
III. 
 

N á v r h  
 

ZÁKON 
 

ze dne ................. 2021, 
 

kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 205/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se 
mění takto: 

 
1. V § 9 odst. 3 se na konci textu doplňují slova „; to neplatí, jestliže by poskytnutí údajů 

ohrozilo zájem chráněný tímto zákonem“. 
 
2. V § 16 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 
 

„d) identifikace informačního nebo komunikačního systému, 
e) rozsah veřejných IP adres orgánu nebo osoby uvedené v § 3,“. 

 
3. V § 17 odst. 2 písm. f) a § 20 písm. j) se za slovo „provádí“ vkládají slova „vyhledávání a“. 
 
4. V § 19 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

 
„(5) Úřad může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou vybranou 

postupem podle § 163 odst. 4 správního řádu za účelem spolupráce v oblasti certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajištění některých činností podle čl. 58 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/881 (dále jen „akt o kybernetické bezpečnosti“). Řízení 
o výběru žádosti vyhlašuje Úřad. 

 
(6) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 5 obsahuje alespoň požadavky uvedené 

v odstavci 2 písm. a) až f) a některé další skutečnosti uvedené zejména v čl. 58 odst. 7 aktu 
o kybernetické bezpečnosti.“. 

 
5. V § 22 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: 

 
„y) je vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti podle aktu o kybernetické 

bezpečnosti.“. 
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6. V § 25 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 13, které znějí: 
 
„(11) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) vydá EU prohlášení o shodě, ač nejsou splněny podmínky stanovené aktem 
o kybernetické bezpečnosti, 

b) neuchovává dokumenty a informace podle čl. 53 odst. 3 aktu o kybernetické bezpečnosti, 
c) nepředloží vyhotovení EU prohlášení o shodě vnitrostátnímu orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti a agentuře ENISA podle čl. 53 odst. 3 aktu o kybernetické 
bezpečnosti, 

d) nezpřístupňuje veřejnosti informace podle čl. 55 odst. 1 aktu o kybernetické bezpečnosti, 
e) bez zbytečného odkladu neposkytuje informace v elektronické podobě nebo je 

neaktualizuje podle čl. 55 odst. 2 aktu o kybernetické bezpečnosti, 
f) nepředloží veškeré potřebné informace v rámci řízení, ve kterém byla udělena certifikace 

podle čl. 56 odst. 7 aktu o kybernetické bezpečnosti, nebo 
g) v rozporu s čl. 58 odst. 8 písm. a) aktu o kybernetické bezpečnosti neposkytne veškeré 

potřebné informace, které Úřad vyžaduje pro plnění úkolů stanovených aktem 
o kybernetické bezpečnosti. 

 
(12) Subjekt posuzování shody se dopustí přestupku tím, že 

a) vydá evropský certifikát kybernetické bezpečnosti, který odkazuje na vyšší úroveň 
záruky, než je na základě kritérií obsažených v evropském systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti přípustné, 

b) v rozporu s čl. 56 odst. 6 aktu o kybernetické bezpečnosti vydá evropský certifikát 
kybernetické bezpečnosti, který odkazuje na úroveň záruky „vysoká“, bez předchozího 
schválení nebo pověření vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti, 
nebo 

c) v rozporu s čl. 58 odst. 8 písm. d) aktu o kybernetické bezpečnosti neumožní Úřadu nebo 
jinému kontrolnímu orgánu přístup do prostor za účelem kontroly podle kontrolního řádu. 

 
(13) Držitel evropského certifikátu kybernetické bezpečnosti se dopustí přestupku tím, 

že 
a) neinformuje příslušné subjekty o relevantních skutečnostech podle čl. 56 odst. 8 aktu o 

kybernetické bezpečnosti, 
b) v rozporu s čl. 58 odst. 8 písm. d) aktu o kybernetické bezpečnosti neumožní Úřadu nebo 

jinému kontrolnímu orgánu přístup do prostor za účelem kontroly podle kontrolního řádu, 
nebo 

c) používá evropský certifikát kybernetické bezpečnosti, který odkazuje na vyšší úroveň 
záruky, než mu byla vydána.“. 

 
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavce 14. 
 

7. V § 25 odst. 14 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova 
„, odstavce 11 písm. a) a f), odstavce 12) písm. a) a b) nebo odstavce 13 písm. a) a c)“. 

 
8. V § 25 odst. 14 písm. b) se slova „písm. f) nebo“ nahrazují textem „písm. f),“ a na konci 

textu se doplňují slova „, odstavce 11 písm. b) až e) a g), odstavce 12 písm. c) nebo odstavce 
13 písm. b)“. 
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9. § 26 zní: 
„§ 26 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s čl. 58 odst. 8 písm. a) aktu o kybernetické bezpečnosti neposkytne veškeré 
potřebné informace, které Úřad potřebuje pro plnění úkolů stanovených aktem 
o kybernetické bezpečnosti, nebo 

b) poruší povinnost uvedenou v § 10 odst. 1.  
 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 
b) 50.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).“. 

 
 

Čl. II 
 

Účinnost 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. června 2021. 
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