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Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

28. června 2021 

Implementace práva EU: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhovaného zákona je především provedení adaptace národního právního řádu na 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“). Podle tohoto nařízení 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 dále prostřednictvím jasnějšího vymezení pravomocí Vládního a Národního CERT 

umožňuje vytvoření národního systému vyhledávání a hodnocení zranitelností. Systematické 

vyhledávání a hodnocení zranitelností umožňuje zvýšení efektivity zajišťování kybernetické 

bezpečnosti v České republice, zejména co se týče kritické informační infrastruktury, významných 

informačních systémů a informačních systémů, jejichž prostřednictvím je provozována základní 

služba. V konečném důsledku tedy má návrh přispět ke zvýšení celkové míry zabezpečení 

kyberprostoru. S tím souvisí také doplnění některých kontaktních údajů, které orgány a osoby 

uvedené v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti sdělují Národnímu úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost, resp. Národnímu CERT. 

 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh určuje vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, kterým bude Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost jakožto ústřední správní úřad, který je garantem 
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kybernetické bezpečnosti v České republice. Aby byla dostatečně zabezpečena tato působnost, byl 

v rámci materiálu Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

(schváleného usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 848) vznik dvou systemizovaných 

pracovních míst, což představuje náklady v objemu 1 707 104 Kč ročně od roku 20211. 

Systemizovaná pracovní místa, stejně jako s nimi související náklady, jsou již zapracovány v 

materiálu Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a 

nebudou již tedy samostatně požadována v souvislosti s přijetím předkládaného 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 Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se 

uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Návrh zvýší úroveň bezpečnosti spolupráce mezi regulovanými subjekty z podnikatelského 

prostředí a státem. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

3.5 Sociální dopady: Ne  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh posílí bezpečnost v kybernetickém prostoru, což bude mít za následek také zvýšení 

bezpečnosti systémů a služeb využívaných spotřebiteli, a to včetně zvýšení úrovně ochrany 

osobních údajů prostřednictvím vyšší bezpečnosti systémů, které osobní údaje zpracovávají. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Návrh přispěje k posílení zabezpečení informačních a komunikačních systémů a služeb v České 

republice, a to zejména těch, které jsou pro stát klíčové a jsou regulovány zákonem o kybernetické 

bezpečnosti. 

                                                 
1 Vypočteno s ohledem na průměrný plat zaměstnanců Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost podle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

1.2 Definice problému 

 

Adaptace na Akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Dne 17. dubna 2019 bylo přijato nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2019/881 (dále také jako „akt o kybernetické bezpečnosti“ nebo „nařízení“), které mimo jiné 

upravuje rámec pro evropskou certifikaci kybernetické bezpečnosti. Podle nařízení musí každý 

členský stát určit jeden nebo více vnitrostátních orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti na 

svém území a stanovit pravidla pro sankce za porušení nařízení. 

 

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 taková 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 

nařízení 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 

pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti. Společný 

evropský rámec pro certifikaci poskytne agentura ENISA.  

 

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.  

 

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. 

 

Jeden z prvních návrhů nařízení byl představen Evropskou komisí dne  

4. června 2012. Akt o kybernetické bezpečnosti prošel za dobu svého vývoje komplikovanou 

cestou. První jeho návrh byl představen ze strany Komise v rámci tzv. Kybernetického balíčku 

dne 13. září 2017, konečný text nařízení pak vešel v účinnost 27. června 2019. 
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V počáteční fázi panovalo úsilí většiny členských států o to, aby bylo nařízení rozděleno 

do dvou samostatných právních aktů, také z důvodu flexibility, a to jeden akt o agentuře ENISA, 

druhý potom o certifikaci. Tohoto rozdělení se v průběhu jednání nepodařilo dosáhnout. Dále 

se naskytly tendence činit předmětnou certifikaci povinnou v rámci EU, avšak výsledný text 

nařízení tuto skutečnost reflektuje jen z části, kdy zavádí možnost stanovit určité schéma 

povinným teprve skrze národní či unijní legislativu. Mezi další sporné body patřily 

problematika operativních pravomocí Agentury ENISA, předmět certifikací a certifikační 

úrovně. 

 

Vyhledávání a hodnocení zranitelností 

 

Setrvalý nárůst využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech 

lidské činnosti, včetně veřejné správy a oblastí, které jsou pro svoji významnost pro Českou 

republiku a dopad na život a bezpečnost občanů České republiky regulovány zákonem 

o kybernetické bezpečnosti, s sebou přináší mimo jiné též zvyšující se aktivitu útočníků 

v kyberprostoru. Spolu s tímto nárůstem se totiž stále zvyšuje také atraktivita cílů a případných 

výnosů z úspěšných útoků. Kybernetické útoky se tak stávají stále významnějším prostředkem 

pro ilegální obohacení, vedení protiprávního konkurenčního či geopolitického konfliktu a 

výkon jiných nežádoucích aktivit. 

 

Úroveň zabezpečení informačních a komunikačních systémů a služeb přitom často 

nedosahuje úrovně dostatečné k odražení výše popsaných útoků. Kromě nedostatečného 

naplňování komplexních povinností, které povinným osobám ukládá zákon o kybernetické 

bezpečnosti, bývají různé systémy a služby zranitelné v důsledku existence základních 

zranitelností, jako jsou neaktuální verze systémů, pro které již nejsou vytvářeny bezpečnostní 

záplaty, či nesprávné řízení přístupů k systémům a službám. 

 

Četnost a rizikovost základních zranitelností lze s vynaložením poměrně nízkých 

nákladů snižovat, a to například zapojením systémů, které u sledovaných systémů 

automatizovaně monitorují verze systémů či porty otevřené do veřejné sítě. Zjištěné informace 

o sledovaných systémech jsou následně porovnány s databází známých zranitelností 

a v případě, že se ve sledovaném systému známá zranitelnost vyskytuje, může správce či 

provozovatel sledovaného systému přijmout cílená opatření k eliminaci takové zranitelnosti. 

Potřebnost takového monitoringu je ve veřejné diskusi přítomná již delší dobu a sílí zejména se 

zvyšující se četností kybernetických útoků na veřejné subjekty a intenzitou jejich dopadu (např. 

kybernetické útoky na benešovskou či brněnskou nemocnici nebo na Psychiatrickou nemocnici 

v Kosmonosech).2 

 

Činnosti analýzy zranitelností, tedy vyhledávání a hodnocení zranitelností, přitom 

přináší náklady především v počáteční fázi, a to náklady na pořízení příslušného technického 

vybavení a na získání expertízy. Náklady na rozšiřování množství sledovaných systémů a 

intenzitu monitoringu jsou pak již nulové či minimální. Z hlediska nákladovosti je proto vhodný 

plošný monitoring, který vstupní náklady rozptýlí mezi větší množství subjektů, a to buď přímo 

                                                 
2 Kupříkladu Karel John, Head of Cyber Defense Center společnosti AEC, v souvislosti s kybernetickými útoky 

z první poloviny roku 2020 uvedl, že „situacím, jako byly útoky na Fakultní nemocnici v Brně a na Psychiatrickou 

nemocnici v Kosmonosech, lze předcházet, a to nejen vzděláváním zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

ale také zavedením expertního kontinuálního dohledu a monitoringu“, viz https://feedit.cz/2020/04/08/experti-z-

aec-zasahovali-v-nemocnicich-ochromenych-kybernetickymi-utoky/.  
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formou přímé společné úhrady monitoringu, nebo nepřímo, formou úhrady nákladů z veřejných 

rozpočtů. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Problematika, jejíž dílčí část má být řešena návrhem novely zákona o kybernetické 

bezpečnosti, který je adaptačním právním předpisem k aktu o kybernetické bezpečnosti, je 

primárně upravena právě v tomto nařízení. Nařízení (EU) č. 526/2013, které je aktem 

o kybernetické bezpečnosti rušeno, neupravovalo problematiku, která by byla upravena 

v tuzemském právním řádu. Toto zrušené nařízení zřizovalo a upravovalo postavení Agentury 

Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA – nyní Agentura Evropské unie pro 

kybernetickou bezpečnost), aby plnila jí svěřené úkoly za účelem zajištění vysoké úrovně 

bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii, zvyšovala informovanost, vytvářela a prosazovala 

kulturu bezpečnosti sítí a informací ve společnosti v zájmu občanů, spotřebitelů, podniků 

a organizací veřejného sektoru v Evropské unii, a tím i zajišťovala vytváření a řádné fungování 

vnitřního trhu. Akt o kybernetické bezpečnosti kromě úpravy postavení ENISA (které nedává 

žádný prostor pro adaptaci) upravuje problematiku certifikace kybernetické bezpečnosti 

informačních a komunikačních technologií (kde je naopak provedení adaptace nezbytné).  

 

Certifikace kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií podle 

aktu o kybernetické bezpečnosti není certifikací, kterou je ověřována způsobilost prostředků 

a systémů v oblasti ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Nepředpokládá se přijetí prováděcího právního předpisu. Návrh novely zákona tedy 

neobsahuje žádné nové zmocnění k vydání vyhlášky.  

 

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví okolnosti, formáty a postupy pro 

oznámení subjektů posuzování shody. Na základě návrhu systému certifikace kybernetické 

bezpečnosti vypracovaného agenturou ENISA může Komise přijmout prováděcí akty, kterými 

stanoví evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti pro produkty, služby a procesy 

v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

 

 

Vyhledávání a hodnocení zranitelností 

 

V současné době je problematika vyhledávání a hodnocení zranitelností částečně 

upravena v zákoně o kybernetické bezpečnosti, a to v rámci vymezení působnosti Vládního a 

Národního CERT. Vymezení této oblasti zákonem se v rámci aplikační praxe ukázalo jako 

nedostatečně konkrétní a poptávku orgánů a osob po činnostech spojených s analýzou 

zranitelností tak bylo ze strany Vládního a Národního CERT možné uspokojovat pouze 

v souvislosti s poskytováním metodické podpory a pomoci či vůbec. 

 

V jiných právních předpisech není problematika vyhledávání a hodnocení zranitelností 

upravena a nepředpokládá se ani přijetí prováděcího právního předpisu, který by tuto oblast 

dále upravoval. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Navrhované řešení bude mít přímý dopad na Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost, a to zejména pokud jde o zajištění procesů vyplývajících z postavení 

vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti. Jako takový musí 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 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.  

 

Dalším dotčeným subjektem, avšak nikoliv tímto návrhem zákona, ale přímo Aktem 

o kybernetické bezpečnosti, je Český institut pro akreditaci, jakožto vnitrostátní akreditační 

orgán stanovený podle nařízení (ES) č. 765/2008, který bude akreditovat subjekty posuzování 

shody. Na základě této akreditace budou subjekty posuzování shody oprávněny vydávat 

certifikáty kybernetické bezpečnosti. Český institut pro akreditaci je jako akreditační orgán 

stanoven přímo prostřednictvím Aktu o kybernetické bezpečnosti, čili se nejedná o dopady 

návrhu této novely.  

 

Informační technologie se stávají nedílnou součástí téměř všech aspektů hospodářských 

odvětví a fungování státu. Díky vysokým nárokům a požadavkům v oblasti kybernetické 

bezpečnosti se dá očekávat, že veřejnoprávní i soukromoprávní subjekty včetně spotřebitelů 

budou zvyšovat svou poptávku po bezpečných produktech a službách a budou mít tedy z nové 

regulace stanovené aktem o kybernetické bezpečnosti prospěch. Jedná se o nepřímé dopady, 

neboť systém certifikace je evropským právem stanoven jako dobrovolný s tím, že v některých 

oblastech by mohlo být nezbytné v budoucnu stanovit konkrétní požadavky na kybernetickou 

bezpečnost a učinit jejich certifikaci u některých produktů, služeb a procesů povinnou s cílem 

zlepšit úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Komise má do dvou let od přijetí 

prvního evropského systému certifikace kybernetické bezpečnosti navrhnout nejrychlejší 

a nejúčinnější způsob provedení přechodu od dobrovolných systémů certifikace k systémům 

povinným.  

 

 

Vyhledávání a hodnocení zranitelností 

 

Návrh bude mít dopad zejména na Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost a provozovatele Národního CERT jakožto orgány disponující pravomocí provádět 

vyhledávání a hodnocení zranitelností. Tyto orgány budou muset disponovat technickou a 

personální kapacitou k provádění činností vyhledávání a hodnocení zranitelností, a to zejména 

pro zájemce z okruhu povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

Dotčenými subjekty jsou pak dále všechny orgány a osoby, v jejichž systémech a sítích 

bude vyhledávání a hodnocení zranitelností prováděno, tedy zejména povinné osoby podle 
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zákona o kybernetické bezpečnosti. Pro tyto orgány a osoby navrhovaná úprava nicméně 

neznamená zvýšené náklady či významné zvýšení povinností jim uložených, ale naopak 

zejména možnost zapojení se do programu systematického vyhledávání a hodnocení 

zranitelností. Povinným osobám podle zákona o kybernetické bezpečnosti vznikne pouze 

povinnost hlášení veřejných rozsahů IP adres (resp. veřejných DNS záznamů) jejich systémů, 

v praxi nicméně většina těchto orgánů a osob hlásí své veřejné IP rozsahy již v současnosti na 

dobrovolné bázi a navrhovaná právní úprava by pro ně tak neměla znamenat zvýšení zátěže či 

nákladů. 

 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Adaptace na Akt o 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 plnit stěžejní roli v 

oblasti kybernetické bezpečnosti.   

 

Návrh zákona zakotvuje taktéž oblast správního trestání v podobě sankcí za porušení 

nařízení. 

 

Vyhledávání a hodnocení zranitelností  

 

Návrh dále usiluje o vyjasnění působnosti Vládního a Národního CERT v oblasti 

vyhledávání a hodnocení zranitelností, které umožní rozšíření služby monitoringu zranitelností 

v systémech a sítích, a to zejména v systémech kritické informační infrastruktury, významných 

informačních systémech a informačních systémech základní služby. 

 

Hlavním cílem této části návrhu je zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních 

systémů a služeb, na jejichž ochraně má Česká republika zájem, a to prostřednictvím omezení 

množství a míry zneužívání zranitelností v těchto systémech. Cílem je tak kromě ochrany 

nedistributivních práv státu, tj. zajištění veřejného zájmu na bezpečnosti kritické informační 

infrastruktury, významných informačních systémů a informačních systémů základní služby, též 

zvýšení celkové úrovně bezpečnosti kybernetického prostoru jako celku. 

 

Cílem je rovněž zvýšení právní jistoty adresátů právních norem, týkajících se některých 

aspektů výkonu státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zejména činnost Vládního 

CERT jakožto národního dohledového pracoviště se během aplikační praxe a v důsledku 

zvyšujícího se množství kybernetických útoků a s tím spojeným nabýváním významu ochrany 

kyberprostoru ukazují jako nejednoznačně obsahově vymezené. Nejasnou se ukazuje 

především oblast aktivní podpory, kterou Vládní CERT poskytuje orgánům a osobám 

působícím v kyberprostoru, a to jak povinným osobám podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti, tak ostatním subjektům, se kterými Vládní CERT spolupracuje. 

S nejednoznačným vymezením své zákonné působnosti se potýká též Národní CERT jakožto 

národní soukromoprávní dohledové pracoviště. Důsledkem této nejednoznačnosti přitom může 
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být v důsledku restriktivního výkladu příslušných právních norem omezení dohledových 

činností v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

 

Z uvedených důvodů návrh spolu s dosavadní pravomocí hodnocení zranitelností 

výslovně uvádí též činnost vyhledávání zranitelností, která představuje jeden z aktivních prvků 

pomoci. Nejedná se přitom o faktické rozšíření činností Vládního, resp. Národního CERT, 

jelikož obě tato pracoviště již v současnosti aktivity spočívající ve vyhledávání zranitelností 

vykonávají v rámci plnění ostatních zákonných povinností. Návrh dále rozšiřuje rozsah povinně 

hlášených údajů povinnými osobami podle zákona o kybernetické bezpečnosti o veřejné IP 

adresní rozsahy, resp. veřejné DNS záznamy. Také tato úprava přitom povětšinou neznamená 

faktické rozšíření povinností adresátů právní úpravy, jelikož povinné osoby své veřejné IP 

rozsahy hlásí spolu s kontaktními údaji dobrovolně již v současnosti. 

 

 

 

 

1.6 Zhodnocení rizika spojeného s nečinností 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Neprovedení adaptace národního právního řádu na akt o kybernetické bezpečnosti 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. Dalším rizikem by byla 

nemožnost řádně aplikovat akt o kybernetické bezpečnosti, neboť by nedošlo ke stanovení 

vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti a pravidel pro sankce za porušení 

pravidel stanovených pro rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti a evropských systémů 

certifikace kybernetické bezpečnosti. 

 

Vyhledávání zranitelností  

 

Rizika spojená s nečinností spočívají zejména v zachování stávajícího nejednoznačného 

vymezení působnosti Vládního, resp. Národního CERT. Při aplikaci příslušných právních 

norem totiž v důsledku nejednoznačnosti bývají tyto právní normy vykládány v souladu 

s jedním z principů zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy minimalizací státního zásahu do 

práv povinných osob, restriktivně. Tento, při vymezení působnosti veřejné správy obecně 

preferovaný výklad právních norem, však může mít v daném kontextu za následek omezení 

působnosti vládního, resp. národního CERT nad rámec účelu zákonodárce. Obecným 

následkem tohoto stavu tedy může být omezení naplnění jednoho z účelů zákona o kybernetické 

bezpečnosti, kterým je ochrana nedistributivních práv státu, tedy zajištění bezpečnosti České 

republiky. Konkrétním důsledkem tohoto stavu pak může být částečná paralýza jednoho z účelů 

dohledových pracovišť, kterým je včasná detekce hrozeb a zranitelností v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a možnost na ně reagovat. Ve spojení s trendem růstu četnosti a závažnosti 

kybernetických bezpečnostních incidentů lze očekávat, že nečinnost v podobě nejasného 

vymezení činností v oblasti identifikace a analýzy zranitelností může mít výrazný negativní 

dopad na informační a komunikační systémy a služby v České republice a v důsledku toho na 

celou společnost. 
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2. Návrh variant řešení 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Varianta I: Nulová varianta – zachování současného stavu 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh právního předpisu, kterým se adaptuje 

národní právní řád na právní předpis Evropské unie, varianta nulová není možná. Přijetí nulové 

varianty 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 rámci přijetí nulové varianty hrozí nemožnost řádně aplikovat akt o kybernetické 

bezpečnosti, neboť by nedošlo k určení vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické 

bezpečnosti a pravidel pro sankce za porušení ustanovení upravujících rámec pro certifikaci 

kybernetické bezpečnosti a evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. 

Relevantní subjekty by nemohly být sankcionovány za jednání v rozporu s právem, neboť jejich 

deliktní odpovědnost by nebyla upravena.  

 

Varianta II: Adaptace národního právního řádu na nařízení formou novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti, v rámci které bude Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost určen jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti 

 

Akt o kybernetické bezpečnosti upravuje kromě dalších i rámec pro certifikaci 

kybernetické bezpečnosti, a to na úrovni právního předpisu Evropské unie, který je přímo 

aplikovatelný a který má aplikační přednost před národním právem. Zákon o kybernetické 

bezpečnosti je právním předpisem, který je pro adaptaci nejvhodnějším, neboť upravuje práva 

a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické 

bezpečnosti.  

 

Nařízení stanoví, že členský stát má určit jeden nebo více vnitrostátních orgánů 

certifikace kybernetické bezpečnosti na svém území. Vnitrostátním orgánem certifikace 

kybernetické bezpečnosti bude určen Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

jakožto ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti, který plní zákonem 

stanovené povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Působnost a celkové zaměření tohoto 

úřadu nejvíce odpovídá požadavkům nařízení na výkon veřejné správy v oblasti certifikace 

kybernetické bezpečnosti. Plnění úkolů stanovených nařízením bude nejefektivnější, bude-li je 

plnit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, neboť jeho agenda nejvíce 

odpovídá požadavkům stanoveným aktem o kybernetické bezpečnosti. 
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Varianta III: Adaptace národního právního řádu na nařízení formou novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti, v rámci které bude Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost určen jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti s tím, že může 

svou působnost nebo její část přenést na jiný subjekt prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti počítá s tím, že Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost uzavře veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou, která se tím stane 

provozovatelem Národního CERT a bude plnit vymezené úkoly v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Vzhledem k působnosti nařízení se jeví jako vhodné, aby Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost měl možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na základě 

které bude vybraný subjekt spolupracovat v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti 

a zajišťovat některé činnosti podle čl. 58 aktu o kybernetické bezpečnosti (např. provádět 

autorizaci subjektů posuzování shody, pokud evropské systémy certifikace kybernetické 

bezpečnosti stanoví dodatečné požadavky na subjekty posuzování shody). Důvodem je zvýšení 

efektivity při provádění některých technických opatření stanovených nařízením, u kterých se 

jako účelné jeví jejich smluvní přesunutí na jiný subjekt s následnou kontrolou a dozorem. 

Jedná se především o činnosti spojené s realizací auditů u subjektů posuzování shody či 

prováděním šetření v souladu s procesním právem Evropské unie nebo členských států. Tyto 

činnosti vyžadují nejen značné personální zajištění, ale také specializované znalosti, které se 

koncentrují na výzkumných a dalších specializovaných pracovištích. 

 

Varianta IV: Adaptace národního právního řádu na nařízení formou novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti, v rámci které bude Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost určen jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti společně 

s dalším subjektem 

 

Vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti bude určen Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost, jakožto ústřední správní úřad pro oblast 

kybernetické bezpečnosti, který plní zákonem stanovené povinnosti v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Společně s tímto úřadem bude určený jiný ústřední orgán státní správy, který bude 

působnost stanovenou nařízením vykonávat společně s Národním úřadem pro kybernetickou 

a informační bezpečnost.  

 

Negativním rysem tohoto řešení je fakt, že v České republice není obvyklé, aby dva 

nebo více subjektů veřejné správy sdílelo části působností v jedné agendě. Z hlediska nařízení 

má možnost stanovení více vnitrostátních orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti 

opodstatnění v různorodosti přístupů členských států k institucionálnímu zabezpečení 

kybernetické bezpečnosti jako takové.  

 

Varianta V: Adaptace národního právního řádu na nařízení formou novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti, v rámci které bude Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost určen jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti společně 

s dalším subjektem s tím, že může svou působnost nebo její část přenést na jiný subjekt 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a jiný ústřední orgán státní 

správy, který vykonává působnost stanovenou nařízením společně s Národním úřadem pro 

kybernetickou a informační bezpečnost, by měly možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na 

základě které bude vybraný subjekt spolupracovat v oblasti certifikace kybernetické 

bezpečnosti a zajišťovat některé činnosti podle čl. 58 Aktu o kybernetické bezpečnosti (např. 
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provádět autorizaci subjektů posuzování shody, pokud evropské systémy certifikace 

kybernetické bezpečnosti stanoví dodatečné požadavky na subjekty posuzování shody).  

 

 

Vyhledávání zranitelností  

 

Varianta I: Nulová varianta – zachování současného stavu 

  

 Nulová varianta znamená z hlediska poskytování aktivní podpory Vládním, resp. 

Národním CERT zachování stávajícího neurčitého vymezení některých oblastí pravomoci 

a působnosti státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důsledkem tohoto stavu je 

pokračující omezení aktivit v oblasti monitoringu kybernetických hrozeb a stále se snižující 

schopnost včas a v dostatečném rozsahu zachycovat zranitelnosti a hrozby v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 

 

 Zachování současného stavu přitom nepředstavuje variantu, která by oproti ostatním 

variantám minimalizovala zásah státní moci, jelikož již v současnosti Vládní i Národní CERT 

činnosti spojené s vyhledáváním zranitelností v rámci plnění svých právních povinností 

vykonávají. 

 

Nejednoznačnost případů, kdy je vyhledávání zranitelností možné vykonávat, znamená 

mimo jiné též omezení dostupnosti služeb vyhledávání zranitelností pro ty orgány a osoby, 

které nemají dostatečné personální, technické či jiné kapacity k tomu, aby vyhledávání 

zranitelností ve svých systémech samy prováděly. Možnost přístupu do mezinárodních databází 

zranitelností, kterou Vládní a Národní CERT disponují, přitom nemá většina subjektů 

spravujících či provozujících informační a komunikační systémy a služby; tyto orgány a osoby 

tak nejsou ani v případě jinak dostatečných kapacit schopny zranitelnosti v požadované míře 

odhalovat a hodnotit jejich rizikovost. 

 

Varianta II: Upřesnění pravomoci s omezením působnosti na kritickou informační 

infrastrukturu 

 

 Varianta upřesnění pravomoci Vládního a Národního CERT v oblasti vyhledávání a 

hodnocení zranitelností s omezením působnosti těchto aktivit na kritickou informační 

infrastrukturu představuje naplnění cíle navrhované právní úpravy prostřednictvím výslovného 

vymezení vyhledávání a hodnocení zranitelností. Varianta II přitom tyto aktivity omezuje pouze 

na informační a komunikační systémy a služby, jejichž bezpečnost je z hlediska státu 

nejvýznamnější. Vylučuje tedy užití detekčních a varovných mechanismů Vládního, resp. 

Národního CERT ve vztahu k zranitelnostem ve prospěch významných informačních systémů, 

informačních systémů základní služby, digitálních služeb či informačních a komunikačních 

systémů a služeb, které nespadají pod regulaci zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

V praktickém ohledu tato varianta naráží na rizika spojená s mnohdy velmi obtížným či 

nemožným vymezením systémů a služeb, ve kterých je možné vyhledávání a následné 

hodnocení zranitelností provádět. Ačkoliv varianta počítá s hlášením IP adresních rozsahů 

povinných osob, nelze ani při využití nejmodernějších technických prostředků zcela zajistit, že 

aktivity spojené s vyhledáváním a hodnocením zranitelností dopadnou pouze na regulované 

systémy a služby, a to z důvodu jejich vzájemné provázanosti. Praktickým důsledkem této 

varianty bude tedy obdobné omezení detekčních a varovných mechanismů státu pouze na část 
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systémů a služeb povinných osob jako v případě nulové varianty, a tedy omezená možnost 

naplnění předmětného účelu Vládního, resp. Národního CERT. 

 

Varianta III: Upřesnění pravomoci s omezením působnosti na systémy a služby povinných osob 

 

 Také tato varianta představuje naplnění hlavního cíle navrhované právní úpravy. 

Varianta III nicméně aktivity spojené s detekcí a hodnocením zranitelností omezuje na systémy 

a služby povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Návrh tak umožňuje širší 

uplatnění detekčních a varovných mechanismů státu než pouze na kritickou informační 

infrastrukturu v případě varianty II, a to na ostatní systémy a služby, jejichž bezpečnost je 

z pohledu státu důležitá a dopadá na ně tedy regulace zákona. 

 

 Stejně jako v případě varianty II naráží varianta III v praktickém ohledu na rizika 

spojená s obtížným, někdy až nemožným vymezením systémů a služeb, ve kterých je možné 

vyhledávání a následné hodnocení zranitelností provádět. Praktickým důsledkem této varianty 

je tedy rovněž omezení, ač mírnější, detekčních a varovných mechanismů státu pouze na část 

systémů a služeb povinných osob, a tedy omezení možnosti naplnění předmětného účelu 

Vládního, resp. Národního CERT. 

 

Varianta IV: Upřesnění pravomoci se zachováním obecné osobní působnosti 

 

 Tato varianta představuje naplnění hlavního cíle prostřednictvím výslovného vymezení 

vyhledávání a hodnocení zranitelností s ponecháním osobní působnost normy v obecné rovině. 

Varianta tak neomezuje možnost Vládního, resp. Národního CERT provádět vyhledávání 

a hodnocení zranitelností pouze v systémech, které jsou regulované zákonem o kybernetické 

bezpečnosti, ale umožňuje provádět tyto činnosti také v ostatních případech, například v rámci 

pomoci orgánům a osobám, které poskytují důležité veřejné služby, jako jsou regionální 

nemocnice či orgány místní samosprávy. Tyto subjekty v současnosti zpravidla nespadají do 

regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, omezení řádného fungování jejich služeb má 

nicméně mnohdy závažné negativní dopady na regionální úrovni. Zneužití zranitelností v těchto 

systémech může navíc pro potenciálního útočníka vytvářet vhodný mezikrok při útoku na 

významnější systémy a služby, například spadající do kritické informační infrastruktury.   

 

Varianta taktéž představuje řešení obtížného vymezení systémů a služeb, ve kterých 

mohou Vládní a Národní CERT vyhledávání a hodnocení zranitelností provádět. 

 

 Varianta přitom nepředstavuje výslovné rozšíření působnosti Vládního, resp. Národního 

CERT, jelikož poskytování metodické podpory, pomoci a součinnosti orgánům a osobám 

neregulovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti patří již v současnosti do působnosti 

těchto dozorových pracovišť. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

Nulová varianta 

 

Neprovedení adaptace národního právního řádu by přineslo náklady za případné řízení 

o nesplnění povinnosti vyplývající České republice z primárního práva Evropské unie 

(Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie) potažmo za řízení 

před Soudním dvorem Evropské unie.  

 

Varianta II 

 

Na straně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost budou muset být 

vynaloženy náklady v souvislosti se zajištěním procesů vyplývajících z aktu o kybernetické 

bezpečnosti pro vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti. V rámci toho bude 

nutné navýšit počet systemizovaných pracovních míst a tím dojde ke zvýšení platových 

nákladů. 

 

Pro zajištění procesů vyplývajících z aktu o kybernetické bezpečnosti a naplňování 

působnosti stanovené pro vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti bude nutné 

přijmout 2 zaměstnance, kteří budou podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pověřeni tvorbou koncepce rozvoje 

certifikace kybernetické bezpečnosti včetně systémové koordinace s dalšími obory a systémy. 

Budou také systémově koordinovat a metodicky usměrňovat certifikaci kybernetické 

bezpečnosti a její politiky včetně naplňování dalších činností stanovených aktem o kybernetické 

bezpečnosti. Tito zaměstnanci budou odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Výše uvedené povinnosti vycházejí z katalogu prací ve veřejných službách a správě 

a jednotlivé správní činnosti byly stanoveny na základě podobnosti s budoucími povinnostmi 

vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti. Vnitrostátní orgán certifikace 

kybernetické bezpečnosti musí disponovat dostatečným personálním zajištěním tak, aby mohl 

plnit povinnosti upravené aktem o kybernetické bezpečnosti, a to zejména s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v čl. 58. Podle finanční rozvahy by se mělo jednat o celkové roční 

personální náklady ve výši 1 707 104 Kč.  

 

Dalším subjektem, kterému vznikají náklady, ale nikoliv tímto návrhem zákona, ale 

přímo aktem o kybernetické bezpečnosti, je Český institut pro akreditaci, jakožto vnitrostátní 

akreditační orgán stanovený podle nařízení (ES) č. 765/2008. Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost alokoval částku ve výši 400 000 Kč, která bude Českému institutu pro 

akreditaci poskytnuta na základě smlouvy o poskytování služeb; předmětem této smlouvy bude 

příspěvek na akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu čl. 60 aktu o kybernetické 

bezpečnosti. Náklady, které vzniknou subjektům posuzování shody v rámci akreditace, nejsou 
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v této částce zahrnuty, neboť se jedná o náklady vznikající na straně žadatelů o akreditaci, ke 

které je návrh tohoto zákona ani akt o kybernetické bezpečnosti nenutí.  

 

Varianta III 
 

Obdobně jako varianta II s tím, že uzavřením veřejnoprávní smlouvy by mohlo dojít ke 

snížení administrativních nákladů na straně Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost. 

 

Varianta IV 

 

Obdobně jako varianta II s tím, že se identifikované náklady rozdělí mezi Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost a další ústřední orgán státní správy. V rámci této 

varianty by vznikly dodatečné náklady na sdílení informací mezi takto stanovenými subjekty, 

kterými budou jak osobní, tak důvěrné údaje, jakož i utajované informace. Tyto náklady 

vzniknou i v rámci varianty III, kde je ale zčásti nese subjekt oddělený od financování 

z veřejných zdrojů.   

 

Varianta V 

 

Obdobně jako varianta II, III a IV s tím, že čím více subjektů bude do procesu zapojeno, 

tím budou vznikat vyšší náklady na zabezpečení agendy po stránce organizační.  

 

 

Vyhledávání zranitelností  

Nulová varianta 

 

 Zachování stávajícího právního stavu může přinášet náklady spojené s nižší mírou 

odhalených nejrizikovějších zranitelností. Pakliže bude pokračovat stav nejednoznačného 

vymezení působnosti Vládního, resp. Národního CERT, do něhož spadají také činnosti analýzy 

zranitelností, a zranitelnosti nebudou systematicky odhalovány, a to jak v systémech a službách 

regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti, tak ve zbytku kybernetického prostoru, 

bude se dále podstatně zvyšovat riziko úspěšného útoku na ty nejzranitelnější systémy. Náklady 

nulové varianty tak budou spojeny především s nápravou škod v důsledku kybernetických 

útoků, tedy zejména s obnovou a budováním nové kybernetické infrastruktury v důsledku útoků 

vedených na tyto zranitelné systémy. 

 

Varianta II  

 

 Na straně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost náklady 

v případě této varianty prakticky nevzniknou, či vzniknou pouze minimální, jelikož tento již 

v současnosti disponuje technickým vybavením a expertízou k provádění činností analýzy 

zranitelností. Náklady by mohly vzniknout pouze v případě potřeby intenzivnějšího provádění 

těchto činností, a to zejména v důsledku potřeby posílení personálních kapacit o pracovníky, 

kteří by analýzu zranitelností prováděli a kteří by komunikovali se zástupci povinných osob a 

jiných subjektů, jakož i prováděli nezbytnou s tím související administrativu. 
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 Na straně povinných osob, které jsou správci či provozovateli systémů kritické 

informační infrastruktury, lze naopak očekávat mírnou až výraznou úsporu nákladů, které by 

vynaložily na provádění vyhledávání a analýzy zranitelností vlastními prostředky, a též 

nákladů, které by jinak vynaložili na nápravu škod úspěšných kybernetických útoků, a to 

v závislosti na množství odhalených zranitelností a jejich závažnosti. 

 

Varianta III 

 

 Obdobně jako v případě varianty II náklady na straně Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost nevzniknou, nebo vzniknou pouze minimální, a to 

v důsledku případné potřeby navýšení personálních kapacit na intenzivnější provádění analýzy 

zranitelností. 

 

 S obdobnou úsporou nákladů, jako je počítáno v případě varianty II u správců 

a provozovatelů systémů kritické informační infrastruktury, lze v případě nadepsané varianty 

naopak počítat u všech regulovaných subjektů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

Varianta IV 

 

  Obdobně jako v případě variant II a III náklady na straně Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost nevzniknou, nebo vzniknou pouze minimální, a to 

v důsledku případné potřeby navýšení personálních kapacit na intenzivnější provádění analýzy 

zranitelností. 

 

 Oproti nulové variantě a variantám II a III lze v případě nadepsané varianty uvažovat 

o obdobné úspoře nákladů, jako v případě variant II a III pro neurčený počet subjektů 

působících v kyberprostoru, a to v závislosti na intenzitě provádění činností analýzy 

zranitelností a množství a závažnosti zranitelností, které tato analýza odhalí. Rozsah subjektů, 

kterých se mohou takové úspory dotknout, nicméně přesahuje rozsah subjektů regulovaných 

zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

 

 

 

3.2  Náklady 

 

Adaptace na akt o kybernetické bezpečnosti 

 

 

Nulová varianta 

 

Mezi náklady na nulovou variantu lze řadit náklady za případná řízení před orgány 

Evropské unie, neboť přijetí nulové varianty 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. 
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Varianta II 

 

Mezi náklady na variantu II náleží vznik dvou nových systematizovaných pracovních 

míst ve vnitrostátním orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti, což v rámci Národního 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost představuje náklady ve výši 1 707  104 Kč 

ročně. Vnitrostátnímu orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti vznikají další náklady 

v částce 400 000 Kč v souvislosti s náklady dle kapitoly 3.1. Identifikace nákladů a přínosů, 

varianta II.  

 

Varianta III 

 

Obdobně jako varianta II s tím, že část nákladů ponese smluvní partner. 

 

Varianta IV 

 

Obdobně jako varianta II s tím, že vznikají dodatečné náklady na organizační 

zabezpečení agendy. 

 

Varianta V 

 

Obdobně jako varianta IV s tím, že část nákladů nese smluvní partner. 

 

 

Vyhledávání zranitelností 

 

Nulová varianta 

 

Za náklady nulové varianty lze označit náklady spojené s nápravou škod po 

kybernetických útocích, kterým by mohlo být v případě včasného odhalení a nápravy 

zranitelností předejito. 

 

Varianta II 

 

Náklady této varianty se odvíjí od potřeby intenzity provádění činností vyhledávání 

a hodnocení zranitelností.  

 

Varianta III 

 

Obdobně jako v případě varianty II se náklady nadepsané varianty odvíjí od potřeby 

intenzity provádění činností vyhledávání a hodnocení zranitelností. 

 

Varianta IV 

 

Obdobně jako v případě variant II a III se náklady nadepsané varianty odvíjí od potřeby 

intenzity provádění činností vyhledávání a hodnocení zranitelností. 
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3.3  Přínosy 

 

Adaptace na Akt o kybernetické bezpečnosti 

 

Nulová varianta 

 

Tato varianta nemá žádné přínosy. 

 

Varianta II 

 

Národní právní řád bude náležitě adaptován na akt o kybernetické bezpečnosti, a nebude 

tak docházet k žádným nákladům uvedeným v kapitole 3.2 k nulové variantě. Vnitrostátní 

orgán certifikace kybernetické bezpečnosti bude řádně zajištěn a nebudou vyvstávat problémy 

s aplikací Aktu o kybernetické bezpečnosti. 

 

Varianta III 

 

Obdobně jako varianta II s tím, že se snižují náklady na zabezpečení části působnosti, 

kterou vykonává smluvní partner.  

 

Varianta IV 

 

Tato varianta nemá žádné přínosy. 

 

Varianta V 

 

Tato varianta nemá žádné přínosy. 

 

 

Vyhledávání zranitelností 

 

Nulová varianta 

 

Tato varianta nepřináší žádné konkrétní přínosy. 

 

Varianta II 

 

Přínosem této varianty je snížení nákladů na vyhledávání a hodnocení zranitelností 

vlastními kapacitami správců a provozovatelů kritické informační infrastruktury, stejně jako 

snížení případných nákladů na nápravu škod v způsobených v důsledku úspěšných 

kybernetických útoků. 

 

Varianta III 

 

Přínosy této varianty jsou obdobné jako v případě varianty II, dopadnou však na širší 

rozsah subjektů, a to na všechny povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti. 
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Varianta IV 

  

Přínosy této varianty jsou obdobné jako v případě variant II a III, dopadnou však na 

nejširší rozsah subjektů. 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Adaptace na Akt o kybernetické bezpečnosti 

Varianta III – tedy adaptace národního právního řádu na nařízení formou novely zákona 

o kybernetické bezpečnosti, v rámci které je Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost stanoven jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti s tím, že část 

působnosti může přesunout na další subjekt veřejnoprávní smlouvou, byla vybrána za 

nejvhodnější řešení.  

 

Varianta IV a V by s ohledem na rozsah upravované materie a na to, že ústředním 

správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti je Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost, byla nadbytečná s tím, že by v jejím rámci vznikly dodatečné náklady, 

a proto se tyto zařazují až za variantu III. V rámci varianty II by oproti variantě III nebyla 

možnost část působnosti delegovat na jiný subjekt veřejnoprávní smlouvou. Varianta I – nulová 

varianta se s ohledem na výše uvedené nedoporučuje přijmout a zařazuje se na poslední místo 

v pořadí variant.  

 

Navrhuje se přijmout variantu III. 

 

 

Vyhledávání zranitelností 

Varianta IV – tedy upřesnění působnosti Vládního a Národního CERT v podobě 

výslovného vymezení vyhledávání a hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, a to bez omezení osobní působnosti na některou skupinu povinných osob podle 

zákona o kybernetické bezpečnosti, byla vyhodnocena jako nejlepší vzhledem k požadovaným 

nákladům a možným přínosům. 

 

Varianty II a III taktéž přispívají ke splnění cíle návrhu, tedy zvýšení míry zabezpečení 

kybernetického prostoru prostřednictvím odhalování zranitelností v systémech a službách 

informačních a komunikačních technologií, nepředstavují však oproti variantě IV úsporu 

nákladů a naopak představují potenciálně vyšší náklady a nižší přínosy. Varianta I – nulová 

varianta nepřináší žádné přínosy a přináší nejvyšší případné náklady, proto byla vyhodnocena 

jako nejméně vhodná a zařazena na poslední místo. 

 

Navrhuje se přijmout variantu IV. 
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5. Implementace a vynucování 

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost bude, jakožto vnitrostátní 

orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských 

systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a sledovat dodržování povinností výrobců 

a poskytovatelů produktů, služeb nebo procesů v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, kteří jsou usazeni na území našeho státu a kteří provádějí vlastní posuzování shody, 

jakož i sledovat činnost veřejných subjektů, které jsou subjekty posuzování shody. Dále pak 

bude řešit stížnosti podané fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s evropskými 

certifikáty kybernetické bezpečnosti vydanými vnitrostátními orgány certifikace kybernetické 

bezpečnosti či subjekty posuzování shody a ukládat sankce za porušení pravidel stanovených 

nařízením a požadovat okamžité zastavení porušování stanovených povinností. 

 

Návrh zákona v souladu s aktem o kybernetické bezpečnosti stanovuje skutkové 

podstaty správních deliktů, kterých se mohou dopustit jednotlivé subjekty. Za tyto správní 

delikty je možné uložit pokutu, jejíž výše se odvíjí od společenské škodlivosti protiprávního 

jednání. Správní delikty bude v prvém stupni projednávat Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost. 

 

6. Přezkum účinnosti 

 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude prováděno průběžně, zejména 

ve spolupráci s ostatními orgány veřejné moci a ve vztahu k adaptaci aktu o kybernetické 

bezpečnosti se subjekty posuzování shody a rovněž na základě přijatých dotazů veřejnosti 

a orgánů veřejné moci.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

V průběhu hodnocení dopadů regulace bylo téma konzultováno se zástupci odborné 

veřejnosti a akademické obce. 

 

 České vysoké učení technické v  Praze, Fakulta informačních technologií 

 Vysoké učení technické v Brně  

 Masarykova univerzita, Právnická fakulta – Ústav práva a technologií,   

 Masarykova univerzita, Fakulta informatiky 

 CZ.NIC 

 CESNET  

 Český institut pro akreditaci  

 Network Security monitoring Cluster 

 Svaz průmyslu a dopravy v ČR 

 Asociace malých a středních živnostníků ČR 

 Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 

 Provozovatelé sítí s prvky KII/VIS 
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8.  Kontakty na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Bc. Petr Procházka 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  

541 110 565 

p.prochazka@nukib.cz 

 

Mgr. Pavel Štěpáník 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  

541 110 692 

legislativa@nukib.cz 
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