bude mít vyhláška schválená v navrhovaném 

znění dopad na organizační, finanční i personální opatření, přestože“. Text tak bude 

korespondovat s předchozím odstavcem, kde je mimo jiné uvedeno, že lze očekávat dopady 

vyhlášky na organizační, finanční i personální opatření, zejména u provozních gestorů nově 

zařezaných systémů mezi významné informační systémy. Předpokládat, že od 18. dubna 2018, 

kdy bylo přijato usnesení vlády č. 241, budou do současné doby realizována všechna bezpečnostní 

opatření požadovaná vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, pro všechny informační systémy 

spravované orgány veřejné moci, u kterých by narušení bezpečnosti informací mohlo omezit nebo 

výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci, je nereálné. Hlavním důvodem je zajištění 

zejména finančních prostředků na nutné úpravy a dále dodržení všech podmínek zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bezpečnostní opatření jsou sice v některých případech často 

procesního charakteru a jejich zavedení by nemělo příliš zatížit finanční rozpočty orgánů veřejné 

moci, ale bez výrazné finanční podpory nelze zajistit implementaci technických opatření, zejména 

ve vztahu k § 22 odst. 4 předmětné vyhlášky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek realizován). 

11.  Ministerstvo vnitra K čl. II: 

Požadujeme odložení nabytí účinnosti vyhlášky o 3 roky, tj. k 1. březnu 2022. V případě, že nedojde 

ke vztažení určujících kritérií dle § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky i na informační systémy uvedené v § 2 

odst. 1 návrhu vyhlášky, a dojde tak k zásadnímu rozšíření počtu významných informačních 

systémů, je třeba počítat s relativně dlouhou dobou na realizaci příslušných opatření. Vzhledem k 

tomu, že opatření musí probíhat nejen na úrovni jednotlivých systémů, ale celé infrastruktury, 

odhadujeme potřebnou dobu implementace minimálně na 3 roky. Připomínáme, že u nově určených 

významných informačních systémů budou muset jejich správci, resp. provozovatelé, zajistit splnění 

povinností podle § 4 odst. 2 zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy zavést a provádět bezpečnostní 

opatření a vést bezpečnostní dokumentaci. Současně je nutno zajistit adekvátní financování těchto 

změn a provést analýzu skutečných nákladů na implementaci. Odhadované finanční náklady 

zahrnují přeprogramování mnoha aplikací, kdy jejich technologie nyní neumožňují zabezpečení dle 

vyhlášek a zákona o kybernetické bezpečnosti. Úprava informačních systémů ke dni 1. března 2019 

je nerealizovatelná. Při stanovení účinnosti vyhlášky by měly být zohledněny i procesy spojené se 

získáním finančních prostředků na úpravy informačních systémů a procesy v rámci veřejných 

zakázek.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vypořádáno v rámci společného postoje spolupředkladatelů (požadavek realizován jinak). 

12.  Ministerstvo financí Zásadní připomínka: 

1. K materiálu 

Přesto, že se v textu uvádí, že ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k finančnímu ani 

hospodářskému dopadu, není zcela zřejmé, že přijetí navržené legislativy nebude mít dopad na 

ostatní organizační složky státu. Považujeme za nezbytné do Důvodové zprávy uvést, že náklady 

budou financovány ze stávajících rozpočtových prostředků dotčených kapitol a nebudou vznášeny 

další finanční požadavky nad rámec jejich schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu. 

Vypořádáno jinak. Podle požadavku připomínkového místa byla věta „Personální a finanční dopady, 

které nejsou kryty schváleným rozpočtem, bude potřeba řešit cestou rozpočtových opatření, respektive v 

rámci jednání o státním rozpočtu na roky 2021 a 2022.“ toliko nahrazena větou „Personální a finanční 

dopady, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, budou řešeny při sestavování návrhu státního 

rozpočtu na roky 2021 a 2022.“ 

13.  Ministerstvo financí Zásadní připomínka: 

2. K části III. Odůvodnění, bod I. písm. d) 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Nutné finanční a personální zdroje pro zabezpečení významných informačních systémů nemohou být 

novelizací vyhlášky o významných informačních systémech ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády 

rozšířeny, neboť již usnesení vlády z 18. dubna 2018 č. 241 stanovuje ministerstvům a Úřadu vlády 
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Zásadně nesouhlasíme se znění věty: „Ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k žádnému 

finančnímu ani hospodářskému dopadu, protože těmto orgánům veřejné moci bylo již v průběhu 

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

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

bezpečnosti stanovena pro významné informační systémy“. 

Odůvodnění: 

K projednání na vládě byl předložen materiál „Metodická podpora v oblasti kybernetické 

bezpečnosti pro rok 2018“, na jehož základě bylo vydáno zmíněné usnesení vlády č. 241. Již k 

tomuto materiálu byly třemi resorty vzneseny zásadní připomínky týkající se neúměrného zvýšení 

finančních a personálních zdrojů za předpokladu požadovaných aktivit v souladu s tímto usnesením. 

Vzhledem k tomu, že požadované zabezpečení všech svých informačních a komunikačních 

technologií alespoň na stejné úrovni, která je vyhláškou o kybernetické bezpečnosti stanovena pro 

významné informační systémy, je pro Ministerstvo financí proces dlouhodobý (mimo jiné ve vztahu 

k zákonu o zadávání veřejných zakázek a služebnímu zákonu), tak jeho zajištění finančními a 

personálními zdroji není otázkou jednoho roku. 

Finanční náklady na realizaci technických a organizačních požadavků novelizované vyhlášky č. 

82/2018Sb o kybernetické bezpečnosti se týká cca dvaceti ISVS, které musí být v souladu s 

novelizovanou vyhláškou 317/2014 Sb. zařazeny do kategorie VIS. Finanční částka ne realizaci není 

v současnosti vyčíslena.  

Odhadované náklady na realizaci technických a organizačních opatření pro cca 20 ISVS 

Ministerstva financí bude v řádech stovek milionů korun. Nejedná se však pouze o jednorázové 

náklady, ale budou v čase strukturovány a to při implementaci a provozu v jednotlivých obdobích 

realizace úprav aplikací a infrastruktury podle požadavků vyhlášky č. 82 /2018 Sb., včetně nákladů 

na lidské zdroje interních a externích dodavatelů.  

Celková částka na naplnění uvedených podmínek, bude známa po zpracování analýz rizik, plánů 

zvládání rizik na úrovni infrastruktury a jednotlivých ISVS (VIS). 

povinnost zavést takové zabezpečení pro veškeré jejich informační systémy. S nabytím účinnosti novely 

vyhlášky sice dojde k identifikaci nových významných informačních systémů, avšak ve vztahu 

k přijímání bezpečnostních opatření, s čímž jsou spjaty finanční a personální výdaje, již novelizace 

vyhlášky neuloží ministerstvům a Úřadu vlády žádné povinnosti, které by již v tuto chvíli nevyplývaly 

z usnesení vlády. 

Dále je nutno konstatovat, že rozsah významných informačních systémů podle původního návrhu novely 

byl podstatně omezen a i s ohledem na dělenou účinnost navrhovaného § 2 by dopady vyhlášky měly být 

v tomto ohledu akceptovatelné (v tomto rozsahu částečně akceptováno). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

14.  Ministerstvo obrany 1) K bodu 1. (§ 2 odst. 3) 

 

Považujeme za vhodnější, aby také informační systémy obcí byly za splnění určitých podmínek 

uvedených v návrhu považovány za významné informační systémy. 

 

Odůvodnění:  

Také obce jsou povinny vést některé informační systémy uvedené v § 2 odst. 1 a plnit s tím spjaté 

povinnosti. Důvodová zpráva stanoví, že zařazení některých informačních systémů „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.“ Nicméně 

podle našeho názoru je případné narušení bezpečnosti informací u informačních systémů vedených 

obcemi také způsobilé mít závažné dopady na výkon působnosti orgánu veřejné moci. Proto 

nepovažujeme za vhodné, aby obce byly plošně bez dalšího z předkládaného návrhu vyňaty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno (jednalo by se o úpravu s dopadem neodpovídajícím rozsahu novely 

vyhlášky). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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15.  Ministerstvo obrany 2) K bodu 2. (dovětek § 3 odst. 1) 

 

Požadujeme z návrhu odstranit navrhovaný dovětek jako určující kritérium.  

 

Odůvodnění:   

Ani na základě důvodové zprávy nám stále není jasné, jakým způsobem mají být nepřiměřené 

náklady relevantním určujícím kritériem pro stanovení informačního systému jako významného. 

Podle našeho názoru by jediným podstatným hlediskem pro určení informačního systému jako 

významného mělo být poměřování závažnosti možných dopadů, které by případné narušení 

bezpečnosti informací mohlo mít, nikoliv vynaložené náklady na jejich odvrácení. Bez ohledu na 

skutečnost, že posuzování nepřiměřenosti vynaložených nákladů může být do určité míry subjektivní, 

v důsledku čehož hrozí, že určující kritéria uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až f) nebudou aplikována 

jednotně a předvídatelně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Zavedení posouzení přiměřenosti nákladů náhradního řešení coby korektivu identifikace významného 

informačního systému je odůvodnitelné různorodostí subjektů, které jsou orgány veřejné moci. Účelem 

tohoto korektivu je proporčně identifikovat pouze ty informační systémy, které mají reálnou důležitost 

pro chod dané organizace. Tedy, bez jejichž použití je reálně zhoršeno fungování a výkon působnosti 

daného orgánu veřejné moci. Opačný přístup by mohl vést k absurdní situaci, kdy se menší orgány 

veřejné moci budou z důvodu nepřiměřeně široké regulace této povinnosti vyhýbat. Celou situaci lze 

demonstrovat příkladem použitým i v důvodové zprávě k novele vyhlášky: 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. Dále je potřeba také upozornit, že orgány veřejné moci jsou 

v určitých situacích také všechny typy škol, zdravotní pojišťovny, komory aj. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

16.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K návrhu obecně 

 

1. Požadujeme zachování principu z předchozí vyhlášky, kdy o zařazení informačního 

systému mezi významné informační systémy rozhodoval orgán veřejné moci na základě 

vyhodnocení určujících kritérií. V případě, že podle současného návrhu vyhlášky bude mezi 

významné informační systémy automaticky zařazena většina informačních systémů orgánů 

veřejné moci, bude to mít velké finanční dopady na úpravy systémů, se kterými nebylo 

uvažováno v rozpočtech.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění připomínky 

Změna vyhlášky bude mít významné finanční a personální dopady. 

Akceptováno jinak (snížení počtu významných informačních systémů v § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky, 

rozfázování účinnosti apod.), připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  

 

17.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

[K návrhu obecně] 

 

2. Seznam informačních systémů pro zařazení mezi významné informační systémy 

považujeme za příliš široký.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění připomínky 

Například § 2 odst. 1 písm. j) „vedení internetových stránek" nezohledňuje, zda se jedná o zásadní 

nebo pomocný web organizace s nižší důležitostí. Podobně je tomu u písmene l) „mezirezortní 

spolupráce". 

Akceptováno. 

Počet významných informačních systémů v seznamu byl redukován. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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18.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

[K návrhu obecně] 

3. Požadujeme doplnit do materiálu přechodné období minimálně 1 rok od účinnosti předmětné 

vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění připomínky 

O přechodné období žádáme z důvodu zajištění dostatku času na provedení potřebných technických 

a organizačních opatření. 

 

Akceptováno jinak (rozfázování účinnosti apod.), připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

19.  Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. K čl. II 

Podle shora uvedeného ustanovení by měl předložený návrh vyhlášky nabýt účinnosti dnem  

1. března 2019. Podle zvláštní části odůvodnění návrhu lze takto stanovenou legisvakanční lhůtu 

považovat za přiměřenou a umožňující, „aby se orgány veřejné moci seznámily s obsahem návrhu 

vyhlášky a dokázaly jej reflektovat“.  

S ohledem na změnu ve způsobu určování významných informačních systémů lze předpokládat, že 

pravděpodobně dojde ke značnému navýšení počtu těchto systémů. Zároveň upozorňujeme, že 

novelizace § 2 návrhu vyhlášky má podstatně širší osobní působnost, než v odůvodnění uváděné 

usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018, č. 241. V případě veškerých nově určených významných 

informačních systémů přitom budou muset jejich správci, resp. provozovatelé, zajistit splnění 

povinností podle § 4 odst. 2 zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy zavést a provádět bezpečnostní 

opatření a vést bezpečnostní dokumentaci, do 1. března 2019. Takto krátkou lhůtu však nelze 

považovat za dostačující pro naplnění uvedených povinností. V této souvislosti upozorňujeme, že 

např. podle přechodných ustanovení § 35 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti  

a likvidaci dat, bylo stanoveno přechodné období v délce 1 roku, v jehož rámci má de facto dojít 

k přizpůsobení stávajících významných informačních systémů požadavkům stanoveným 

v předmětné vyhlášce.  

Požadujeme proto, aby byla účinnost návrhu vyhlášky rovněž odložena o jeden rok, a tedy aby byla 

v čl. II číslovka „2019“ nahrazena číslovkou „2020“.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 

Návrh vyhlášky bude mít účinnost stanovenu ve třech vlnách, přičemž 2. vlna nabyde účinnost rok po 1. 

vlně a 3. vlna nabyde účinnost rok po 2. vlně.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

 

 

20.  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Zásadní připomínky: 

 

K celkovému pojetí připomínkového řízení – předsedou Legislativní rady vlády byla schválena 

výjimka z povinnosti zpracovat k návrhu vyhlášky hodnocení dopadů regulace (RIA). Toto 

hodnocení však považujeme za velice důležité, protože ekonomické a personální dopady 

nejsou v uvedeném materiálu vůbec řešeny a přitom chystaná novela počítá se zásadním 

rozšířením systému řízení bezpečnosti informací a přináší mnoho nových administrativních 

a technických povinností. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

21.  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

[Zásadní připomínky:] 

K celkovému pojetí připomínkového řízení – pro připomínkové řízení takto významné změny 

celkového pojetí vyhlášky bylo dáno velmi málo času. 

Vysvětleno. Lhůta pro připomínky byla stanovena v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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22.  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

[Zásadní připomínky:] 

K materiálu celkově – připravovaná novela zmiňované vyhlášky v důsledku přinese velmi 

vysokou zátěž na finanční i personální zabezpečení. 

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) je již nyní pro zajištění všech požadavků vyplývajících 

ze současné legislativy ke kybernetické bezpečnosti nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Na tuto 

skutečnost upozorňovaly mj. závěry z metodické podpory NÚKIB. Finanční náklady na zajištění 

požadavků vyhlášky v navrhované podobě lze nyní hrubě odhadnout jen na MPO, které patří spíše 

k menším organizacím, na 8 až 16 mil. Kč v prvním roce účinnosti novely předmětné vyhlášky. 

Akceptováno jinak. Na základě dodatečného požadavku bylo do odůvodnění návrhu vyhlášky 

doplněno, že na některých resortech vyvstane potřeba vytvoření nových služebních míst v oboru činnosti 

kybernetická bezpečnost. Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

23.  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

[Zásadní připomínky:] 

K § 2 – výčet okruhů je pevně stanovený a neumožňuje tak žádný interní rozhodovací proces 

o určení významného informačního systému (VIS). Požadujeme návrh vyhlášky doplnit o dopadová 

kritéria. 

Neakceptováno, vysvětleno.  

Dopadová kritéria jsou zahrnuta do § 3 novelizované vyhlášky. Tato (dopadová) kritéria slouží 

k identifikaci významných informačních systémů nad rámec těch, které jsou identifikovány rámcově v § 

2. Připomínkou navrhovanou úpravu nelze akceptovat, neboť by byla v rozporu s navrhovanou koncepcí 

vyhlášky o významných informačních systémech, která má svůj předobraz mimo jiné v usnesení vlády z 

18. dubna 2018 č. 241. V rámci čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním čl. I bodu 1. 

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

kritéria, která má vyhláška ze zákona upravovat, již nejsou dále dělena na kritéria dopadová a oblastní. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. Oproti původnímu návrhu byl 

však § 2 významně zkrácen a rozfázován, jak již bylo popsáno výše. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

24.  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

[Zásadní připomínky:] 

K § 2 – do výčtu navrhovaných okruhů spadá rámcově 9 informačních systémů MPO, přičemž do 

odst. 1) písm. b) se může řadit více než jeden IS. Z uvedených okruhů je jako VIS v současnosti 

určen pouze Ekonomický informační systém. 

Vysvětleno.  

V případě Ministerstva průmyslu a obchodu navazuje návrh vyhlášky o významných informačních 

systémech na usnesení vlády z 18. dubna 2018 č. 241, které stanovuje Ministerstvu průmyslu a obchodu 

povinnost zavést zabezpečení na úrovni významných informačních systémů pro všechny jejich 

informační systémy. 

Oproti původní podobě novely vyhlášky došlo po domluvě se spolupředkladatelem k vypuštění 

některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován z původních 15 

systémů na 8, tedy na polovinu navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci jednotlivých 

písmen tohoto ustanovení, neměl by tak přechod na novelu vyhlášky činit zásadních problémů. 

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost zároveň v rámci odůvodnění více specifikoval, o jaké 

systémy se v rámci § 2 odst. 1 jedná. Dále pak nepovažujeme za problematické, pokud pod některý typ 

systému obsažený ve výčtu § 2 odst. 1 bude spadat u jednotlivých subjektů více, než právě jeden 

informační systém. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

25.  Ministerstvo 

zdravotnictví 

1) Odůvodnění - bod d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 

úpravy na veřejné rozpočty a dopad na podnikatelské prostředí České republiky  

V odůvodnění se uvádí, že ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k žádnému finančnímu 

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

Částečně akceptováno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí s tím, že současně bude 

uvedeno následující vyjádření: 

„Ministerstvo zdravotnictví již v únoru 2019 při sestavování požadavků na změnu objemu výdajů oproti 

střednědobému výhledu státního rozpočtu na léta 2020 a 2021 s dopadem do roku 2022 uplatnilo 
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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.  

Odůvodnění: 

Finanční krytí na takto rozsáhlé úpravy však nedoprovázelo ani v odůvodnění citované usnesení 

vlády z 18. dubna 2018 č. 241, a tak je zřejmé, že rozšíření okruhu systémů zahrnutých mezi 

významné informační systémy se ve finančních nákladech ministerstva významně projeví. Vyhláška 

by měla být přijata pouze za předpokladu, že budou tyto dodatečné náklady kryty v rámci rozpočtů 

na roky 2019-2021.  

Navrhované změny 

Zásah novely vyhlášky do stávající infrastruktury přinese značné finanční náklady na obnovu 

některých informačních systémů, které nejsme schopni hradit z běžného provozu organizace, a proto 

požadujeme  

a) přechodné období v délce minimálně dvou let,  

b) zabezpečení finančních prostředků na obměnu informačních systémů.  

 

Požadujeme zpracování analýzy dopadů, a to zejména na náklady napříč veřejnou správou, a mělo 

by být jednoznačně deklarováno, jak bude zajištěno financování požadovaných opatření. Bez toho 

dojde k tomu, že zákonné povinnosti nebudou naplněny. 

 

Tato připomínka je zásadní povahy. 

požadavky na navýšení finančních prostředků za účelem zajištění kybernetické bezpečnosti nejen u 

Ministerstva zdravotnictví, jako správce kritické informační infrastruktury a významných informačních 

systémů, ale také u resortních organizací a poskytovatelů zdravotních služeb určených provozovateli 

základní služby. Ministerstvo financí však již v průběhu roku 2019 informovalo Ministerstvo 

zdravotnictví, že se nepředpokládá navýšení rozpočtu Ministerstva zdravotnictví o tyto finanční 

prostředky. Pro rok 2020 tedy Ministerstvo zdravotnictví, podle vyjádření Ministerstva financí, žádné 

finanční prostředky na kybernetickou bezpečnost neobdrželo. 

V rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu státního rozpočtu na 

roky 2022 a 2023 uplatnilo Ministerstvo zdravotnictví v únoru 2020 požadavky na navýšení finančních 

prostředků za účelem zajištění kybernetické bezpečnosti u Ministerstva zdravotnictví, přímo řízených 

organizací, poskytovatelů zdravotních služeb určených provozovateli základní služby i poskytovatelů 

zdravotních služeb, kteří nespadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Nutnost zajištění kybernetické 

bezpečnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (i mimo zákon o kybernetické bezpečnosti) reálně 

vyplynula z kybernetických útoků provedených na poskytovatele zdravotních služeb (na Nemocnici 

Rudolfa a Stefanie Benešov v prosinci 2019, Fakultní nemocnici Brno v únoru 2020, Psychiatrickou 

nemocnici Kosmonosy v březnu 2020 a další).  

Dovolujeme si upozornit, že pokud změny právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti nebudou 

reálně provázeny také zajištěním finančních prostředků, nebude schopno Ministerstvo zdravotnictví plnit 

povinnosti vyplývající z těchto změn.“. 

26.  Ministerstvo 

zdravotnictví 

2) Připomínka k § 2, odst. 1 návrhu vyhlášky 

Popis připomínky: 

V návrhu vyhlášky u § 2, odst. 1 považujeme písmena i), j) a k) za nadbytečná.  

Odůvodnění: 

Písmena „i) elektronické pošty“, „j) vedení internetových stránek“ a „k) vedení úřední desky 

způsobem umožňujícím dálkový přístup“ považujeme za nadbytečná zejména v případě, že dojde k 

naplnění vize portálu státní správy MVČR a všechny podstatné informace k životním situacím 

budou dostupné z tohoto centrálního portálového řešení. V takovém případě bude nedostupnost 

webu a úřední desky v podstatě marginálií nezasluhující větší pozornosti (samozřejmě s výjimkou 

případných portálových řešeních poskytujících front-end aplikačním informačním systémům, ale to 

je pokryto v § 3). 

Dle našeho názoru se mezi významné informační systémy směšují zcela nesouměřitelné informační 

systémy, např. správu osobních údajů, jako bez pochyb fakticky významné informační systémy, a 

naproti tomu např. systémy využívané k vedení internetových stránek, které jsou na jiné úrovni 

citlivosti a nutné ochrany. 

Navrhované změny 

Navrhujeme písmeno i), j) a k) z návrhu vyhlášky vypustit. 

Tato připomínka je zásadní povahy. 

Částečně akceptováno.  

Oproti původnímu znění, ke kterému byla tato připomínka uplatněna, došlo po domluvě se 

spolupředkladatelem k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl 

zredukován z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu navíc s rozložením do jednotlivých vln 

účinnosti v rámci jednotlivých písmen tohoto ustanovení. V rámci tohoto zúžení výčtu v § 2 odst. 1, 

došlo k vypuštění původního písmene j) vedení internetových stránek.  

Další dva systémy, tedy systém elektronické pošty a systém k vedení úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup však dle předkladatelů představují systémy, které pokud slouží pro výkon 

působnosti orgánu veřejné moci, představují systémy významné, a to z následujících důvodů, které jsou 

rovněž podrobně uvedeny v odůvodnění vyhlášky: 

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 úpravy je však třeba konstatovat, že veřejnosti není zapovězeno komunikovat 

s orgány veřejné moci i mimo podatelnu, 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. Platí pak, že v případě, že je podání doručeno na jinou 
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elektronickou adresu než elektronickou adresu podatelny, musí orgán sám zajistit jeho bezodkladné 

předání podatelně. 

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 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. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  

 

 

27.  Ministerstvo 

zdravotnictví 

Připomínka nad rámec uplatněná na vypořádací poradě konané dne 29. ledna 2019 

Upozorňujeme, že novela vyhlášky č. 317/2014 Sb. není v souladu se zákonem o kybernetické 

bezpečnosti. Zákon o kybernetické bezpečnosti stanovuje v § 31 povinnosti správcům významných 

informačních systémů. Tyto povinnosti, jako povinnost zavést a provádět bezpečností opatření a vést 

o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické bezpečnostní události aj. jsou 

podle § 31 vázány na „naplnění určujících kritérií“. Vyhláška č. 317/2014 Sb. na rozdíl od 

předložené novely stanovuje v § 2, že „Významný informační systém naplňující určující kritéria 

uvedená v § 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“. Předložená novela pro § 2 odst. 1 však neuvádí, 

že významné informační systémy zde uvedené naplňují určující kritéria, a proto se na tyto informační 

systémy povinnosti upravené v § 31 zákona o kybernetické bezpečnosti nevztahují. 

Požadujeme vyjasnit a upravit vztah § 2 odst. 1 předloženého návrhu vyhlášky s § 31 zákona o 

kybernetické bezpečnosti. 

Připomínáme též, že Ministerstvo zdravotnictví se účastnilo vypořádací porady konané po 

mezirezortním připomínkovém řízení na NÚKIB dne 29. ledna 2019, kde tuto připomínku ústně 

uplatnilo a upozornilo tak na nesrovnalost. 

Akceptováno.  

V § 2 byl doplněn odstavec 4 obsahující nevyvratitelnou domněnku, podle které platí, že významný 

informační systém uvedený v odstavci 1 naplňuje určující kritéria. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

28.  Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 

1. Obecně k materiálu: Předkládaný návrh ve své důvodové zprávě deklaruje, že jeho cílem 

je realizovat změnu vyhlášky tak, aby byl naplněn jeden z úkolů stanovených usnesením vlády, a to 

„provést změnu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich 

určujících kritériích tak, 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“.  

Navrhované znění § 2 odst. 1 však stanovuje širokou množinu informačních systémů, definovaných 

automaticky jako významné informační systémy, aniž by při identifikaci významných informačních 

systémů jakkoliv zohledňoval druhou podmínku, tedy aspekt narušení bezpečnosti informací a jeho 

dopadu na fungování orgánů veřejné moci. Takto pojaté zcela extenzívní vymezení definice 

dopadne prakticky na jakýkoliv informační systém spravovaný orgány veřejné moci, tedy i na 

systémy provozní, z nichž řada nenaplňuje podmínku omezení či ohrožení výkonu působnosti 

orgánů veřejné moci, neboť informace v nich obsažené jsou z hlediska svého významu marginální. 

To ve svém důsledku principiálně popírá smysl zákona o kybernetické bezpečnosti, který 

„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.“, jak uvádí sám překladatel v 

Důvodové zprávě. S ohledem na uvedené navrhujeme předkládaný materiál zcela přepracovat. Za 

Částečně akceptováno.  

Oproti původnímu znění novely vyhlášky, ke kterému se vztahovala připomínka Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy původně, však došlo po dalších jednáních se spolupředkladatelem – Ministerstvo 

vnitra k zmenšení počtu informačních systémů uvedených v § 2 odst. 1 nového znění vyhlášky 

z původních 15 na 8, tedy zdaleka se již nejedná o tak širokou množinu. Tyto systémy navíc budou pod § 

2 odst. 1 nové podoby vyhlášky zařazovány v postupných vlnách a finanční nároky této vyhlášky se tak 

zároveň rozloží do 3 let. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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vhodné bychom považovali např. přímo stanovit, že významné informační systémy podle § 2 odst. 1 

musí zároveň splňovat i určující kritéria podle § 3 odst. 1. 

29.  Ministerstvo 

zemědělství 

1. K čl. I, bodu 1 (§ 2 odst. 1) – definice významného informačního systému neodpovídá definici 

uvedené v § 2 písm. d) zák.  

č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů:  

 

„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“. 

 

      Tak, jak je formulována definice v předkládaném materiálu, lze považovat za významné 

informační systémy v podstatě všechny informační systémy provozované za účelem zajištění 

uvedených činností.  

S ohledem na ustanovení vyhlášky č. 82/2018 Sb.,  

o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, to znamená pro všechny tyto 

informační systémy zajistit splnění náležitostí a povinností, vyplývajících z této vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti.  

 

S ohledem na tuto skutečnost požadujeme do § 2 odst. 1 do návětí doplnit text tak, aby přesně 

odpovídal definici v § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů. Je žádoucí, aby nebyla rozdělována kritéria, tedy aby v každém případě byl 

informační systém posuzován jak z hlediska ohrožení bezpečnosti a výkonu působnosti orgánů, tak 

zároveň z hlediska jeho věcného či obsahového zaměření (viz výčet v § 2 odst. 1 vyhlášky). 

 

Jejich paušální zařazení mezi významné informační systémy bude představovat nepřiměřenou zátěž, 

která nemusí odpovídat možným následkům, k jejichž vzniku by mohlo v důsledku kybernetického 

útoku na takové informační systémy dojít. Ve výsledku to navíc může přinést naopak snížení 

celkové bezpečnosti a zahlcení pracovníků odpovědných za kybernetickou bezpečnost významným 

nárůstem byrokracie s vedením VIS spojenou a nemožnosti věnovat se primárně skutečně důležitým 

systémům, které skutečně pracují s informacemi, které má smysl chránit. 

Ministerstvo zemědělství na tuto skutečnost již upozorňovalo v připomínkách k materiálu 

„Metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018“. Připomínky byly zásadní  

i doporučující. 

 

Vyhláška schválená v navrhovaném znění bude mít významný dopad na organizační, finanční i 

personální opatření, zejména  

u provozních gestorů nově zařazených systémů mezi významné informační systémy. Z tohoto 

důvodu bychom uvítali podrobnější odůvodnění, ve kterém budou veškeré dopady široce 

analyzovány. Neztotožňujeme se totiž s argumentací v podobě odkazu  

na usnesení vlády č. 241 z 18. dubna 2018, které vlastní analýzu neobsahuje už ze své povahy. 

Zároveň bychom rádi upozornili, že se v tomto usnesení hovoří o „informačních a komunikačních 

Vysvětleno.  

Seznam stanovených informačních systémů uvedených v § 2 vychází z přílohy č. 2 původního znění 

vyhlášky, kdy tento seznam uvedený původně v oblastních určujících kritériích byl na základě 

praktických poznatků především z kontrol povýšen na tento taxativní výčet. Připomínkou navrhovanou 

úpravu nelze akceptovat, neboť by byla v rozporu s navrhovanou koncepcí vyhlášky o významných 

informačních systémech. V rámci čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním čl. I bodu 1. 

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

kritéria již nejsou dále dělena na kritéria dopadová a oblastní. V tomto návrhu tedy nelze § 2 a § 3 

spojovat. Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z 

podstaty spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn 

v normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. 

V případě Ministerstva zemědělství navazuje návrh vyhlášky o významných informačních systémech na 

usnesení vlády z 18. dubna 2018 č. 241, které stanovuje Ministerstvu zemědělství povinnost zavést 

zabezpečení na úrovni významných informačních systémů pro všechny jejich informační systémy. 

Novelizace vyhlášky nemůže přinést nové zvýšení ekonomických nebo personálních dopadů oproti 

aktuálním požadavkům. 

Nadto oproti původní podobě vyhlášky došlo po domluvě se spolupředkladatelem k vypuštění některých 

informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován z původních 15 systémů na 8, 

tedy na polovinu navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci jednotlivých písmen tohoto 

ustanovení.  

Postupná účinnost taxativně uvedených informačních systémů v § 2 vypadá pak následovně. Nejprve 

jsou k 1. 1. 2021 zařazeny informační systémy elektronické pošty, k výkonu státního dozoru a k výkonu 

kontrolní a inspekční činnosti; od 1. 1. 2022 se k těmto systémům přidávají systémy přípravy na krizové 

situace a jejich řešení, výkonu spisové služby a úředních desek. V roce 2023 pak výčet vyhláškou přímo 

vyjmenovaných významných informačních systémů završí informační systémy mezinárodní spolupráce a 

zadávání veřejných zakázek. Tímto dojde k relativně rovnoměrnému rozložení povinností a finančních 

nákladů na zajištění bezpečnosti nově určovaných systémů v čase. 

Nadto novela vyhlášky o VIS nikterak nederoguje ustanovení vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. Ta umožňuje v rámci analýzy rizik stanovit úroveň rizika, která je pro daný orgán či osobu 

akceptovatelná. To znamená, že v případě, že by realizace nejhoršího možného rizika měla dopad, jehož 

odvrácení je méně nákladné, než zavedení bezpečnostních opatření sloužících k snížení těchto rizik, není 

nutné taková opatření zavádět a dané riziko lze označit za akceptovatelné. 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost souhlasí s poznámkou Ministerstva 

zemědělství, že v usnesení vlády č. 241 z 18. dubna 2018 se hovoří o „informačních a komunikačních 

technologiích“, přičemž se tyto pojmy se ovšem zcela nepřekrývají, proto tímto usnesením stanovená 

povinnost jejich zabezpečení není zcela totožná s povinnostmi vycházejícími z vyhlášky. Pojem 

„informační a komunikační technologie“, uvedený v usnesení vlády, je pojem širší, než pojem 

„informační systém“, o kterém hovoří vyhláška. Citované usnesení bylo změněno tak, že jakmile nabyde 

účinnosti novela vyhlášky, bude část usnesení, ukládající zmiňované povinnosti ministerstvům, zrušena. 

S ohledem na rozsah aktuálně chráněných informačních systémů podle usnesení a rozsah systémů do 

budoucna chráněných vyhláškou, dojde k zásadnímu snížení dopadů na ministerstva. 
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technologiích“. Tyto pojmy se ovšem zcela nepřekrývají, proto tímto usnesením stanovená 

povinnost jejich zabezpečení není zcela totožná s povinnostmi vycházejícími z vyhlášky.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

30.  Ministerstvo 

zemědělství 

2. K čl. I, bodu 1 (§ 2 odst. 1) – není zřejmý vztah definice informačního systému v této vyhlášce a 

v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 

V obou předpisech se objevuje odlišné znění, a proto se nabízí otázka, jak budou tyto pojmy 

vykládány a zda jejich rozdílnost nezpůsobí v aplikační praxi problémy. 

 

Dle § 2 písm. b) zák. č. 365/2000 Sb. se rozumí: „informačním systémem veřejné správy funkční 

celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost  

pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou 

uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje 

umožňující výkon informačních činností“. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno.  

Vyjasnění tohoto vztahu není předmětem prováděcího právního předpisu, jehož účelem je stanovení 

kritérií určitého institutu uvedeného v zákoně o kybernetické bezpečnosti. 

Oba předpisy mají v zásadě odlišné cíle a definičně není informační systém veřejné správy nikterak 

propojen s významným informačním systémem. Jednoduše to znamená, že jeden informační systém 

(resp. jeho provoz) bude upraven dvěma vzájemně se nevylučujícími předpisy (Zákonem o kybernetické 

bezpečnosti a zákonem o informačních systémech veřejné správy). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

31.  Ministerstvo 

zemědělství 

3. K čl. I, bodu 2 (§ 3 odst. 2) – požadujeme upravit obecně tak, že orgán veřejné moci posoudí jím 

provozované informační systémy, zda naplňují kritéria významného informačního systému. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno.  

viz výše 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

32.  Ministerstvo 

zemědělství 

4. K čl. II (Účinnost) – navrhované období legisvakance není dostatečně přiměřené a není zřejmé, 

na základě jakých souvislostí či vazeb bylo stanoveno. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak (mj. zavedení tří vln nabytí účinnosti). Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí.  

33.  Ministerstvo 

zemědělství 

5. K předkládací zprávě 

Nesouhlasíme s konstatováním v předkládací zprávě: 

„Návrh tak zásadně nemění rozsah ani podstatu původní vyhlášky, ale zároveň reflektuje potřebu 

vyjasnění regulace  

a procesu identifikace významných informačních systémů, snahu  

o posílení bezpečnosti významných informačních systémů  

a v neposlední řadě i požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti na úrovni ústředních orgánů 

státní správy, vycházející z výše zmiňovaného usnesení vlády.“ 

 

 

Odůvodnění:  

a) Návrh vyhlášky zcela ZÁSADNÍM způsobem mění rozsah  

a počet systémů, které budou určeny jako VIS, a tedy zcela ZÁSADNĚ mění 

rozsah původní vyhlášky. 

b) Regulace v návrhu vyhlášky naopak vnáší do určování VIS nejasnosti a zejména 

určuje jako VIS téměř všechny systémy, bez rozmyslu, zda jsou skutečně důležité  

a bez ohledu na skutečnost, jaké informace skutečně obsahují. Příkladem budiž § 2 

Částečně akceptováno.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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odst. 1 písm. j), kdy je jedno, zda a jaké informace internetové stránky obsahují, ale 

musí být určeny jako VIS. 

c) Ve konečném důsledku, vzhledem k notoricky známému nedostatečnému 

personálnímu obsazení odborných pozic  

v oblasti kybernetické bezpečnosti, může mít plošné automatické zvýšení počtu 

určených významných informačních systémů kontraproduktivní účinek. Hrozí 

nebezpečí, že stávající personální kapacity budou  

zahlceny administrativní činností natolik, že reálná kybernetická bezpečnost bude 

oslabena. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

34.  Ministerstvo 

zemědělství 

6. Nesouhlasíme s textem odůvodnění, především v intencích připomínky č. 6. Dále rozporujeme 

následující výrok odůvodnění: 

 

 „Tyto povinnosti lze přitom vnímat jako v zásadě minimalistické.“  

 

Vzhledem k novele vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

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

kybernetické bezpečnosti, která byla nahrazena vyhláškou č. 82/2018 Sb., se již rozsahem jedná o 

obsáhlý soubor povinností. Ten by měl svůj smysl u skutečně důležitých systémů určených dle 

původní verze vyhlášky č. 317/2014 Sb., tedy na základě hodnotících dopadů a ne jen pouhým 

využíváním k zajištění vydefinovaných činností, např. elektronické pošty nebo vedení internetových 

stránek, bez bližšího určení skutečně v nich obsažených informací a dopadů v případě 

kybernetického bezpečnostního incidentu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

Věta byla smazána. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

35.  Ministerstvo kultury K návrhu vyhlášky obecně a k jejímu odůvodnění 

 

Předložený návrh je v „Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA“ veden jako návrh, u něhož není vyznačena povinnost 

zpracovat RIA. Navrhované změny jsou však takového rozsahu, že dochází k úplné změně celé 

vyhlášky – beze změny zůstává jen její úvodní, nenormativní ustanovení, všechna ostatní ustanovení 

jsou měněna nebo bez náhrady rušena, včetně příloh. Ještě podstatnější je, že návrh přináší tak velké 

změny v principu identifikace významných informačních systémů, že dojde ke značnému navýšení 

jejich počtu u většiny orgánů veřejné moci, což s sebou ponese nezanedbatelné náklady jak finanční, 

tak i personální a organizační. 

 Konkrétně na příkladu Ministerstva kultury je zřejmé, že navrhovaná změna by vyžadovala 

nemalé náklady finanční i personální: Doposud Ministerstvo kultury nebylo povinnou osobou na 

základě zákona o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.), v důsledku navrhované novelizace 

vyhlášky č. 317/2014 Sb. by však náhle spravovalo několik desítek (cca 20) významných 

informačních systémů. Finanční prostředky by byly nutné pro pořízení nových zabezpečovacích 

systémů a pro aktualizaci stávajících, včetně potřebného hardwaru. Personální náklady by 

představovaly navýšení o 11 zaměstnanců (1x auditor kybernetické bezpečnosti, 1x architekt 

kybernetické bezpečnosti, 2x manažer kybernetické bezpečnosti, 2x analytik bezpečnosti, 1x vedoucí 

oddělení kybernetické bezpečnosti, 4x správce systémů – pro zajištění zastupitelnosti) a s tím 

spojenou změnu organizační struktury (změnu systemizace) vzhledem k nutnosti vydělení 

Akceptováno jinak (došlo k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1; 

nastavena postupná účinnost návrhu vyhlášky, přičemž první vlna účinnosti bude stanovena ke dni 

1.1.2021; do materiálu byla doplněna navzdory schválené výjimce RIA).  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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kybernetické bezpečnosti od klasické provozní části (vznik nového oddělení kybernetické 

bezpečnosti). 

 S nemalými náklady by byla spojena i úprava stávající dokumentace a procesů a vznik nové 

řídící dokumentace s dosahem na celé ministerstvo. 

 

Z uvedených důvodů by bylo vhodnější namísto novelizace stávající vyhlášky vydat vyhlášku novou, 

která by nebyla osvobozena od povinnosti zpracování RIA, ale naopak by bylo důkladně 

vyhodnoceno, jaké nové povinnosti a z nich vyplývající náklady budou s novou úpravou spojeny, a 

to po stránce kvantitativní i kvalitativní. Zmínky o organizačních, finančních a personálních 

opatřeních, uvedené v odůvodnění návrhu vyhlášky [v obecné části, písm. d)], jsou vzhledem 

k rozsahu navrhovaných změn nedostatečné a sdělení, že ve vztahu k ministerstvům nedojde 

k žádnému finančnímu ani hospodářskému dopadu, se nezakládá na skutečnosti. Naopak, tyto dopady 

budou značné, měly by být v odůvodnění vyčísleny a současně navrženo, jak budou řešeny. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

36.  Ministerstvo kultury K čl. II návrhu vyhlášky (Účinnost) 

 

Navrhované nabytí účinnosti od 1. března 2019 považujeme za nereálné s ohledem na značné 

navýšení počtu významných informačních systémů a skokový nárůst povinností správců těchto 

systémů. Doba jen několika týdnů, kterou by správci nových významných informačních systémů měli 

na přípravu, je zcela neadekvátní s ohledem na délku trvání přípravných prací (např. realizace 

personálních výběrových řízení, realizace veřejných zakázek na softwarové a hardwarové vybavení, 

zajištění navýšení finančních prostředků od Ministerstva financí apod.).  

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak (došlo k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1; 

nastavena postupná účinnost návrhu vyhlášky, přičemž první vlna účinnosti bude stanovena ke dni 

1.1.2021; do materiálu byla doplněna navzdory schválené výjimce RIA).  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

37.  Národní bezpečnostní 

úřad 

[Zásadní připomínka] 

1. Národní bezpečnostní úřad má pochybnosti, zda návrh vyhlášky, který přináší výraznou 

koncepční změnu určování významných informačních systémů, odpovídá zákonnému zmocnění 

obsaženému v § 6 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), který stanoví, že „Prováděcí předpis 

stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria“. Předkladatel se předloženým 

návrhem vyhlášky tak vzdal kompetence určení významného informačního systému přímo ve 

vyhlášce. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Dikce novelizovaného prováděcího právního předpisu odpovídá zákonnému zmocnění obsaženému v § 6 

písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). Prováděcí právní předpis stanovuje, které informační systémy a kterých 

subjektů jsou významnými informačními systémy v § 2, zároveň pro ostatní orgány veřejné moci 

stanovuje určující kritéria v § 3. V této podobě vyhláška o významných informačních systémech lépe 

reflektuje požadavek na obecnost normativního textu a současně více odpovídá samotnému účelu celého 

zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy zajištění vyšší bezpečnosti informačním systémům 

s významnou funkcí pro Českou republiku, kdy napříště již nebude veřejně dostupný seznam některých 

zásadních informačních systémů. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

38.  Národní bezpečnostní 

úřad 

[Zásadní připomínka] 

2. Národnímu bezpečnostnímu úřadu je známo, že předkladatel obdržel výjimku z povinnosti 

provést hodnocení dopadů regulace (RIA), a to na základě sdělení v Přehledu dopadů právního 

předpisu, že cílem předložení návrhu vyhlášky je aktualizace přílohy č. 1 a zpřehlednění a 

zjednodušení určujících kritérií. Vzhledem k tomu, že v mezičase došlo na základě úkolu z usnesení 

vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241 k zásadní změně koncepce určování významných informačních 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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systémů (dále také „VIS“) a výsledkem bude daleko větší rozsah informačních systémů určených 

jako VIS, což bude mít dopad na povinné osoby, považujeme za nutné, aby součástí návrhu 

vyhlášky, resp. součástí odůvodnění, bylo vyhodnocení a vyčíslení dopadů na tyto povinné osoby, a 

to zejména dopadů finančních a organizačních. 

39.  Národní bezpečnostní 

úřad 

[Zásadní připomínka] 

3. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), definuje významný informační systém jako „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“. To odpovídá i úkolu z výše uvedeného usnesení 

vlády („…tak, 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...“.). Dikce § 2 návrhu vyhlášky však VIS 

vymezuje oproti ZKB šířeji. Považujeme tedy za nutné sjednotit dikci vyhlášky se ZKB. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Vyhláška jako prováděcí právní předpis sama o sobě nemůže mít ambici jít nad rámec dikce zákona, 

který provádí. Pro to, aby měl informační systému povahu významného informačního systému, je 

nezbytné naplnění podmínek zákonných, tedy i naplnění definice významného informačního systému v 

§2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti a dále pak konkrétních podmínek daných vyhláškou. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Znění vyhlášky 

tedy odpovídá zákonnému zmocnění. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

40.  Národní bezpečnostní 

úřad 

[Zásadní připomínka] 

4. Dne 28. května 2018 vstoupila v účinnost vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), která nově upravuje 

mj. bezpečnostní opatření, které mají povinné osoby zavést. Vyhláška ve svých přechodných 

ustanoveních stanoví, že v případě významných informačních systémů, u kterých došlo k naplnění 

určujících kritérií přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do jednoho roku ode dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky pro obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace a obsah a rozsah 

zavedených bezpečnostních opatření použijí ustanovení vyhlášky 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). 

Přechodná ustanovení tak poskytovala správcům a provozovatelům významných informačních 

systémů dostatek času pro zavedení nových bezpečnostních opatření a naplňování požadavků ZKB 

a jeho prováděcí vyhlášky.  

Oproti tomu předložený návrh vyhlášky stanoví účinnost na 1. březen 2019, nově určené významné 

informační systémy by tak požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. musely plnit neprodleně po svém 

určení. Žádáme tedy o doplnění přechodných ustanovení, které poskytnou správcům 

a provozovatelům VIS dostatek času k naplňování požadavků vyhlášky č. 82/218 Sb., nebo posunutí 

data účinnosti této vyhlášky. 

Akceptováno částečně (došlo k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1; 

nastavena postupná účinnost návrhu vyhlášky, přičemž první vlna účinnosti bude stanovena ke dni 

1.1.2021; do materiálu byla doplněna navzdory schválené výjimce RIA). 

 

41.  Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

1. Navrhujeme vysvětlit tvrzení na str. 3 odůvodnění týkající se relevantních částí směrnice NIS. 

Dle našich poznatků směrnice 2016/1148 na významné informační systémy nedopadá (naopak 

dopadá na provozovatele základních služeb a poskytovatele digitálních služeb). Úprava ve vyhlášce 

tedy není implementačního charakteru a právo EU se na dotčenou oblast úpravy nevztahuje. 

Navrhujeme vyjasnit, resp. upravit vyjádření v odůvodnění návrhu. 

  

Akceptováno.  

Odůvodnění bylo upraveno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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42.  Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

2. V návrhu vyhlášky se pracuje s termínem "významný informační systém". Tento termín je 

definován zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění, v § 2 písm. d) 

jako "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". 

V návrhu vyhlášky se však významný informační systém definuje jako jakýkoliv systém spravovaný 

orgánem veřejné moci k zajištění alespoň jedné z uvedených činností. V návrhu vyhlášky tak chybí 

omezení uvedené v zákoně ("u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně 

ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci"). Takže z textu vyhlášky vyplývá, že například 

informační systém orgánu veřejné moci, který zajišťuje pouze vedení internetových stránek, je bez 

dalšího významným informačním systémem. K tomu se váže řada povinností vyplývajících ze 

zákona o kybernetické bezpečnosti. Předpokládáme, že úmyslem je, aby výše uvedené omezení 

v definici v zákoně bylo aplikovatelné i na vyhlášku. Navrhujeme tedy, aby se uvedené v návrhu 

vyhlášky explicitně objevilo, a to tak, že by se text "u kterého narušení bezpečnosti informací může 

omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci" připojil na konec 

navrhovaného § 2 odst. 1 za písm. o) na nový řádek. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Vyhláška jako prováděcí právní předpis sama o sobě nemůže mít ambici jít nad rámec dikce zákona, 

který provádí. Pro to, aby měl informační systému povahu významného informačního systému, je 

nezbytné naplnění podmínek zákonných, tedy i naplnění definice významného informačního systému v 

§2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti a dále pak konkrétních podmínek daných vyhláškou. 

Dále pak došlo oproti původní podobě vyhlášky po domluvě se spolupředkladatelem k vypuštění 

některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován z původních 15 

systémů na 8, tedy na polovinu, navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci jednotlivých 

písmen tohoto ustanovení. 

Postupná účinnost taxativně uvedených informačních systémů v § 2 vypadá pak následovně. Nejprve 

jsou k 1. 1. 2021 zařazeny informační systémy elektronické pošty, k výkonu státního dozoru a k výkonu 

kontrolní a inspekční činnosti; od 1. 1. 2022 se k těmto systémům přidávají systémy přípravy na krizové 

situace a jejich řešení, výkonu spisové služby a úředních desek. V roce 2023 pak výčet vyhláškou přímo 

vyjmenovaných významných informačních systémů završí informační systémy mezinárodní spolupráce a 

zadávání veřejných zakázek. Tímto dojde k relativně rovnoměrnému rozložení povinností a finančních 

nákladů na zajištění bezpečnosti nově určovaných systémů v čase. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

43.  Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu vlády 

Zásadní připomínky: 

1. Návrh vyhlášky je v rozporu s Usnesením vlády č. 241/2018, o metodické podpoře v oblasti 

kybernetické bezpečnosti pro rok 2018. Konkrétně uložení v čl. II, bod 2. Tento bod ukládá členům 

vlády a vedoucímu úřadu vlády, aby ke všem provozovaným informačním a komunikačním 

systémům přistupovali a zabezpečili je alespoň na stejné úrovni jako významné. Oproti tomuto 

navrhovaná vyhláška sice upouští od rigidního výčtu VIS, avšak zavádí kritéria, která nepokrývají 

všechny IS VS. Navrhujeme revokaci výše uvedeného ustanovení Nařízení vlády. 

Akceptováno jinak. 

Uvedené usnesení bude podle své novelizace pozbývat účinnosti s tím, jak bude nabývat účinnosti 

navrhovaná vyhláška.  

44.  Český báňský úřad 1. Obecná připomínka: 

Podle stávajícího znění vyhlášky č. 317/2014 Sb. bylo na posouzení správce informačního systému, 

zda informační systém spravovaný orgánem veřejné moci naplňuje určující kritéria významného 

informačního systému. Na základě tohoto posouzení Český báňský úřad vyhodnotil, že jím 

spravované a využívané informační systémy nejsou významnými informačními systémy. Předložená 

novela vyhlášky č. 317/2014 Sb. v § 2 odst. 1 oproti stávající úpravě taxativně stanovuje, které 

informační systémy spravované orgánem veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem 

nebo hlavním městem Praha jsou významným informačním systémem. Český báňský úřad zásadně 

nesouhlasí s principem, aby jako významný informační systém byly identifikovány všechny 

systémy, které naplňují vlastnosti uvedené ve vyhlášce, a to bez jakéhokoliv zohlednění specifik 

jednotlivých orgánů veřejné moci. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti definuje 

významný informační systém jako 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. Český báňský úřad požaduje, aby byl zachován stávající princip spočívající 

v posouzení orgánu veřejné moci jako správce informačního systému, zda tento informační systém i 

s ohledem na velikost a činnosti vykonávané tímto orgánem je nutno považovat či nikoliv za 

významný informační systém.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkou navrhovanou úpravu nelze akceptovat, neboť by byla v rozporu s navrhovanou koncepcí 

vyhlášky o významných informačních systémech, která má svůj předobraz mimo jiné v usnesení vlády z 

18. dubna 2018 č. 241. V rámci čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním čl. I bodu 1. 

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

kritéria již nejsou dále dělena na kritéria dopadová a oblastní. V tomto návrhu tedy nelze § 2 a § 3 

spojovat. 

Návrh vyhlášky reflektuje přístup zmíněného usnesení vlády a to v § 2, s tím, že na rozdíl od dikce 

tohoto usnesení není nutné jako významné informační systémy hodnotit veškeré informační systémy 

v organizaci.  

Stanovení seznamu v rámci § 2 odst. 1 novely vyhlášky o kybernetické bezpečnosti navíc vychází 

z praktických zkušeností a v kombinaci s nutností naplnění zákonné definice významného informačního 

systému, tedy vlivu na výkon působnosti orgánu veřejné moci podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické 

bezpečnosti, stanovuje přiměřenou regulaci. V rámci organizačních složek a krajů je potřeba za 

významné identifikovat jen ty, které mají vliv na výkon působnosti orgánu veřejné moci a zároveň jsou 

vyjmenované v § 2 vyhlášky. Ve vztahu k ostatním subjektům (orgánům veřejné moci vyjma krajů a 

organizačních složek státu) zůstává zachován princip původní vyhlášky. 

Dále pak došlo oproti původní podobě vyhlášky po domluvě se spolupředkladatelem – Ministerstvem 

vnitra, k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován 
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z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu, navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci 

jednotlivých písmen tohoto ustanovení. 

Postupná účinnost taxativně uvedených informačních systémů v § 2 vypadá pak následovně. Nejprve 

jsou k 1. 1. 2021 zařazeny informační systémy elektronické pošty, k výkonu státního dozoru a k výkonu 

kontrolní a inspekční činnosti; od 1. 1. 2022 se k těmto systémům přidávají systémy přípravy na krizové 

situace a jejich řešení, výkonu spisové služby a úředních desek. V roce 2023 pak výčet vyhláškou přímo 

vyjmenovaných významných informačních systémů završí informační systémy mezinárodní spolupráce a 

zadávání veřejných zakázek. Tímto dojde k relativně rovnoměrnému rozložení povinností a finančních 

nákladů na zajištění bezpečnosti nově určovaných systémů v čase. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

45.  Český báňský úřad 2. Připomínka k organizačním, finančním a personálním dopadům předloženého návrhu 

vyhlášky: 

V odůvodnění předloženého návrhu je uvedeno, že lze očekávat, že vyhláška schválená v 

navrhovaném znění bude mít dopad na organizační, finanční i personální opatření, zejména u 

provozních gestorů nově zařazených systémů mezi významné informační systémy. Dále je 

konstatováno, že k žádnému finančnímu ani hospodářskému dopadu nedojde pouze ve vztahu k 

ministerstvům a Úřadu vlády. Žádné bližší vyčíslení předpokládaného hospodářského a finančního 

dopadu navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty není v odůvodnění uvedeno. Z tohoto 

důvodu Český báňský úřad požaduje, aby odůvodnění bylo doplněno o vyčíslení těchto 

předpokládaných nákladů a o uvedení, z jakých zdrojů budou tyto náklady financovány. Český 

báňský úřad jako malá kapitola státního rozpočtu nemá vlastní zdroje, ze kterých by mohl 

financovat opatření vzniklá v důsledku přijetí této vyhlášky v navrženém znění.  

Pro úplnost Český báňský úřad předkládá svůj rámcový odhad finančních nákladů  

na zajištění těchto opatření:  

 

Odhad finančních nákladů: 

Pořízení odpovídajících technologií:  cca 700 000 Kč 

Provoz zařízení (každoroční aktualizace): cca 50 000 Kč 

Zajištění odborných služeb:   cca 150 000 Kč 

Vzdělávání zaměstnanců (školení):  cca 15 000 Kč 

Celkem:     cca 915 000 Kč 

Odhad nákladů na personální zabezpečení (navýšení systematizace nejméně o jedno úřednické 

místo):     cca 800 000 Kč 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno (odůvodnění návrhu bylo doplněno požadovaným způsobem). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

46.  Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K § 2 odst. 1 

V odůvodnění přeloženého materiálu je mimo jiné uvedeno, že navrhovaná úprava provádí změny 

uložené usnesením vlády č. 241 ze dne 18. dubna 2018. Tímto usnesením bylo řediteli Národního 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost uloženo provést změnu vyhlášky tak, 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 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 

Ustanovení § 2 vyčleňuje z množiny všech orgánů veřejné moci organizační složky státu, kraje a hlavní 

město Praha. Ostatní orgány veřejné moci, kterých je na rozdíl od subjektů uvedených v § 2 množstevně 

podstatně větší část (školy, zdravotní pojišťovny, profesní komory, aj.) i nadále posuzují výhradně 

dopady narušení bezpečnosti jejich systémů, a to dle § 3 novelizované vyhlášky. Jak už bylo uvedeno, 

návrh vyhlášky o významných informačních systémech navazuje na usnesení vlády z 18. dubna 2018 č. 
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působnosti orgánu veřejné moci a které nejsou kritickou informační infrastrukturou nebo 

informačním systémem základní služby. Předložený návrh vyhlášky však nejen že stanoví v § 3 

určující kritéria, ale zároveň v § 2 je uveden výčet činností orgánů veřejné moci, k nimž je 

informační systém využíván, který je částečně duplicitní ke kritériím v § 3, a navíc značně přesahuje 

rámec požadavků na změnu stanovený ve zmiňovaném usnesení vlády.  

Celkově je tím, jak široce je navržen výčet významných informačních systémů v § 2 odst. 1 (jedná 

se prakticky o všechny myslitelné běžně provozované systémy), zcela vyprázdněn smysl pojmu 

„významný informační systém“, neboť pro orgány veřejné moci, hlavní město Prahu a kraje se tímto 

fakticky stává významným informačním systémem každý jimi provozovaný informační systém. Ve 

skutečnosti tak navrhovanou změnou dochází k zásadnímu rozšíření dopadu příslušných ustanovení 

zákona o kybernetické bezpečnosti, aniž by to bylo vyvoláno a odůvodněno reálnou potřebou.  

Z výše uvedených důvodů požaduji výčet neuvádět a § 2 odst. 1 zrušit. 

Tato připomínka je zásadní. 

241, které stanovuje ministerstvům a Úřadu vlády povinnost zavést zabezpečení na úrovni významných 

informačních systémů pro všechny jejich informační systémy, což spolu s poznatky z praxe indikuje 

narůstající význam informačních systémů orgánů veřejné moci. 

Informační systémy uvedené v § 2 mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky.  

Informační systémy ostatních orgánů veřejné moci zůstávají nadále na posouzení dle §3 vyhlášky a 

informační systémy obcí jsou vyloučeny i nadále. Existuje tedy stále podstatná množina subjektů a jejich 

informačních systémů, které nebudou novelizací vyhlášky dotčeny a tedy nelze o vyprazdňování smysl 

pojmu „významný informační systém“ hovořit. O vyprázdnění pojmu významný informační systém 

nelze hovořit ani ve vztahu k tomu, že posuzovaný informační systém musí naplnit definici danou § 2 

písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy narušení bezpečnosti informací v tomto informačním 

systému musí mít vliv na výkon působnosti orgánu veřejné moci. 

Nadto došlo oproti původní podobě vyhlášky po domluvě se spolupředkladatelem – Ministerstvem vnitra 

k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován 

z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu, navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci 

jednotlivých písmen tohoto ustanovení. 

V této podobě o významném informačním systému tím spíše nelze prohlásit, že se jedná o vyprázdněný 

pojem a snahu zahrnout „všechny myslitelné informační systémy v organizaci“. Nelze dále tvrdit, že 

dochází k zásadnímu rozšiřování. Pokud by orgány veřejné moci dodržovaly stávající vyhlášku, nutně 

musí mít jmenované informační systémy již zahrnuty mezi významné, novela vyhlášky tento proces 

vyjasňuje. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

47.  Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K čl. II  

Požaduji stanovit datum účinnost vyhlášky na 1. ledna 2020. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná účinnost vyhlášky 1. března 2019 je vzhledem k předpokládaným dopadům 

(organizačním, finančním, technickým i personálním), které budou značné, zcela nepřiměřená. 

Neposkytuje dostatečně dlouhou dobu pro to, aby v případě, že dojde k tak zásadnímu rozšíření 

systémů spadajících do kategorie významných informačních systémů, bylo možné naplnit do 

účinnosti novely všechny požadavky s tím spojené.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

48.  Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K odůvodnění 

Předkládaný návrh vyhlášky zásadním způsobem mění způsob určování významných informačních 

systémů a oproti současné právní úpravě zbavuje správce informačního systému možnosti svou 

úvahou vycházející z praktických zkušeností s provozem daného informačního systému takovou 

skutečnost jakkoli ovlivnit. To je v rozporu s tvrzením uvedeným v odůvodnění, kde se uvádí, že 

„návrh nepřináší změnu rozsahu ani podstaty právní úpravy, ale pouze regulaci zpřehledňuje, 

zjednodušuje určující kritéria“. Právě naopak, vyhláška přináší značné změny ve všech oblastech 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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správy informačních systémů. Zejména pak co se týče zhodnocení oblasti hospodářských a 

finančních dopadů, je odůvodnění vyhlášky nedostatečné. Jsou zde sice přiznány finanční dopady na 

úpravu informačních systémů, a to v souvislosti s nově požadovanými činnostmi podle vyhlášky č. 

82/2018 Sb. (např. likvidace 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 úschova 

záznamů událostí zaznamenávaných podle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb. nejméně po dobu 12 

měsíců aj.), avšak takovéto pouhé shrnutí se jeví jako zcela nedostatečné vzhledem k rozsáhlosti 

dopadů. Dále pak v odůvodnění není vůbec uveden počet informačních systémů, kterých se 

navrhované změny dotknou, tj. počet informačních systémů, které budou nově považovány za 

významné.  

Požaduji proto výše uvedené do materiálu doplnit tak, aby mohly být řádně vyhodnoceny dopady 

novely vyhlášky do všech oblastí činnosti orgánů veřejné moci. 

Tato připomínka je zásadní. 

49.  Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost 

1. V návrhu vyhlášky v Čl. II navrhujeme upravit datum nabytí účinnosti tak, aby se shodovalo 

přechodnými ustanoveními vyhlášky 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). Podle ustanovení § 35 odst. 1 této 

vyhlášky musí být bezpečnostní dokumentace uvedena do souladu s tímto předpisem do jednoho 

roku ode dne nabytí jeho účinnosti (tedy do 28. května 2019). Vzhledem ke změně kritérií pro 

určení významného informačního systému bude řada systémů používaných Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost nově zařazena do této kategorie. Jelikož není reálně možné bezpečnostní 

dokumentaci přepracovat v době mezi nabytím účinnosti jednoho předpisu a koncem přechodného 

období podle druhého předpisu, dochází tím fakticky ke zkrácení přechodného období pro tyto 

systémy podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Domníváme se proto, že je žádoucí datum 

nabytí účinnosti návrhu předpisu patřičně upravit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

V otázce implementace bezpečnostních opatření vychází návrh vyhlášky ze lhůty dané zákonem o 

kybernetické bezpečnosti a nijak tuto situaci nově neupravuje. V praxi mohou nastat dvě situace 

vztahující se ke lhůtě pro implementaci bezpečnostních opatření. První je situace, kdy informační systém 

splňoval kritéria daná současným zněním vyhlášky. V takovém případě novelizací této vyhlášky k žádné 

změně nedochází, neboť správce již v této době má informační systém posoudit jako naplňující kritéria a 

implementovat požadavky z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a tento problémy byl řešen již § 35 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Druhou situací je stav, kdy informační systém nesplňoval kritéria a 

teprve novelizací této vyhlášky kritéria významného informačního systému začne naplňovat. V případě 

takového informačního systému se použijí standardní lhůty dané § 31 zákona o kybernetické 

bezpečnosti. 

Ke kolizi či nesouladu a krácení lhůt tedy nemůže dojít.  

Zároveň v mezidobí již roční přechodná lhůta plynoucí v rámci vyhlášky 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) uplynula. 

Nadto byla v rámci § 2 zavedena tzv. postupná účinnost taxativně uvedených informačních systémů v § 

2, ta vypadá pak následovně. Nejprve jsou k 1. 1. 2021 zařazeny informační systémy elektronické pošty, 

k výkonu státního dozoru a k výkonu kontrolní a inspekční činnosti; od 1. 1. 2022 se k těmto systémům 

přidávají systémy přípravy na krizové situace a jejich řešení, výkonu spisové služby a úředních desek. 

V roce 2023 pak výčet vyhláškou přímo vyjmenovaných významných informačních systémů završí 

informační systémy mezinárodní spolupráce a zadávání veřejných zakázek. Tímto dojde k relativně 

rovnoměrnému rozložení povinností a finančních nákladů na zajištění bezpečnosti nově určovaných 

systémů v čase. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  

50.  Český 

telekomunikační úřad 
Zásadní připomínka: 

1. Obecně k návrhu vyhlášky: 

Návrh vyhlášky předkládá poměrně zásadní změnu v určování významných informačních systémů 

(dále jen „VIS“), v které nahrazuje určování VIS na základě kombinace různých kritérií a navrhuje 

zrušení seznamu VIS přímo v příloze vyhlášky.  

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkou navrhovanou úpravu nelze akceptovat, neboť by byla v rozporu s navrhovanou koncepcí 

vyhlášky o významných informačních systémech, která má svůj předobraz mimo jiné v usnesení vlády z 

18. dubna 2018 č. 241. V rámci čl. I bodu 2. návrhu vyhlášky dochází spolu se zněním čl. I bodu 1. 

návrhu vyhlášky k důležité změně postupu identifikace významných informačních systémů. Určující 
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Dle usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241 mají být jako VIS „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“. Tento úkol je realizován v § 3 

navrhované vyhlášky. Navíc jsou však v § 2 definovány významné informační systémy, a to nikoliv 

jako taxativní výčet, ale opět definováním okruhů výkonu veřejné moci.  

Podle názoru ČTÚ ustanovení § 2 návrhu vyhlášky se jeví jako nadbytečné a v některých případech i 

kolizní s navrhovaným § 3.  

S ohledem na uvedené navrhujeme stávající § 3 a § 2 spojit částečně dohromady, a to s následujícím 

řazením jednotlivých ustanovení. Jako první zařadit § 2 odst. 2, dále uvést kritéria z § 3 odst. 1 

následně zařadit jako příkladný výčet § 2 odst. 1. A dále § 3 odst. 2 a § 2 odst. 3. 

kritéria již nejsou dále dělena na kritéria dopadová a oblastní. V tomto návrhu tedy nelze § 2 a § 3 

spojovat. 

Návrh vyhlášky reflektuje přístup zmíněného usnesení vlády, a to v § 2, s tím, že na rozdíl od dikce 

tohoto usnesení není nutné jako významné informační systémy hodnotit veškeré informační systémy 

v organizaci.  

Stanovení seznamu v rámci § 2 odst. 1 novely vyhlášky o kybernetické bezpečnosti navíc vychází 

z praktických zkušeností a v kombinaci s nutností naplnění zákonné definice významného informačního 

systému, tedy vlivu na výkon působnosti orgánu veřejné moci podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické 

bezpečnosti, stanovuje přiměřenou regulaci. V rámci organizačních složek a krajů je potřeba za 

významné identifikovat jen ty, které mají vliv na výkon působnosti orgánu veřejné moci a zároveň jsou 

vyjmenované v § 2 vyhlášky. Ve vztahu k ostatním subjektům (orgánům veřejné moci vyjma krajů, 

hlavního města Prahy a organizačních složek státu) zůstává zachován princip původní vyhlášky. 

Nadto lze říci, že došlo po domluvě se spolupředkladatelem k vypuštění některých informačních systémů 

z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

51.  Český 

telekomunikační úřad 

Zásadní připomínka: 

2. K § 2 Významné informační systémy: 

V daném ustanovení jsou uvedeny okruhy činností, které jsou problematicky definovány z hlediska 

významu slov. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního 

předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá (čl. 40 Legislativních pravidel vlády). 

V tomto paragrafu není zřejmé, co je myšleno „elektronickou poštou“ – jedná se o ISDS nebo jde o 

prostý email? V případě emailu lze oprávněné pochybovat o tom, že je VIS, jehož případná 

nefunkčnost by ohrozila výkon státní správy (jakožto nezaručený kanál pro předávání zpráv).  

Vedení internetových stránek může být sice pro některé orgány veřejné moci (dále jen „OVM“) 

zásadním pro fungování OVM, resp. pro poskytován služeb, nelze to však říci obecně pro všechna 

OVM.  

S ohledem na uvedené navrhujeme minimálně v odůvodnění objasnit význam některých obecných 

pojmů. 

Částečně akceptováno. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. Takto stanovený výčet 

informačních systémů vychází z poznatků a zkušeností z praxe, kdy elektronická pošta je spolu 

s datovou službou naprostým základem chodu orgánů veřejné moci, a tedy z tohoto pohledu 

navrhovanou změnu nelze akceptovat. 

Elektronickou poštou lze realizovat například podání a poskytování informací podle zák. č. 106/1999Sb., 

nebo doručování podle § 19 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb. apod. 

Pojem elektronická pošta byl užíván i v původním znění vyhlášky o významných informačních 

systémech. Dále Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje, že v případě 

narušení bezpečnosti informačního systému elektronické pošty a internetových stránek nelze uvažovat 

pouze o dostupnosti. Je nutné uvažovat i narušení integrity a důvěrnosti. V případě e-mailové 

komunikace je narušení důvěrnosti často u orgánů veřejné moci zásadní problém, nadto slouží i jako 

prostředek k případné další činnosti útočníků. Narušení integrity této komunikace- její podvržení může 

mít taktéž významné dopady i mimo kybernetický prostor. Stejně tak je tomu i u narušení integrity 

internetových stránek, kde hrozí minimálně reputační riziko.  

Nadto informační systémy uvedené v § 2 jsou určeny za významné ve vztahu k organizačním složkám 

státu, krajům a hlavnímu městu Praha, tedy nejsou takto definovány pro všechny orgány veřejné moci, 

jak stojí v připomínce.  

Nicméně v současné podobě odůvodnění došlo k zařazení bližšího vysvětlení jednotlivých informačních 

systémů v rámci § 2. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

52.  Český 

telekomunikační úřad 

Zásadní připomínka: Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQA9X8OU)



3. K části III. (Odůvodnění), bod d):  

Je uvedeno, že dopady navrhované změny jsou indikovány v oblasti organizační (tzn. úprava již 

schválené dokumentace, přepracování nebo dopracování provozní dokumentace informačních 

systémů nově zařazených mezi VIS), finanční (prostředky na úpravy informačních systémů, 

zejména v souvislosti s nově požadovanými činnostmi podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., např. 

v oblasti likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií nebo likvidací technických nosičů 

dat, úschovy záznamů událostí zaznamenávaných nejméně po dobu 12 měsíců a o požadavek na 

více faktorovou autentizaci s nejméně dvěma typy faktorů) a personální (navýšení provozního 

personálu pro zabezpečení výše uvedených činností).  

Vzhledem k tomu, že v návrhu nejsou tyto změny naprosto kvantifikovány, ač je zcela zřejmé, že 

OVM budou muset tyto dopady být schopny kvantifikovat, ČTÚ navrhuje tyto dopady specifikovat 

a odůvodnění v tomto ohledu doplnit. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

53.  Český 

telekomunikační úřad 

Zásadní připomínka: 

4. Požadavky na finanční a personální zajištění - odůvodnění: 

V návaznosti na připomínku pod bodem 3. v materiálu zcela chybí vyjádření způsobu, jak budou 

finanční a personální dopady na OVM řešeny. Vzhledem k podstatnému rozšíření VIS je zřejmé, že 

tyto dopady budou značné. 

V materiálu je sice konstatováno, že ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k žádnému 

finančnímu ani hospodářskému dopadu, protože těmto orgánům veřejné moci bylo již v průběhu 

roku 2018 usnesením vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241 uloženo, aby zabezpečily všechny své 

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

bezpečnosti stanovena pro významné informační systémy. Od doby přijetí tohoto usnesení však 

došlo k nahrazení původně zmiňované vyhlášky novou vyhláškou  

č. 82/2018 Sb., která podstatným způsobem zvyšuje nároky  

na kybernetickou bezpečnost (jak je i konstatováno v závěru odstavce větou „Toto usnesení tedy 

zavedlo pro uvedené OVM přísnější regulaci, než jakou předestírá návrh vyhlášky“). Tvrzení, že 

„ve vztahu k ministerstvům a Úřadu vlády nedojde k žádnému finančnímu ani hospodářskému 

dopadu“ tedy neodpovídá skutečnosti. V tomto ohledu je tedy třeba závěry odůvodnění upravit. 

Akceptováno částečně.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

54.  Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

Zásadní připomínka: 

1. § 2 odst. 1 

V zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění (dále jen „zákon“), v § 2 

písm. d) je uvedeno: „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“. 

V návrhu vyhlášky zcela chybí zásadní dovětek „u kterého narušení bezpečnosti informací může 

omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci“. 

OVM zcela ztrácí možnost interně rozhodnout o každém konkrétním IS. Nelze predikovat, že každý 

IS, který je např. využíván k zajištění vedení internetových stránek, je pro fungování každé OVM 

natolik zásadní, aby byl určen jako VIS a byly na něj implementovány povinnosti z vyhlášky č. 

82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění. Ne u každého takového IS může narušení 

bezpečnosti informací omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti OVM. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. V rámci 

odůvodnění došlo i k bližší specifikaci těchto informačních systémů. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Navrhujeme doplnit dovětek z § 2 písm. d) zákona „u kterého narušení bezpečnosti informací může 

omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci“ do § 2 odst. 1 návrhu 

vyhlášky. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

55.  Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

2. Přestože byla předsedou Legislativní rady vlády schválena výjimka z povinnosti zpracovat 

k návrhu vyhlášky hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“), považujeme toto hodnocení za 

důležité s ohledem na výraznou změnu v procesu určování významných IS. Nad to došlo v průběhu 

roku 2018 k přijetí nové vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění, 

k jejímuž návrhu RIA nebyla také zpracovávána. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno (RIA doplněna).  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

56.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Po podrobném prostudování návrhu vyhlášky máme především za to, že navrhovaná změna procesu 

identifikace významných informačních systémů (dále jen „VIS“) na základě podmínek nově 

upravených v § 2 odst. 1 písm. a) až o) návrhu vyhlášky může vést k příliš extenzívnímu výkladu 

pojmu VIS, což by mohlo vést k tomu, že mezi VIS bude nutno řadit některé informační systémy, 

které sice formálně budou splňovat podmínky zakotvené v § 2 odst. 1 navrhované vyhlášky, ale u 

nichž nebude možné dovodit, že by u nich narušení bezpečnosti informací mohlo omezit nebo 

výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci [ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 

Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZKB“]. 

[Tato připomínka je zásadní] 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Stanovení seznamu v rámci § 2 odst. 1 novely vyhlášky o kybernetické bezpečnosti vychází 

z praktických zkušeností a v kombinaci s nutností naplnění zákonné definice významného informačního 

systému, tedy vlivu na výkon působnosti orgánu veřejné moci podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické 

bezpečnosti, stanovuje přiměřenou regulaci. V rámci organizačních složek a krajů je potřeba za 

významné identifikovat ty, které mají vliv na výkon působnosti orgánu veřejné moci a zároveň jsou 

vyjmenované v § 2 vyhlášky. Ve vztahu k ostatním subjektům (orgánům veřejné moci vyjma krajů a 

organizačních složek státu) zůstává zachován princip původní vyhlášky. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Dále pak po 

domluvě se spolupředkladatelem došlo k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 

odstavce 1, tento byl zredukován z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu. Domníváme se, že 

v této podobě nelze považovat výklad pojmu VIS za přehnaně extenzivní. 

Nadto byla v rámci § 2 zavedena tzv. postupná účinnost taxativně uvedených informačních systémů, ta 

vypadá pak následovně. Nejprve jsou k 1. 1. 2021 zařazeny informační systémy elektronické pošty, 

k výkonu státního dozoru a k výkonu kontrolní a inspekční činnosti; od 1. 1. 2022 se k těmto systémům 

přidávají systémy přípravy na krizové situace a jejich řešení, výkonu spisové služby a úředních desek. 

V roce 2023 pak výčet vyhláškou přímo vyjmenovaných významných informačních systémů završí 

informační systémy mezinárodní spolupráce a zadávání veřejných zakázek. Tímto dojde k relativně 

rovnoměrnému rozložení povinností a finančních nákladů na zajištění bezpečnosti nově určovaných 

systémů v čase. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

57.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Konkrétně podle § 2 odst. 1 písm. b) návrhu vyhlášky má být VIS informační systém spravovaný 

orgánem veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, 

využívaný k zajištění databáze obsahující osobní údaje. V případě Nejvyššího státního zastupitelství 

(které je orgánem veřejné moci ve smyslu § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky) je takovou databází, která je 

podle stávající právní úpravy VIS, Centrální evidence stíhaných osob. Podle novelizované vyhlášky 

by však mezi VIS bylo nutno zařadit nově všechny systémy obsahující osobní údaje, včetně 

interních – typicky například systém pro sledování a kontrolu zaměstnanců, přístupový systém pro 

zabezpečení vstupu do objektu apod. 

Vysvětleno. 

V rámci jednání se spolupředkladatelem – Ministerstvem vnitra, došlo k dohodě na nové podobě § 2 a 

vedení databáze obsahující osobní údaje bylo z tohoto výčtu vyřazeno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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[Tato připomínka je zásadní] 

58.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Podobně podle § 2 odst. 1 písm. f) navrhované vyhlášky má být VIS každý informační systém 

využívaný k zajištění kontrolní a inspekční činnosti. Podle této definice by tak bylo možno mezi 

VIS zahrnovat také například interní systémy sloužící k vnitřnímu auditu jednotlivých orgánů 

veřejné moci, splňující kritéria podle § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky, což se s ohledem na povahu 

ostatních a dosud evidovaných VIS jeví jako zbytečné a zjevně odporující účelu a záměrům 

navrhované novelizace. 

[Tato připomínka je zásadní] 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Viz odůvodnění výše. 

Zároveň je třeba dodat, že interní audity nejsou výkonem působnosti orgánu veřejné moci. Proto se 

takový systém vůbec jako významný nebude zvažovat. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

59.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Obdobně § 2 odst. 1 písm. i) návrhu vyhlášky zavádí jako kritérium skutečnost, že má jít o 

informační systém využívaný k zajištění elektronické pošty. I toto vymezení je příliš široké, přičemž 

toto kritérium by bylo vhodné zúžit v tom smyslu, že by mělo jít o systém využívaný k zajištění 

elektronické pošty, je-li součástí workflow jiného významného informačního systému, informačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo informačního systému základní služby, nebo je na 

jeho chodu závislý jiný VIS, informační systém kritické informační infrastruktury nebo informační 

systém základní služby. 

[Tato připomínka je zásadní] 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. Takto stanovený výčet 

informačních systémů vychází z poznatků a zkušeností z praxe, kdy elektronická pošta je spolu 

s datovou službou naprostým základem chodu orgánů veřejné moci a tedy z tohoto pohledu navrhovanou 

změnu nelze akceptovat. 

Elektronickou poštou lze realizovat například podání podle zák. č. 106/1999 Sb., nebo doručování podle 

§ 19 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb. apod. 

Dále Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje, že v případě narušení 

bezpečnosti informačního systému elektronické pošty nelze uvažovat pouze o dostupnosti. Je nutné 

uvažovat i narušení integrity a důvěrnosti. V případě e-mailové komunikace je narušení důvěrnosti často 

u orgánů veřejné moci zásadní problém, nadto slouží i jako prostředek k případné další činnosti útočníků. 

Narušení integrity této komunikace - její podvržení může mít taktéž významné dopady i mimo 

kybernetický prostor. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

60.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Stejně tak obecně a široce jsou formulována kritéria uvedená v § 2 odst. 1 písm. j), l) a m) návrhu 

vyhlášky, podle nichž mezi VIS mají patřit informační systémy využívané k vedení internetových 

stránek, mezirezortní spolupráce a mezinárodní spolupráce. V případě Nejvyššího státního 

zastupitelství by tak bylo možno mezi VIS zahrnovat nejen interní webové stránky (označené jako 

„intranet NSZ“) a také externí webové stránky (označené jako „extranet NSZ“), určené pro celou 

soustavu státního zastupitelství mimo jiné k seznamování se s významnými rozhodnutími 

nejvyššího státního zástupce či s výkladovými stanovisky a dalšími pro výkon působnosti státního 

zastupitelství důležitými materiály. Pokud jde o kritérium zajištění mezirezortní a mezinárodní 

spolupráce, tak zde jde o kritéria natolik široká, která by v praxi mohla činit problémy, a která by 

měla být konkretizována podrobnějším vymezením, aby bylo zabráněno tomu, že by mezi VIS po 

formální stránce byly zařazovány informační systémy, které svou povahou mezi VIS nepatří. 

[Tato připomínka je zásadní] 

Částečně akceptováno. 

Systémy zmiňované v této připomínce rovněž neslouží k výkonu působnosti orgánu veřejné moci (interní 

weby). Dále také došlo v rámci jednání se spolupředkladatelem – Ministerstvem vnitra k dohodě na nové 

podobě § 2 a vedení internetových stránek nadále jako takové není součástí tohoto výčtu, zachováno 

zůstalo toliko vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, stejně tak byla vyřazena i 

meziresortní spolupráce a zachována zůstala toliko spolupráce mezinárodní. 

Dále byla rozšířena pasáž v rámci odůvodnění vyhlášky, která se týká výkladu jednotlivých systémů 

určených k činnostem popsaných v rámci § 2 tak, aby bylo poskytnuto jasnější vodítko k jejich 

správnému výkladu. Stejně tak bylo odůvodnění doplněno i v případě výkonu působnosti orgánu veřejné 

moci. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

61.  Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Jako možné řešení k odstranění či alespoň minimalizování shora uvedených výkladových problémů 

by bylo vhodné vedle navrhovaných formálních podmínek výslovně do znění § 2 odst. 1 návrhu 

vyhlášky zakotvit podmínku, že musí jít o informační systém, který je orgánem veřejné moci (ve 

Vysvětleno. 

Viz odůvodnění výše. Uvedené informační systémy mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. 

Například z podstaty spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento 
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smyslu jeho vymezení v § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky) „využíván k výkonu jeho působnosti a u 

něhož by narušení bezpečnosti informací mohlo významně omezit či ohrozit výkon této působnosti“ 

[viz § 2 písm. d) ZKB]. Z takto doplněného ustanovení pak bude zřejmé, že k identifikaci VIS 

nepostačí, pokud bude formálně splňovat podmínky upravené v § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky. 

Domníváme se, že všechny VIS by měly být vykládány optikou zákonné definice obsažené v § 2 

písm. d) ZKB, což z navrhovaného znění vyhlášky především u VIS upravených v § 2 odst. 1 

návrhu vyhlášky není zřejmé. 

[Tato připomínka je zásadní] 

aspekt upřesněn v normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu 

významného informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy 

využívají k výkonu své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně 

ztížen. Upřesnění jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

62.  Akademie věd ČR Zásadní připomínka:  

 

1. k § 2 odst. 3, k textu: „Významným informačním systémem není informační systém, jehož 

správce je obec.“ 

 

Navrhujeme doplnit na konec věty dodatek „nebo Akademie věd České republiky“, tak že § 2 odst. 3 

návrhu bude znít:  

 

„Významným informačním systémem není informační systém, jehož správce je obec nebo Akademie 

věd České republiky“. 

 

Zdůvodnění: 

Informační systémy Akademie věd ČR z podstaty nenaplňují určující kritéria. Akademie věd ČR 

neprovozuje ani jinak neadministruje žádné významné informační systémy, u kterých by narušení 

bezpečnosti informací mohlo omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. 

 

Ve světle navrhované vyhlášky se zohledňuje skutečnost, že existují informační systémy, které 

nemají být považovány za významné informační systémy. Právě takové podřazení významných 

informačních systému AV ČR by představovalo 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. Navrhujeme 

zařazení Akademie věd ČR do stejné skupiny. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

1. Orgánem veřejné moci je orgán, který na základě zákona vrchnostensky rozhoduje o právech a 

povinnostech (fyzických a právnických) osob; podrobný rozbor pojmu orgán veřejné moci je obsažen v 

odůvodnění návrhu vyhlášky. 

2. AVČR ani NÚKIB není znám právní předpis, podle kterého by AVČR byla orgánem veřejné moci ve 

smyslu výše uvedené definice. 

3. Podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti je významným informačním systémem 

informační systém spravovaný orgánem veřejné moci.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

63.  Technologická 

agentura ČR 

Zásadní připomínka: 

1. Dosavadní text vyhlášky umožňoval výklad, dle kterého nebylo nutné informační systémy 

využívané TAČR považovat za významné informační systémy. I přesto TAČR zahájila přípravu 

potřebných opatření. Právě s ohledem na tyto přípravy si dovolujeme upozornit, že podle 

navrhovaného znění by jako významný informační systém byly identifikovány téměř všechny 

systémy, které TAČR používá, a to včetně webových stránek. Pokud by tomu tak bylo, budou 

finanční a personální náklady TAČR výrazně vyšší, než bylo předpokládáno. S ohledem na výjimku 

z využití RIA (a působnost usnesení vlády 

z 18. dubna 2018 č. 241 pouze na ministerstva a Úřad vlády ČR) tak bude aplikace navrhovaného 

Akceptováno.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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znění vyhlášky vyžadovat pravděpodobné náklady (finanční i personální), což není uvedeno ani v 

předkládací zprávě ani v odůvodnění. 

 

Požadujeme doplnění dopadu navrhovaného znění vyhlášky anebo prodloužení lhůty její aplikace 

pro orgány veřejné moci, které nebyly součástí usnesení vlády z 18. dubna 2018 č. 241. 

64.  Grantová agentura ČR Zásadní připomínka: 

1. K materiálu obecně.  

Tato navrhovaná změna vyhlášky zcela zásadně mění původní koncepci, kde byl přehled tzv. 

významných informačních systémů taxativně a jasně vymezen. Nynější návrh bez bližší analýzy 

dopadů rozšiřuje pojem významného informačního systému na téměř každý informační systém. 

Domníváme se, že takto zásadní krok by měl být doprovázen analýzou finančních, materiálních a 

personálních dopadů – tedy hodnocením dopadů regulace (RIA). Vzhledem k tomu, že při přijímání 

zákona o kybernetické bezpečnosti, byla RIA vypracována a stejně tak při přijímaní vyhlášky č. 

317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích bylo 

doprovázeno určitou analýzou dopadů, neměla by takováto analýza chybět při takto zásadním 

zásahu. Tento návrh změny vyhlášky bude mít významný organizační, finanční i personální dopad u 

většiny orgánů státní správy, a proto se domníváme, že takovýto zásah by neměl postrádat širší 

analýzu těchto dopadů.  

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

65.  Grantová agentura ČR 2. K § 2 a k § 3 – Nově navrhovaná definice významného informačního systému v § 2 této vyhlášky 

zahrnuje nově téměř veškeré informační systémy státní správy bez dalšího, tedy bez návaznosti na 

další určující kritéria vymezená v § 3 této vyhlášky. Takto vymezené znění nedává žádný prostor 

pro úvahu, zda daný informační systém opravdu spadá pod VIS, např. na základě posouzení toho, 

zda narušení bezpečnosti informací v informačním systému, 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, či narušení veřejného zájmu nebo jiných 

obtíží vymezených v § 3 této vyhlášky.  

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme následující úpravu: 

 

„§ 2 

Významné informační systémy 

(1) Významný informační systém je informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který je 

organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, využívaný k zajištění 

a)   vedení správního řízení, 

b)   databáze obsahující osobní údaje, 

c)   hospodaření orgánu veřejné moci, 

d)   výkonu spisové služby, 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 2 vyčleňuje z množiny všech orgánů veřejné moci organizační složky státu, kraje a hlavní 

město Praha. Ostatní orgány veřejné moci, kterých je na rozdíl od subjektů uvedených v § 2 množstevně 

podstatně větší část (školy všech stupňů, zdravotní pojišťovny, profesní komory, aj.) i nadále posuzují 

výhradně dopady narušení bezpečnosti jejich systémů a to dle § 3 novelizované vyhlášky. Jak už bylo 

uvedeno, návrh vyhlášky o významných informačních systémech navazuje na usnesení vlády z 18. dubna 

2018 č. 241, které stanovuje ministerstvům a Úřadu vlády povinnost zavést zabezpečení na úrovni 

významných informačních systémů pro všechny jejich informační systémy, což spolu s poznatky z praxe 

indikuje narůstající význam informačních systémů orgánů veřejné moci. 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. 

Informační systémy ostatních orgánů veřejné moci zůstávají nadále na posouzení dle §3 vyhlášky a 

informační systémy obcí jsou vyloučeny i nadále. Existuje tedy stále podstatná množina subjektů a jejich 

informačních systémů, které nebudou do novelizací vyhlášky dotčeny a tedy nelze o vyprazdňování 

smysl pojmu „významný informační systém“ hovořit. O vyprázdnění pojmu významný informační 

systém nelze hovořit ani ve vztahu k tomu, že posuzovaný informační systém musí naplnit definici 

danou § 2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy narušení bezpečnosti informací v tomto 

informačním systému musí mít vliv na výkon působnosti orgánu veřejné moci. 

Současně došlo oproti původní podobě vyhlášky po domluvě se spolupředkladatelem – Ministerstvem 

vnitra k vypuštění některých informačních systémů z ustanovení § 2 odstavce 1, tento byl zredukován 
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e)   výkonu státního dozoru, 

f)   kontrolní a inspekční činnosti, 

g)   přípravy na krizové situace a jejich řešení, 

h)   tvorby právních předpisů, 

i)   elektronické pošty, 

j)   vedení internetových stránek, 

k)   vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

l)   mezirezortní spolupráce, 

m)  mezinárodní spolupráce, 

n)   zadávání veřejných zakázek, nebo 

o)   státní statistické služby. 

(2) Každý významný informačníVýznamným informačním systémem je dále také informační 

systém, který naplňuje musí současně naplňovat určující kritéria stanovená v § 3. 

(3) Významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec.“  

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

z původních 15 systémů na 8, tedy na polovinu navíc s rozložením do jednotlivých vln účinnosti v rámci 

jednotlivých písmen tohoto ustanovení. 

V této podobě o významném informačním systému tím spíše nelze prohlásit, že se jedná o snahu 

zahrnout „téměř veškeré informační systémy státní správy bez dalšího“.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

66.  Hospodářská komora 

ČR 

A. Obecná zásadní připomínka k předloženému materiálu 

Hospodářská komora České republiky shledává nesystémovost v přístupu určení od tzv. správce 

systému zejména v případě obcí. Navrhujeme, aby v případě, že Subjekt orgánů veřejné moci bude 

spravovat databázi většiny nebo všech svých obyvatel, se jednalo o významný systém bez ohledu na 

správce. Naopak významným informačním systémem by se neměla stát aplikace, která je sice 

hostovaná mimo správce – obec, ale obsahuje nízké množství osobních údajů.  

Z návrhu dále není zcela jasné, jak ztotožnit „obec“ jako správce systému. Touto nejasností pak 

vzniká řada dohad o tom, jak bude správa systémů určována a řešena. Shledáváme problém zejména 

v rámci znění § 2 odst. 3): „Významným informačním systémem není informační systém, jehož 

správcem je obec.“, z čehož není zřejmé, jak bude fungovat praktický výklad. Např. pokud bude 

systém hostován mimo obec, bude za významný systém dle § 2 odst. 1) považováno téměř vše, čím 

obec disponuje; pokud ale bude spravován obcí, bude jakýkoliv takovýto systém z režimu VIS 

vyloučen až do případné ad hoc nápravy (viz návrh odstavec výše).  

Stejně tak širokým pojetím se vykazuje § 2 odst. 1) písm. b): „databáze obsahující osobní údaje“. 

Je nezbytné upřesnit, o jaké databáze se jedná, např. většiny či všech obyvatel spadající po daný 

Subjekt orgánů veřejné moci, a zda tato databáze může být následně zařazena jako součást Kritické 

informační infrastruktury.  

Hospodářská komora České republiky se dále domnívá, že se předkladatel nezabýval otázkou 

přechodného období, tzn., že by měl být pro všechny orgány veřejné moci, které jsou uvedeny v  

§ 2 odst. 1, stanoven termín, do kdy je třeba posoudit všechny jejich informační systémy  

z hlediska splnění nových kritérií. 

Dále by mělo být stanoveno, jak během přechodného období nebo do nového posouzení přistupovat 

k dosud určeným VIS, tj. zda systémy určené dle aktuálně platné vyhlášky jsou od data účinnosti 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Právní úprava obcí nedoznala v rámci novelizace vyhlášky změny a je tedy zachovávána úprava 

původní, jejíž rozsah nebude v tomto ohledu měněn. 

„Databáze obsahující osobní údaje“ byly z návrhu vypuštěny. Dále bylo odůvodnění vyhlášky doplněno 

o výklad k jednotlivým činnostem obsaženým v ustanovení § 2 odst. 1. 

Úpravu přechodných lhůt lze považovat za nadbytečnou, současné významné informační systémy by 

měly odpovídat i úpravě navrhované. Nadto nelze plošně stanovit, že všechny současné informační 

systémy, považované za významné, budou i po novelizaci významnými, jelikož to se odvíjí od naplnění 

kritérií těmito systémy. Mohlo by tak dojít k situaci, kdy systém sice naplňuje kritéria nyní, ale postupem 

času jich pozbyde, a to nikoliv v souvislosti s novelou. Přechodné ustanovení by tuto situaci mohlo 

zkomplikovat a znamenat zbytečné náklady na správu systému, který již kritéria nesplňuje. 

Připomínkové místo vzalo způsob vypořádání na vědomí. 
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nové vyhlášky do okamžiku nového posouzení považovány za VIS i dle připravovaného znění 

vyhlášky. 

67.  Hospodářská komora 

ČR 

B. Konkrétní zásadní připomínka k předloženému materiálu 

1. Připomínka k bodu 2, § 3 Určující kritéria 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit o kritéria: 

„- omezení či narušení fungování prvku kritické infrastruktury, 

- finanční nebo materiální ztráty s mezní hodnotou více než 5 % stanoveného rozpočtu orgánu 

veřejné moci, který je uveden v § 2 odst. 1.“. 

Odůvodnění:  

Dle navržené úpravy určujících kritérií by se „omezení či narušení fungování“ netýkalo prvků 

kritické infrastruktury samotných, protože § 3 zákona, odkazovaný v § 3, bod 1, písm. d) návrhu 

vyhlášky, uvádí pouze správce a provozovatele informačního systému kritické informační 

infrastruktury, nikoliv prvky kritické infrastruktury samotné.  

Dále se domníváme, že je kromě „omezení či narušení“ důležité stanovit i hranici výše škody 

(ztráty), protože orgány veřejné moci by bezpochyby měly také jednat s péčí řádného hospodáře a 

prevence ztrát k tomuto institutu zjevně náleží. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

 

Stanovovat hranici pro určení univerzálně výší škody se nejeví jako vhodné. Stěžejním je naplnění 

zákonné definice a tedy vlivu na výkon působnosti orgánu veřejné moci, kterážto se nemusí jako 

významná škoda projevit, avšak může představovat významný zásah do osobního života osob. 

Co se týče §3 odst. 1 písm. d) navrhované vyhlášky a doslovného neuvedení prvku kritické 

infrastruktury. § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti uvádí správce a provozovatele prvku kritické 

informační infrastruktury. Vzhledem k tomu, že určování prvků kritické informační infrastruktury 

probíhá prostřednictvím přístupu „prvek v prvku“ a tedy prvek kritické informační infrastruktury je vždy 

zároveň prvkem kritické infrastruktury domníváme se, že je tato situace z pohledu cílů zákona o 

kybernetické bezpečnosti dostačující. 

Připomínkové místo vzalo způsob vypořádání na vědomí. 

68.  Hospodářská komora 

ČR 

[B. Konkrétní zásadní připomínka k předloženému materiálu] 

2. Připomínka k bodu 2, § 3 odst. 1 písm. e) 

Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

 „e) zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 

50 125 000 osob, nebo“ 

Odůvodnění:  

Navrhujeme nastavit omezení na systémy adekvátně podle Krizového zákona, tj. 125 000 a více 

obyvatel, a nezavádět nové kritérium 50 000 osob. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Kritérium dopadu na osobní život nebo do práv fyzických či právnických osob nikdy nemělo ve vztahu 

k významným informačním systémům stanovený limit 125 000 osob, nejedná se tak o zavádění nového 

kritéria, kritérium 50 000 osob bylo obsaženo i v původním znění vyhlášky a jedná se tedy o zachování 

stávajícího. Hodnota 125 000 osob je stanovena v nařízení vlády č. 432/2010 Sb. kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury a vztahuje se tak na jiný druh informačních systémů. 

Připomínkové místo vzalo způsob vypořádání na vědomí. 

 

69.  Středočeský kraj Zásadní připomínka: 

Navrhujeme zachování principu z předchozí vyhlášky, kdy o zařazení informačního systému mezi 

významné informační systémy rozhodoval orgán veřejné moci na základě vyhodnocení určujících 

kritérií. Současný návrh vyhlášky znamená zásadní rozšíření významných informačních systémů, 

což bude to mít velké finanční dopady na úpravy systémů, se kterými nebylo uvažováno 

v rozpočtech. Dále § 2 návrhu vyhlášky vymezuje významné informační systémy oproti Zákonu o 

kybernetické bezpečnosti šířeji. Definice významného informačního systému neodpovídá definici 

uvedené v § 2 písm. d) zákona č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů. Jelikož návrh vyhlášky vnáší do určování významných informačních systémů nejasnosti, 

požadujeme sjednotit definice významných informačních systémů a v návrhu vyhlášky lépe 

definovat určující kritéria.  

 

Vzhledem k tomu, že dne 28. května 2018 vstoupila v účinnost vyhláška č. 82/2018 Sb., o 

bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti), která nově upravuje mj. bezpečnostní opatření, které mají povinné osoby zavést, není 

navrhované období dostatečně přiměřené. Vyhláška ve svých přechodných ustanoveních stanoví, že 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkou navrhovanou úpravu nelze akceptovat, neboť by byla v rozporu s navrhovanou koncepcí 

vyhlášky o významných informačních systémech. Stanovení seznamu v rámci § 2 odst. 1 novely 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti navíc vychází z praktických zkušeností a v kombinaci s nutností 

naplnění zákonné definice významného informačního systému, tedy vlivu na výkon působnosti orgánu 

veřejné moci podle § 2 písm. d) zákona o kybernetické bezpečnosti, stanovuje přiměřenou regulaci.  

 

Uvedené informační systémy (§ 2) mají jasnou vodicí linii – výkon veřejné moci. Například z podstaty 

spisové služby tento aspekt nepochybně vyplývá, u elektronické pošty byl tento aspekt upřesněn v 

normativním textu. Ve vyhlášce uvedené informační systémy naplňují podstatu významného 

informačního systému, tedy jsou to vždy systémy, které orgány veřejné moci vždy využívají k výkonu 

své působnosti, a bez těchto by výkon působnosti orgánu veřejné moci byl značně ztížen. Upřesnění 

jednotlivých aspektů vyhlášky bylo doplněno do odůvodnění vyhlášky. 

Ve vztahu k ostatním subjektům (orgánům veřejné moci vyjma krajů a organizačních složek státu) 

zůstává zachován princip původní vyhlášky. 
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v případě významných informačních systémů, u kterých došlo k naplnění určujících kritérií přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky pro 

obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace a obsah a rozsah zavedených bezpečnostních opatření 

použijí ustanovení vyhlášky 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).  

Vzhledem k nutnosti přepracovat bezpečnostní dokumentaci v době mezi nabytím účinnosti jednoho 

předpisu a koncem přechodného období podle druhého předpisu se domníváme, že je žádoucí 

sjednotit datum nabytí účinnosti návrhu předpisu vzhledem k vyhlášce. 

Zároveň však oproti původnímu znění novely vyhlášky, ke kterému se vztahovala připomínka 

Středočeského kraje původně, došlo po dalších jednáních se spolupředkladatelem – Ministerstvo vnitra, 

k zmenšení počtu informačních systémů uvedených v § 2 odst. 1 nového znění vyhlášky z původních 15 

na 8. Zároveň došlo k doplnění podrobnějšího výkladu k jednotlivým činnostem obsaženým v §2 odst. 1 

navrhovaného znění stejně jako k upřesnění výkladu, co je považováno za výkon působnosti orgánu 

veřejné moci a co nikoliv. 

Navrhovaná novelizace vyhlášky o významných informačních systémech nijak nezasahuje do způsobu, 

jakým jsou dle zákona o kybernetické bezpečnosti definovány významné informační systémy. V praxi 

mohou nastat dvě situace vztahující se ke lhůtě pro implementaci bezpečnostních opatření. První je 

situace, kdy informační systém splňoval kritéria daná současným zněním vyhlášky. V takovém případě 

novelizací této vyhlášky k žádné změně nedochází, neboť správce již v této době má informační systém 

posoudit jako naplňující kritéria a implementovat požadavky z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a 

tento problémy byl řešen již také § 35 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Druhou situací je stav, kdy 

informační systém nesplňoval kritéria a teprve novelizací této vyhlášky kritéria významného 

informačního systému začne naplňovat. V případě takového informačního systému se použijí standardní 

lhůty dané § 31 zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Zároveň v mezidobí projednávání novely vyhlášky již roční přechodná lhůta plynoucí v rámci vyhlášky 

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) uplynula. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

70.  Česká asociace 

pojišťoven 

K bodu 1 § 2 odst. 2 

Požadujeme za slovo „systém“ vložit slova „spravovaný orgánem veřejné moci“. 

Odůvodnění: 

Z důvodové zprávy vyplývá, že se vyhláška vztahuje pouze na informační systémy spravované 

orgány veřejné moci. Z dikce návrhu vyhlášky to však jednoznačné není, a to konkrétně ve vztahu 

k určujícím kritériím uvedeným v ustanovení § 3 odst. 1 návrhu. V rámci zachování právní jistoty 

soukromých subjektů, které vedou své informační systémy, proto požadujeme zapracovat naši 

připomínku, aby bylo z legislativního textu zřejmé, že určujícími kritérii se nebudou posuzovat 

všechny informační systémy, ale pouze systémy spravované orgány veřejné moci. 

[Zásadní připomínka] 

Akceptováno. 
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