
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 č. 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 § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 17 zní: 

 

„(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie6)), zároveň navazuje na 

přímo použitelný předpis Evropské unie17) a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí 

elektronických komunikací a informačních systémů. 

_______ 
6) 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. 

17) 
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“).“. 
 

CELEX 32019R0881 

 

 

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 DNS záznamů nebo veřejných IP adres orgánu nebo osoby uvedených 

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 činností podle čl. 58 odst. 7 písm. c), d), e) a i) aktu o 
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kybernetické bezpečnosti17). Řízení o výběru žádosti vyhlašuje Úřad. 

 

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

v odstavci 2 písm. a) až f).“. 

 

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

 

„y) je orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti podle čl. 58 aktu o kybernetické 

bezpečnosti17).“. 

 

CELEX 32019R0881 

 

6. V § 25 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí: 

 

„(11) Výrobce nebo poskytovatel produktů, služeb či procesů vydávající EU prohlášení 

o shodě se dopustí přestupku tím, že 

a) vydá EU prohlášení o shodě, ač pro jeho vydání nejsou splněny podmínky stanovené 

aktem o kybernetické bezpečnosti17), 

b) neuchovává dokumenty a informace podle čl. 53 odst. 3 aktu o kybernetické 

bezpečnosti17), 

c) nepředloží vyhotovení EU prohlášení o shodě Úřadu a agentuře ENISA podle čl. 53 odst. 

3 aktu o kybernetické bezpečnosti17), nebo 

d) neposkytuje informace o kybernetické bezpečnosti způsobem uvedeným v čl. 55 aktu o 

kybernetické bezpečnosti17). 

 

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

že neinformuje příslušné subjekty o veškerých později zjištěných zranitelnostech nebo 

nesrovnalostech.“. 

 

CELEX 32019R0881 

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 13. 

 

7. V § 25 odst. 13 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se 

doplňují slova „nebo odstavce 12“. 

 

CELEX 32019R0881 

 

8. V § 25 odst. 13 písm. b) se slova „písm. f) nebo“ nahrazují textem „písm. f),“ a na konci 

textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 11“. 

 

CELEX 32019R0881 

 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. června 2021. 
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