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IV. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu vyhlášky o údajích vedených v katalogu cloud computingu 

 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 2. července 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 17. července 

2020. Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 9 zásadních připomínek, a to 3 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Kancelář prezidenta republiky a Moravskoslezský kraj. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, odbor kompatibility Úřadu vlády 

České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Bezpečnostní informační služba, Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká národní banka, 

Český statistický úřad, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, 

Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad Národní rozpočtové rady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká 

komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Úřad pro zahraniční styky a informace, Akademie věd České republiky, 

Úřad vlády České republiky, Nejvyšší správní soud, Svaz měst a obcí České republiky, Asociace samostatných odborů České republiky, 

Konfederace umění a kultury, Českomoravská konfederace odborových svazů, Technologická agentura České republiky, Hlavní město Praha, 

Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj 

a Zlínský kraj. 

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: úřad předsedkyně Legislativní rady vlády, Agrární komora České republiky, Asociace 

krajů České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, 

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, Energetický regulační 

úřad, Exekutorská komora České republiky, Kancelář finančního arbitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České 

republiky, Hospodářská komora České republiky, Notářská komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář 

veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České 
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republiky, Komora veterinárních lékařů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, 

Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Národní sportovní agentura, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání, Sdružení místních samospráv České republiky, zahraniční výbor Senátu, Správa státních hmotných rezerv, Svaz průmyslu a dopravy 

České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad 

pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, úřad člena vlády pověřeného řízením Rady pro výzkum, vývoj a inovace, úřad zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Ústav pro 

studium totalitních režimů a Ústavní soud. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo spravedlnosti, 

2. Ministerstvo zemědělství a 

3. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

 

1. Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

K § 2 písm. e) 

 

Podle návrhu předmětného ustanovení se 

bezpečnostní certifikací cloud computingu rozumí 

„potvrzení, že cloud computing má vlastnosti 

vyžadované pro zařazení do příslušné bezpečnostní 

úrovně pro užívání cloud computingu veřejné 

správy“. Pojem bezpečnostní úroveň pro užívání 

cloud computingu však ani zákon č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy 

a o změně některých dalších zákonů, ani 

předložený návrh vyhlášky nikterak neupřesňují. 

Z návrhu vyhlášky přitom není patrné, zda se má 

Akceptováno. 

 

Do návrhu vyhlášky bude v § 2 doplněno, že 

pojmem bezpečnostní úrovní cloud computingu 

je myšlena bezpečnostní úroveň ve smyslu § 6 

písm. e) zákona č. 181/2014 Sb. S ohledem na 

skutečnost, že vyhláška podle § 6 písm. e) 

zákona č. 181/2014 Sb. (tzv. cloudová vyhláška) 

prozatím nebyla vydána, budou bezpečnostní 

opatření požadovaná pro jednotlivé 

bezpečnostní úrovně prozatím uvedena 

v metodickém pokynu Ministerstva vnitra, 

k jehož vydání je Ministerstvo vnitra oprávněno 
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tímto pojmem rozumět bezpečnostní úroveň pro 

užívání cloud computingu ve smyslu § 6 zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), přičemž tento závěr 

nelze učinit ani na základě odůvodnění k návrhu 

vyhlášky. Připomínkové místo přitom upozorňuje, 

že prováděcí právní předpis předvídaný § 6 písm. e) 

zákona č. 181/2014 Sb., který by, mimo jiné, 

stanovil bezpečnostní úrovně pro využívání cloud 

computingu orgány veřejné moci, doposud nebyl 

vydán, pročež není zřejmé, jakým způsobem by 

mělo dojít k naplnění požadavků na obsah 

bezpečnostní certifikace cloud computingu ve 

smyslu § 2 písm. e) návrhu vyhlášky. Připomínkové 

místo proto navrhuje v odůvodnění osvětlit vztah 

pojmu bezpečnostní úroveň pro užívání cloud 

computingu, jenž je užíván návrhem vyhlášky, 

k § 6 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb. Zároveň 

připomínkové místo požaduje osvětlit, jakým 

způsobem má dojít ke stanovení úrovní bezpečnosti 

do doby, než budou tyto stanoveny v rámci 

prováděcího právního předpisu. 

v § 6i odst. 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Ministerstvo 

zemědělství 

2.1 

K návrhu obecně 

 

Ve vyhlášce je třeba zohlednit nabídku cloud 

computingu ze strany orgánů státní správy, zvláště 

pak jejich podřízenými (vlastněnými) 

organizacemi, jako jsou MV/NAKIT nebo 

MF/STC/CSS, a do budoucna i dalšími orgány 

veřejné správy – např. IT společnostmi založenými 

krajskými úřady. Je nezbytné jasně vymezit, jestli 

se jedná o nabídku pouze komerční, nebo i nabídku 

veřejné správy. 

Vysvětleno. 

 

Zákon č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v ustanovení § 6l stanoví, že orgán 

veřejné správy může využívat pouze cloud 

computing poskytovaný státním poskytovatelem 

cloud computingu nebo i jiným poskytovatelem 

cloud computingu, než je státní poskytovatel 

cloud computingu, podmínkou však je, aby byl 

daný cloud computing obsažen v nabídce cloud 

computingu, která je zapsána v katalogu cloud 

computingu ve smyslu § 6k téhož zákona. 

Vyhláška tedy v souladu se zákonnou úpravou 

dopadá shodně na státní i komerční 

poskytovatele cloud computingu. 

 2.2 

K návrhu obecně 

 

Ani zákon č. 365/2000 Sb. ani vyhláška nestanoví, 

jestli je účast v tomto administrativním projektu 

povinná. 

Vysvětleno. 

 

S ohledem na to, že zákon č. 365/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů stanoví, že orgán 

veřejné správy může využívat pouze takový 

cloud computing, jehož nabídka je zapsána 

v katalogu cloud computingu, nelze uvažovat 

o dobrovolné účasti v tomto projektu.  
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3. Národní úřad pro 

kybernetickou 

a informační bezpečnost 

 3.1 

K návrhu obecně 

 

V odůvodnění návrhu je uvedeno, že v návrhu není 

řešena aktualizace údajů při jejich změně. To 

znamená, že při jejich faktické změně bude bez 

možnosti jejich úpravy v katalogu rozpor mezi 

údaji evidovanými v katalogu a realitou. Takový 

záznam již nebude mít kromě historicko-evidenční 

hodnoty žádný význam. Připomínkové místo proto 

navrhuje zavést do návrhu vyhlášky možnost 

aktualizací údajů. 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

Zmocnění obsažené v § 12 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na jehož základě je vyhláška 

předkládána, opravňuje předkladatele k vydání 

vyhlášky, která stanoví toliko údaje 

o poptávkách cloud computingu, nabídkách 

cloud computingu a o cloud computingu 

využívaném orgány veřejné správy, které jsou 

vedeny v katalogu cloud computingu. Údaje, 

které lze v katalogu cloud computingu vést, jsou 

navíc určeny ustanoveními § 6m odst. 2 a § 6o 

odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, jež údaje vedené 

o poptávce cloud computingu a nabídce cloud 

computingu spojují s obsahem žádosti o zapsání 

poptávky, respektive nabídky cloud computingu 

do katalogu cloud computingu, tj. v katalogu 

cloud computingu mohou být vedeny pouze 

údaje známé v době podání žádosti o zápis 

poptávky, respektive nabídky cloud 

computingu, a možnost aktualizace údajů je tak 

vyloučena. I když by tedy předkladatel připustil 

připomínku připomínkového místa jako 

relevantní, stávající znění zákonného zmocnění 

nedává předkladateli možnost postupovat jinak. 

Aktualizace údajů se tedy bude realizovat 

zápisem nové poptávky daného orgánu veřejné 

správy nebo zápisem nové nabídky daného 

poskytovatele. 
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 3.2 

K § 2 

 

V § 2 jsou pro účely vyhlášky definovány základní 

pojmy. V návrhu však není definován samotný 

pojem cloud computingu. Připomínkové místo 

proto navrhuje do materiálu definici cloud 

computingu doplnit. Široce akceptovaná je např. 

definice cloud computingu dle NIST, dostupná na: 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-

145/final. 

 

Vysvětleno. 

 

K možnosti definovat pojem cloud computing 

v navrhované vyhlášce je nutné akcentovat 

jednu ze zásad přípravy právních předpisů, 

podle které nelze v prováděcím právním 

předpise definovat pojem, který je použit 

v prováděném zákoně. 

Předkladatel k samotnému věcnému obsahu 

připomínky dále uvádí, že na jednání 

k sněmovnímu tisku 756 (návrh zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s další 

elektronizací postupů orgánů veřejné moci) 

konaném dne 10. prosince 2019 za účasti 

zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Ministerstva financí a Národního úřadu pro 

informační a kybernetickou bezpečnost, nebyl 

návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na 

definování pojmu cloud computing všeobecně 

přijat s ohledem na jeho obtížnost. Předkladatel 

proto preferuje, shodně jako např. v případě 

pojmu „internet“, aby pojem cloud computing 

definovala praxe sama. 
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 3.3 

K § 2 písm. a) 

 

V § 2 písm. a) je uvedeno, že třídou cloud 

computingu je mj. cloud computing ve formě 

konzultačních a integračních služeb. Podstatou 

cloud computingu je však přístup k výpočetním 

zdrojům. Konzultační a integrační služby lze jen 

stěží považovat za výpočetní zdroje. Připomínkové 

místo proto navrhuje problematiku konzultací 

a integračních služeb z pojetí cloud computingu 

zcela vynechat. 

Akceptováno. 

 

Z definice třídy cloud computingu v § 2 písm. a) 

bude cloud computing ve formě konzultačních 

a integračních služeb vypuštěn. 

 

 3.4 

K § 4 písm. b) bodu 1 

 

Podle § 4 písm. b) bodu 1 se v katalogu cloud 

computingu o nabídce cloud computingu vedou 

údaje identifikující poskytovatele cloud 

computingu, který cloud computing nabízí, jimiž 

jsou u právnické osoby obchodní firma nebo název 

a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo 

přidělované v zahraničí. Využití cloud computingu 

je však do značné míry závislé na důvěře zákazníka 

v poskytovatele. Jedním z podstatných prvků 

vytvoření a uchování této důvěry je, jaké jurisdikci 

poskytovatel cloud computingu podléhá. Jedním ze 

způsobů vyjádření jurisdikce, které poskytovatel 

podléhá, je i sdělení sídla poskytovatele. 

Připomínkové místo proto navrhuje, aby údajem 

evidovaným o poskytovateli cloud computingu 

Akceptováno. 

 

V návrhu vyhlášky bude do § 4 písm. b) bodu 1 

doplněn jako údaj obligatorně vedený 

o poskytovateli cloud computingu, jímž je 

právnická osoba, údaj o jeho sídle, nebude-li jej 

možné zjistit z jiného registru či rejstříku 

vedeného v České republice. 
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bylo i sídlo, pokud nebude patrné z jiného registru 

vedeného v ČR. 

 3.5 

K § 4 písm. b) bodu 2 

 

Podle § 4 písm. b) bodu 2 se v katalogu cloud 

computingu o nabídce cloud computingu vedou 

údaje identifikující poskytovatele cloud 

computingu, který cloud computing nabízí, jimiž 

jsou u podnikající fyzické osoby obchodní firma 

nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, včetně 

odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, 

a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo 

přidělované v zahraničí. Z důvodů uvedených 

v připomínce 3.4 připomínkové místo navrhuje 

u podnikající fyzické osoby uvedení bydliště nebo 

sídla. 

 

Akceptováno. 

 

V návrhu vyhlášky bude do § 4 písm. b) bodu 2 

doplněn jako údaj obligatorně vedený 

o poskytovateli cloud computingu, jímž je 

podnikající fyzická osoba, údaj o jejím sídle, 

nebude-li jej možné zjistit z jiného registru či 

rejstříku vedeného v České republice. 

 

 

 3.6 

K § 4 písm. c) 

 

Podle § 4 písm. c) se v katalogu cloud computingu 

o nabídce vedou údaje charakterizující nabízený 

cloud domputing. V rámci údajů evidovaných 

o nabídce cloud computingu chybí v návrhu údaj 

o tom, zda při využívání nabízeného cloud 

computingu může dojít ke zpracování dat 

vložených zákazníkem, tj. orgánem veřejné správy, 

mimo ČR, ale především mimo Evropskou unii. 

Zpracování informací za využití cloud computingu 

Akceptováno. 

 

V návrhu vyhlášky bude v § 4 písm. c) bude 

doplněn nový bod: „Informace o zpracování dat 

mimo Evropskou unii, v rámci Evropské unie 

a v rámci České republiky.“.  
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je novým způsobem zpracování dat a osobních 

údajů, který přináší vedle řady provozních výhod 

i nová rizika. Jedním z těchto rizik je ztráta moci 
nad daty a osobními údaji vloženými do cloud 

computingu resp. omezení efektivní kontroly nad 

tím, kde mohou být data zpracována a kdo k nim 

může přistupovat. Jednou z povinností orgánů 

veřejné správy jako správců osobních údajů, je při 

využití nového typu zpracování osobních údajů 

i provedení analýzy dopadů na zpracování 

osobních údajů a dopadů na práva subjektů údajů. 

Z katalogu by tedy mělo být pro zákazníky, orgány 

veřejné správy, zřejmé, zda při využití konkrétní 

nabídky může docházet ke zpracování dat 

a osobních údajů mimo EU. Tuto informaci mohou 

následně jednotlivé orgány veřejné správy 

zohlednit při posuzování rizikovosti tohoto typu 

zpracování dat jednak z hlediska dopadů na 

ochranu osobních údajů a jednak z hlediska 

zachování bezpečnosti informací vkládaných do 

cloud computingu. Pro zajištění zřejmosti 

uvedených skutečností proto připomínkové místo 

navrhuje do § 4 písm. c) doplnit bod 7: „Informace 

o zpracování dat mimo Evropskou unii, v rámci 

Evropské unie a v rámci České republiky.“. 
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