
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti) 
 

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, ID 9845 Nařízení 
Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 22 písm. y) Úřad  
y) je vnitrostátním orgánem certifikace 

kybernetické bezpečnosti podle aktu 
o kybernetické bezpečnosti. 

32019R0881 Čl. 58 odst. 1 Každý členský stát určí jeden nebo více 
vnitrostátních orgánů certifikace 
kybernetické bezpečnosti na svém území, 
nebo se souhlasem jiného členského státu 
určí jeden nebo více vnitrostátních orgánů 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
zřízených v tomto jiném členském státě, 
které budou v určujícím členském státě 
odpovídat za dozor. 

§ 25 (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, 

32019R0881 Čl. 65 Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení této hlavy a evropských 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti a přijmou veškerá nezbytná 
opatření pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
neprodleně uvědomí o těchto pravidlech a 
o těchto opatřeních Komisi a informují ji o 
veškerých jejich pozdějších změnách. 
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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 
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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. 

 
 (11) (14) Za přestupek lze uložit pokutu 
do   
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a), 
odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), 
odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a) 
nebo, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 
písm. a) a f), odstavce 12) písm. a) a b) 
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nebo odstavce 13 písm. a) a c), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), b) nebo d), odstavce 2 
písm. a) až d) nebo písm. f), odstavce 3 
písm. b) až j) nebo písm. l), odstavce 4 
písm. b) až n) nebo písm. p), odstavce 5 
písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 6 
písm. b) až l) nebo písm. n), odstavce 7 
písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 8 
písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 9 
písm. a) až d) nebo písm. f) nebo písm. f), 
odstavce 10 písm. a), c), d) nebo f), 
odstavce 11 písm. b) až e) a g), odstavce 
12 písm. c) nebo odstavce 13 písm. b), 

c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. e), 
odstavce 3 písm. k), odstavce 4 písm. o), 
odstavce 5 písm. i), odstavce 6 písm. m), 
odstavce 7 písm. i), odstavce 8 písm. i), 
odstavce 9 písm. e) nebo odstavce 10 písm. 
e). 

 

§ 26  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že poruší povinnost uvedenou v § 10 odst. 
1.  
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze 
uložit pokutu do 50 000 Kč.  
 
 (1) Fyzická osoba se dopustí 

32019R0881 Článek 65 Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení této hlavy a evropských 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti a přijmou veškerá nezbytná 
opatření pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
neprodleně uvědomí o těchto pravidlech a 
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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). 
 

o těchto opatřeních Komisi a informují ji o 
veškerých jejich pozdějších změnách. 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) Název předpisu EU 

32019R0881 
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“) 
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