
IV. 
 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. Obecná část 

V Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 je pro Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost zařazen legislativní úkol zpracovat a vládě předložit návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný 
termín nabytí účinnosti uvedeného návrhu zákona je navržen na 28. června 2021, přičemž návrh 
zákona musí obsahovat hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Při vypracování návrhu novely zákona o kybernetické bezpečnosti byly zohledněny 
zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. 

 

1.  Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Platná a účinná právní úprava zákona o kybernetické bezpečnosti neobsahuje právní 
úpravu, která by se dala považovat za dostačující ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních 
a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („Akt o kybernetické 
bezpečnosti“). V tomto nařízení je upravena problematika, jejíž dílčí část má být řešena 
návrhem novely zákona o kybernetické bezpečnosti, který je adaptačním právním předpisem 
k Aktu o kybernetické bezpečnosti. Nařízení (EU) č. 526/2013, které je Aktem o kybernetické 
bezpečnosti rušeno, neupravovalo problematiku, která by byla upravena v tuzemském právním 
řádu. 

V současně platné a účinné právní úpravě není stanoven nositel role vnitrostátního orgánu 
certifikace kybernetické bezpečnosti na území České republiky a ani nejsou stanovena pravidla 
pro sankce za porušení Aktu o kybernetické bezpečnosti, což jsou povinnosti stran normativní 
právní úpravy stanovené členským státům právě Aktem o kybernetické bezpečnosti. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti ani jeho prováděcí právní předpisy nezakládají 
předpoklady k diskriminaci a ani není na základě jejich aplikace předpokládána možnost vzniku 
diskriminačního rizika. Stávající právní úprava nemá dopad na rovnost žen a mužů, neboť 
nestanoví, že by některá práva a povinnosti mohlo nebo mělo realizovat jen jedno z pohlaví. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Akt o kybernetické bezpečnosti stanovuje, že některé oblasti právní úpravy budou 
dodefinovány na národní úrovni. Jedná se zejména o stanovení vnitrostátního orgánu certifikace 
kybernetické bezpečnosti a správní delikty za jednání v rozporu s nařízením (Aktem 
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o kybernetické bezpečnosti). Hlavním účelem navrhované právní úpravy je provedení adaptace 
národního právního řádu na Akt o kybernetické bezpečnosti. Podle něj musí každý členský stát 
určit jeden nebo více vnitrostátních orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti na svém území 
a stanovit pravidla pro sankce za porušení nařízení. Návrh novely zákona o kybernetické 
bezpečnosti určuje vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, kterým bude 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jakožto ústřední orgán státní správy, 
který je garantem kybernetické bezpečnosti v České republice. Návrh novely také stanoví, že 
vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s 
právnickou osobou, na základě které bude vybraný subjekt spolupracovat v oblasti certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajišťovat některé činnosti podle čl. 58 Aktu o kybernetické 
bezpečnosti. 

Nárůst digitalizace a propojenosti zvyšuje kybernetická bezpečnostní rizika, což 
způsobuje, že společnost jako celek se stává zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám 
a zhoršuje se nebezpečí pro jednotlivé uživatele. Za účelem zmírnění těchto rizik je třeba 
přijmout opatření, která přispějí ke zlepšení kybernetické bezpečnosti v celé Evropské unii. 
Smyslem certifikace kybernetické bezpečnosti jako takové, která je upravena přímo Aktem 
o kybernetické bezpečnosti, je zvyšování důvěry v produkty, služby a procesy v oblasti 
informačních a komunikačních technologií skrze jejich bezpečnost. Certifikace je podle Aktu 
o kybernetické bezpečnosti dobrovolná. Certifikací se osvědčí, že produkty, služby a procesy 
splňují stanovené bezpečnostní požadavky, pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti 
a integrity. Certifikaci samotnou budou provádět tzv. subjekty posuzování shody, které budou 
akreditovány Českým institutem pro akreditaci. Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost bude fungovat jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, který 
bude dohlížet na dodržování pravidel pro provádění jednotlivých certifikací. Tato pravidla 
budou upravena evropskými systémy certifikace kybernetické bezpečnosti. Společný evropský 
rámec pro certifikaci poskytne agentura ENISA. 

Navrhovaná právní úprava má dále za cíl zlepšit stav kybernetické bezpečnosti České 
republiky také tím, že jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak Národní 
CERT budou mít dostatek relevantních informací pro hodnocení zranitelností a také pro 
posouzení závažnosti případného kybernetického bezpečnostního incidentu. Za tím účelem 
bude součástí hlášení kontaktních údajů také identifikace informačního a komunikačního 
systému a rozsah veřejných IP adres využívaných orgány a osobami uvedenými v § 3 zákona 
o kybernetické bezpečnosti. 

S ohledem na potřebu zajištění vysoké míry důvěry mezi Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost a subjekty nahlašujícími kybernetický bezpečnostní 
incident se také navrhuje stanovit možnost, aby Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost nemusel poskytovat jiným orgánům veřejné moci údaje z evidence kybernetických 
bezpečnostních incidentů, a to v případech, kdy by poskytnutí těchto údajů mohlo ohrozit zájem 
chráněný zákonem o kybernetické bezpečnosti (tzn. zajištění kybernetické bezpečnosti 
u orgánů a osob relevantních z hlediska zákona o kybernetické bezpečnosti). 

Návrh zákona nepřináší negativní dopady do zákazu diskriminace a do vztahu rovnosti 
mužů a žen. Novela zákona o kybernetické bezpečnosti neupravuje práva a povinnosti, která 
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by svědčila jen některému z pohlaví, ani se nedotýká témat, která by měla diskriminační 
potenciál či vytvářela rozdíly mezi ženami a muži a případně jinými pohlavími. 

 
 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost podrobil zákon o kybernetické 
bezpečnosti přezkumu z důvodu jeho vhodnosti pro adaptaci národního právního řádu na Akt 
o kybernetické bezpečnosti. V současné době zákon o kybernetické bezpečnosti nestanoví 
vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti ani nestanovuje pravidla pro sankce za 
porušení Aktu o kybernetické bezpečnosti, což je právní úprava, která musí být přijata, aby bylo 
vyhověno předmětnému nařízení. Neprovedení adaptace národního právního řádu na uvedené 
nařízení by mohlo být Evropskou komisí považováno za nesplnění povinnosti vyplývající 
České republice z primárního práva Evropské unie (Smlouva o Evropské unii a Smlouva 
o fungování Evropské unie), přičemž by Evropská komise na základě čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie mohla předložit tuto záležitost Soudnímu dvoru Evropské 
unie.  V českém právním řádu není určen subjekt, který by bez změny právní úpravy mohl 
vykonávat působnost vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti. 

Cílem návrhu novely zákona o kybernetické bezpečnosti je adaptace národního právního 
řádu na Akt o kybernetické bezpečnosti (konkrétně na část nařízení týkající se certifikace 
kybernetické bezpečnosti). Cílový stav se bude vyznačovat tím, že český právní řád bude 
obsahovat právní úpravu, která je Aktem o kybernetické bezpečnosti ponechána na úpravě 
jednotlivým členským státům. Navrhuje se, že v České republice bude stanoven vnitrostátní 
orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, kterým bude Národní úřad pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jakožto ústřední orgán státní správy mající obecně za úkol plnit stěžejní 
roli v oblasti kybernetické bezpečnosti.   

Návrh zákona zakotvuje taktéž oblast správního trestání v podobě sankcí za porušení 
Aktu o kybernetické bezpečnosti. 

Adaptace národního právního řádu na Akt o kybernetické bezpečnosti lze docílit jen 
prostřednictvím dílčích legislativních úprav zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Dalším cílem návrhu zákona je posílení důvěry mezi subjekty, které mají vědomost 
o relevantních kybernetických bezpečnostních incidentech nebo relevantních zranitelnostech, 
a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Podle článku 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je 
zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických 
základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot základní povinností státu. Tyto hodnoty 
je stát povinen chránit samozřejmě také v kybernetickém prostoru.  

Ochrana výše jmenovaných hodnot v kybernetickém prostoru státem se uskutečňuje 
primárně podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Ústředním správním úřadem pro oblast 
kybernetické bezpečnosti je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.  
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Významnou součástí působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost je podle § 11 odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti ochrana informačních 
systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací před kybernetickými bezpečnostními 
incidenty, stejně jako řešení již nastalých kybernetických bezpečnostních incidentů. 
O incidentech, které se uskutečnily, i o těch, které mohou hrozit v souvislosti s existující 
zranitelností informačního systému, se může Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost dozvědět sice vlastní analytickou činností, významným zdrojem poznatků jsou však 
také hlášení osob, kterých se může kybernetický bezpečností incident týkat, či jiných osob, 
které mohou incident či zranitelnost zjistit při své činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

Informace o zjištění zranitelnosti se může pojit s podezřením, že se ten, kdo ji objevil, 
mohl dopustit trestného činu (zejména trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému 
systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku). Stejně tak kybernetický 
bezpečnostní incident může být spojen s tím, že se někdo ve společnosti dopustil jednání se 
znaky trestného činu (byť třeba jen nedbalostního). To pak od nahlášení kybernetického 
bezpečnostního incidentu dotčenou společnost může odrazovat např. kvůli reputačnímu riziku 
(obecná známost o kybernetickém bezpečnostním incidentu u určité společnosti, například 
banky, může významně snížit poptávku po službách takové společnosti) nebo kvůli 
obavě  z dopadů vyšetřování trestného činu na chod společnosti (zajištění výpočetní techniky 
jako důkazních prostředků). 

Subjekty, které činí své hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu nebo 
Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost předávají informaci o existenci 
zranitelnosti, mohou mít tedy výrazný zájem na zachování důvěrnosti takové informace. Česká 
republika má esenciální zájem na tom, aby se o hrozbách, zranitelnostech i incidentech 
dozvěděla včas, a proto musí usilovat o zachování důvěrnosti těchto informací v situacích, kdy 
by předání těchto informací jiným orgánům veřejné moci mohlo ohrozit získání obdobných 
informací v budoucnu. 

Proto se navrhuje, aby Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost mohl 
zohlednit předmětný zájem v rámci procesu předávání informací z evidence incidentů jiným 
orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti. V dané souvislosti je přitom zřejmá 
konkurence zájmu státu na vyšetření trestného činu a zájmu státu na dodržení základních 
povinností státu podle čl. 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. 

Obdobná konkurence zájmů na potrestání pachatele trestného činu a zájmu na zajištění 
esenciálních zájmů na zajištění bezpečnosti státu bylo již v České republice (resp. Evropské 
unii) optimálně vyřešeno v oblasti zjišťování příčin leteckých nehod či ochrany zájmů 
sledovaných zpravodajskou službou České republiky.  

Odborné zjišťování příčin leteckých nehod má v České republice v působnosti Ústav pro 
odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „ÚZPLN“). Tento ústav byl zřízen v roce 
2003 novelou zákona o civilním letectví. ÚZPLN je podle zákona o civilním letectví správním 
úřadem, který zejména zjišťuje příčiny leteckých nehod a incidentů. ÚZPLN přitom postupuje 
podle uvedeného zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 
o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních. ÚZPLN 
obdobně jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost má svůj zájem na tom, 
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aby jemu poskytnuté informace byly zachovávány v důvěrnosti a nemusely být postupovány 
orgánům činným v trestním řízení, pokud by to mělo za důsledek sníženou motivaci 
ohlašujících subjektů. K tomu podle čl. 15 odst. 2 výše uvedeného nařízení se „informace 
vyplývající z hlášení o událostech použijí pouze pro účel, pro nějž byly shromážděny“ a 
„členské státy, agentura a organizace nezpřístupní ani nevyužijí informace k určování viny nebo 
odpovědnosti ani pro účely jiné, než je zachování či zvýšení bezpečnosti letectví“. Evropský 
zákonodárce tedy vyhodnotil, že ochrana před leteckými nehodami v budoucnu je prvořadá a 
musí mít přednost, i kdyby měla mít za důsledek nepotrestání pachatele trestného činu.  

Podobně v případě zpravodajských služeb České republiky je v § 8 odst. 3 zákona 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky stanoveno, že zpravodajské služby 
nepředají státním orgánům a policejním orgánům informace, jestliže by jejich poskytnutí 
ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou. Z této formulace bylo 
vycházeno při přípravě výše uvedeného návrhu. 

Závěrem je však důležité zdůraznit, že pro zajišťování kybernetické bezpečnosti má 
význam také trestní represe kyberkriminality, a navrhovaná možnost proto bude využívána 
pouze v minimální a nezbytně nutné míře. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Navrhovaná sankční ustanovení jsou slučitelná s článkem 7 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod, tj. se zásadou uložení trestu jen na základě zákona. V tomto článku 
se odráží princip legality a požadavky na jasnou a předvídatelnou úpravu správního trestání, 
zejména z hlediska předvídatelnosti hrozících postihů. 

Dále pak podle článku 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky je zajištění 
svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a 
ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot základní povinností státu. Tyto hodnoty je stát 
povinen chránit samozřejmě také v kybernetickém prostoru. Je zřejmé, že mimo jiné bez 
zajištění důvěry mezi Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a osobami, 
které disponují relevantními poznatky, nelze této základní povinnosti státu dostát.  

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie   

 V rámci předchozích novelizací zákona o kybernetické bezpečnosti byl implementován 
následující sekundární předpis Evropské unie: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o 
opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v 
Unii. 

Návrhu zákona se dotýkají následující předpisy Evropské unie: 
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- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 
o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), 
o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií 
a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“), 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích 
na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 

 Navrhovaná úprava zákona o kybernetické bezpečnosti je plně slučitelná s předpisy 
Evropské unie. Návrh zákona rovněž není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, kterými 
je Česká republika vázána, včetně zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy 
s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách 

Problematika certifikace kybernetické bezpečnosti není upravena žádnou mezinárodní 
úmluvou. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Z hlediska ochrany lidských práv a základních svobod ctí návrh zákona práva a základní 
svobody přiznávané mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách 
jako je Listina základních práv Evropské unie nebo Úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod a její protokoly.  

Oblast certifikace kybernetické bezpečnosti nespadá z hlediska primárního práva 
Evropské unie pod oblast vnitřního pořádku, ale do oblasti zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu, a tudíž není plně v gesci jednotlivých členských států, ale v oblasti sdílené 
pravomoci s Evropskou unií. 

Navrhovaná úprava je v souladu s Úmluvou o počítačové kriminalitě, přičemž relevantní 
je zejména její čl. 6 odst. 2 in fine. Navrhovaná úprava také akcentuje požadavek čl. 15 odst. 3 
Úmluvy na proporcionalitu dopadu výkonu spravedlnosti do práv třetích stran, zejména 
poškozených. V souladu s odstavcem 147 vysvětlující zprávy pak navrhovaná úprava splňuje 
jak požadavek na řádný výkon spravedlnosti a naplnění veřejného zájmu (zejména na 
odhalování kybernetické kriminality, když standardně ponechává povinnost předávat orgánům 
činným v trestním řízení informace o kybernetických bezpečnostních incidentech), tak 
požadavek na mitigaci dopadů vyšetřování kybernetické kriminality na třetí osoby (v našem 
případě zejména „oběti“ kybernetických bezpečnostních incidentů, když umožňuje omezit 
některé informace, které budou orgánům činným v trestním řízení předány, které by mohly 
znamenat nepřiměřený zásah do sféry oběti, aniž by podstatným způsobem přispívaly 
k řádnému výkonu spravedlnosti). 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadu na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
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sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Návrh novela zákona o kybernetické bezpečnosti určuje vnitrostátní orgán certifikace 
kybernetické bezpečnosti, kterým bude Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost jakožto ústřední orgán státní správy, který je garantem kybernetické bezpečnosti 
v České republice. Aby byla dostatečně zabezpečena tato působnost, navrhuje se vznik dvou 
systemizovaných pracovních míst, což představuje náklady v objemu 1 807 840 Kč ročně od 
roku 2021. Systemizovaná pracovní místa, stejně jako s nimi související náklady, jsou již 
zapracovány v materiálu Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost (č.j. V198/2020-NÚKIB-I/300) předkládaném vládě, a nebudou již tedy samostatně 
požadována v souvislosti s přijetím překládaného návrhu zákona. Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost alokoval pro zavedení služby akreditace subjektů 
posuzování shody částku 400 000 Kč, která bude převedena na Český institut pro akreditaci, 
jakožto vnitrostátní akreditační orgán stanovený podle nařízení (ES) č. 765/2008. 

Pro podnikatelské prostředí České republiky nepředstavuje návrh novely zákona 
o kybernetické bezpečnosti zvýšené finanční náklady.  

Návrh zákona vzhledem ke své povaze nepředpokládá žádné sociální dopady ani dopady 
na životní prostředí. Nepředpokládá ani dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti nepřináší žádné změny, které mají 
dopad do ochrany soukromí nebo ochrany osobních údajů. Návrh novely určuje Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické 
bezpečnosti na území České republiky s tím, že může uzavřít veřejnoprávní smlouvu 
s právnickou osobou, na základě které bude vybraný subjekt spolupracovat v oblasti certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajišťovat některé činnosti podle čl. 58 Aktu o kybernetické 
bezpečnosti; návrh novely také stanovuje pravidla pro sankce za porušení Aktu o kybernetické 
bezpečnosti. Navrhované řešení nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, neboť jak 
uzavírání veřejnoprávní smlouvy, tak správní trestání, jsou v zákoně o kybernetické 
bezpečnosti stanoveny již dnes a v praxi je v jejich rámci v případě zpracování osobních údajů 
postupováno podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

 Navrhované rozšíření údajů v evidenci kontaktních údajů o rozsahy veřejných IP adres 
orgánů a osob uvedených v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti nebude spojen se snížením 
standardu ochrany osobních údajů. Údaje o IP adresách (byť by mohly být osobními údaji) 
budou uchovávány v evidenci kontaktních údajů spolu s jinými osobními údaji podle zákona 
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o kybernetické bezpečnosti. Zpracování osobních údajů v této evidenci se uskutečňuje v rámci 
procesů ochrany osobních údajů souladných s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

 Předkládaný návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti nepředpokládá korupční 
rizika a ani jejich nárůst. Vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti bude moci 
podle návrhu novely uzavřít veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou, na základě které bude 
vybraný subjekt spolupracovat v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti a zajišťovat 
některé činnosti podle čl. 58 Aktu o kybernetické bezpečnosti. Právní podmínky uzavírání 
veřejnoprávní smlouvy jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, včetně veřejnosti 
řízení o výběru žádosti. Informace související s uzavíráním veřejnoprávní smlouvy jsou 
informacemi, které jsou poskytovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnost tohoto procesu, jakož i pevně stanovené 
mechanismy pro uzavírání veřejnoprávní smlouvy, mají zaručit, že ani v této oblasti nevzniká 
korupční potenciál.  

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti nepředpokládá nová rizika v oblasti 
bezpečnosti a obrany státu ani jejich nárůst. Jistým rizikem by mohlo být používání certifikátů 
na nižší úroveň záruky, než bude vyžadována pro informační systémy veřejné správy, ve 
kterých jsou ve velké míře zpracovávány osobní údaje.  

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti má naopak pozitivní dopady na 
bezpečnost státu, a to jednak v souvislosti s navrhovanou evidencí bližších informací 
o informačních a komunikačních systémech relevantních z hlediska bezpečnosti České 
republiky v evidenci kontaktních údajů spravované Národním úřadem pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, jednak v souvislosti s úpravou zajišťující vyšší důvěru mezi Národním 
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a s ním spolupracujícími subjekty.  
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B. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 9 odst. 3) 

Podle § 9 odst. 3 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost poskytuje z evidence 
kybernetických bezpečnostních incidentů údaje orgánům veřejné moci pro výkon jejich 
působnosti. Jak bylo podrobně rozebráno výše, poskytování těchto údajů orgánům veřejné moci 
bez jakýchkoli výjimek může však někdy znemožnit náležité zajišťování kybernetické 
bezpečnosti Úřadem. Po vzoru právní úpravy ochrany bezpečnosti letectví, popřípadě ochrany 
důležitých zájmů sledovaných zpravodajskými službami České republiky, se proto navrhuje 
stanovit, že pokud by poskytnutí údajů ohrozilo zájem chráněný zákonem o kybernetické 
bezpečnosti (tzn. zajištění kybernetické bezpečnosti u orgánů a osob relevantních z hlediska 
zákona o kybernetické bezpečnosti), údaje z evidence kybernetických bezpečnostních 
incidentů se neposkytnou. 

 

K bodu 2 (§ 16 odst. 1) 

Pro řádný výkon činností, které Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
a národnímu CERT ukládá zákon, je nezbytné, aby tyto orgány disponovaly úplnými 
identifikačními údaji o systémech povinných osob a IP adresními rozsahy, skrze které jsou tyto 
systémy a sítě dostupné prostřednictvím sítě Internet. Tyto informace jsou nezbytné zejména 
při vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů a jejich dopadů na systémy a sítě 
povinných osob a kybernetický prostor jako celek, jakož i při provádění vyhledávání a 
hodnocení zranitelností. Dispozice s maximální možnou měrou úplnosti a přesnosti informací 
o hrozbách a zranitelnostech v oblasti kybernetické bezpečnosti může přitom být nezbytnou 
součástí posouzení potřebnosti vydání opatření či vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí. 
Navrhovaná úprava kategorií kontaktních údajů přitom nepředstavuje pro povinné osoby 
významnou změnu v jejich povinnostech, jelikož většina z nich tyto údaje Úřadu či 
provozovateli národního CERT hlásí již v současnosti, a to na dobrovolné bázi. 

 

K bodu 3 [§ 17 odst. 2 písm. f) a § 20 písm. j)] 

Navrhovaná právní úprava má za cíl postavit najisto pravomoci Úřadu jakožto gestora 
kybernetické bezpečnosti v České republice a Národního CERT a potažmo tak přispět k ochraně 
nedistributivních práv státu. Tím dojde k zajištění veřejného zájmu na bezpečnosti 
informačních systémů a služeb, jejichž bezpečnost je regulována zákonem o kybernetické 
bezpečnosti, zejména kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a 
informačních systémů základní služby, významných sítí a digitálních služeb. Zvýšení 
bezpečnosti těchto systémů má přitom za následek též zvýšení celkové úrovně bezpečnosti 
kybernetického prostoru jako celku.  
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Návrh v tomto ohledu upřesňuje působnost Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost v oblasti analýzy zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, která je 
prováděna pro některé povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti a ve které byla 
působnost Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dosud dovozována 
z jiných ustanovení zákona, například z pravomoci poskytovat metodickou podporu a pomoc 
podle § 20 písm. d). 

 

K bodu 4 (§ 19) 

Navrhuje se, aby Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost mohl uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou, jejímž obsahem bude spolupráce při zajištění 
některých činností stanovených čl. 58 Aktu o kybernetické bezpečnosti. Mezi tyto činnosti bude 
patřit zejm. dohlížení na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické 
bezpečnosti, sledování dodržování povinností výrobců a poskytovatelů produktů, služeb nebo 
procesů v oblasti informačních a komunikačních technologií, kteří jsou usazeni na území České 
republiky a kteří provádějí vlastní posuzování shody, napomáhání vnitrostátním subjektům 
akreditace při monitorování činnosti subjektů posuzování shody a při dozoru nad touto činností, 
poskytování podpory subjektům akreditace a sledování příslušného vývoje v oblasti certifikace 
kybernetické bezpečnosti a další. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena postupem podle § 163 odst. 4 správního řádu, řízení o 
výběru žádosti bude vyhlašovat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
Veřejnoprávní smlouva bude povinně obsahovat alespoň označení smluvních stran, vymezení 
předmětu smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran, podmínky spolupráce smluvních stran, 
způsob a podmínky odstoupení smluvních stran od smlouvy, výpovědní lhůtu a výpovědní 
důvody. 

 

K bodu 5 (§ 22) 

Navrhuje se stanovit, že vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti je ve 
smyslu Aktu o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost. Jedná se o skutečnost, která musí být podle Aktu o kybernetické bezpečnosti 
upravena národním právním řádem a v této části návrhu novely se tedy jedná o adaptaci 
národního právního řádu na předmětné nařízení.  

Role vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnost se navrhuje přidělit Národnímu 
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, neboť je ústředním správním úřadem pro 
oblast kybernetické bezpečnosti, který plní zákonem stanovené povinnosti v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost bude muset zejm. dohlížet na pravidla 
zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a tato pravidla vymáhat, 
napomáhat vnitrostátním subjektům akreditace při monitorování činnosti subjektů posuzování 
shody a při dozoru nad touto činností a poskytovat uvedeným subjektům akreditace podporu, 
sledovat činnost veřejných subjektů, které jsou subjekty posuzování shody, a dohlížet na tyto 
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aktivity, v příslušných případech autorizovat subjekty posuzování shody, řešit stížnosti podané 
fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s evropskými certifikáty kybernetické 
bezpečnosti vydanými vnitrostátními orgány certifikace kybernetické bezpečnosti či subjekty 
posuzování shody, každoročně předkládat agentuře ENISA a Evropské skupině pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti souhrnnou zprávu o činnostech v rámci certifikace kybernetické 
bezpečnosti a další. 

 

K bodům 6 až 8 (§ 25) 

Navrhuje se doplnit ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti upravující přestupky o nové 
skutkové podstaty. Důvodem je povinnost, která členským státům vyplývá přímo z Aktu 
o kybernetické bezpečnosti a podle které mají být stanovena pravidla pro sankce za porušení 
části Aktu o kybernetické bezpečnosti upravující rámec pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti a evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. Jako subjekty 
přestupku se navrhují fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby, subjekty 
posuzování shody a držitelé evropského certifikátu kybernetické bezpečnosti. V rámci 
formulace skutkových podstat přestupků bylo vycházeno z povinností stanovených subjektům 
textem Aktu o kybernetické bezpečnosti přímo i nepřímo. Nepřímo v tom smyslu, že některé 
povinnosti subjektů jsou uvedeny v ustanovení uvedeného nařízení primárně upravujícím 
kompetence vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti. Nad rámec textu 
nařízení je zařazena skutková podstata, podle které držitel evropského certifikátu kybernetické 
bezpečnosti používá evropský certifikát kybernetické bezpečnosti, který odkazuje na vyšší 
úroveň záruky, než mu byla vydána. Důvodem zařazení této skutkové podstaty je zamezení 
vydávání certifikátů s nižší úrovní záruky za vyšší úroveň záruky, což samozřejmě z nařízení 
nepřímo vyplývá. 

Výše sankcí jednotlivých přestupků jsou stanoveny tak, aby byly přiměřeně přísné ve vztahu 
k porušeným právním povinnostem se zohledněním zákonem o kybernetické bezpečnosti 
doposud stanovených výší sankcí. Nové skutkové podstaty přestupků lze rozdělit do dvou 
kategorií podle horní hranice výše pokuty. Za typově závažnější porušení právních povinností 
lze udělit pokutu až do výše 5.000.000 Kč (mezi tyto přestupky patří např. vydání evropského 
certifikátu kybernetické bezpečnosti, který odkazuje na vyšší úroveň záruky, než je přípustné), 
za ta méně závažná porušení lze pak udělit pokutu až do výše 1.000.000 Kč (např. neumožnění 
přístupu do prostor držitele evropského certifikátu kybernetické bezpečnosti za účelem kontroly 
podle kontrolního řádu).   

 

K bodu 9 

Obdobně jako pro právnickou a podnikající fyzickou osobu se navrhuje doplnit novou 
skutkovou podstatu přestupku fyzické osoby za přestupek spočívající v tom, že fyzická osoba 
neposkytne veškeré potřebné informace, které Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost potřebuje pro plnění povinností vyplývajících z Aktu o kybernetické bezpečnosti. 
Výše sankce za typově stejně závažná porušení musí být stanovena shodně bez ohledu na to, 
zda je pachatelem fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, a to z důvodu 
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ústavního principu rovnosti subjektů v právech ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv 
a svobod.  

 

K čl. II (účinnost) 
 Navrhuje se stanovit termín nabytí účinnosti k 28. červnu 2021, což je také datum 
použitelnosti ustanovení o certifikaci kybernetické bezpečnosti Aktu o kybernetické 
bezpečnosti. Datum nabytí účinnosti se navrhuje stanovit odlišně od § 3 odst. 3 zákona č. 
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
a to z důvodu nutnosti současného nabytí účinnosti Aktu o kybernetické bezpečnosti a této jeho 
adaptační právní úpravy. 
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