
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost dne 3. srpna 2020, s termínem dodání stanovisek do 31. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

ID Resort  Připomínky Vypořádání 

1 Ministerstvo 

spravedlnosti 

Z 1. K čl. I bodu 1 (§ 9 odst. 3) 

Předmětná změna umožňuje Národnímu úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), aby 

neposkytl orgánům činným v trestním řízení informace z 

evidence kybernetických bezpečnostních incidentů, pokud by 

jejich poskytnutí ohrozilo zájem podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Návrh zákona přitom nestanovuje žádná bližší 

kritéria, ani žádný přezkumný mechanismus postupu 

v takovýchto případech. V zásadě by tedy mělo být zcela na 

uvážení NÚKIB, zda informaci z evidence orgánům činným 

v trestním řízení poskytne či nikoli.  

Konstatujeme, že dané ustanovení představuje nepřímou novelou 

§ 8 odst. 1 trestního řádu, podle něhož mají státní orgány 

povinnost neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo 

policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin. Tuto povinnost sice nemusí splnit s odkazem 

na zákonem stanovenou mlčenlivost nebo ochranu utajovaných 

informací, to však neplatí v případě, že by se osoba, která 

Akceptováno 

 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán 

v rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 
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takovou povinnost má, jinak vystavila nebezpečí trestního stíhání 

pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.  

Je přitom zřejmé, že v případě rozsáhlých hackerských útoků 

může dojít ke spáchání trestných činů bezprostředně 

ohrožujících životy či zdraví osob, kde je povinnost oznámit 

skutečnosti nasvědčující, že byl spáchán trestný čin, zcela 

zřejmá. Pokud by navržená změna § 9 odst. 3 zákona o 

kybernetické bezpečnosti snad měla pravidla nastavená v § 8 

trestním řádu prolomit, musela by být promítnuta i do trestního 

řádu.  

Ve vztahu k argumentaci předkladatele dovozující vhodnost 

navržené změny přitom uvádíme následující. Pokud jde o 

argument, že osoba incident nenahlásí z obavy ze svého stíhání, 

může jít sice o obavu důvodnou, nicméně trestní právo zná 

instituty, které umožňují, aby osoba, která svým jednáním 

přispěje k stíhání pachatelů závažnějších trestných činů, byla 

zvýhodněna a nedošlo k její kriminalizaci. Obava ze ztráty 

reputace osoby nebo instituce, u níž došlo  

k bezpečnostnímu incidentu, je jistě pochopitelná, není to však 

zájem, který by sám o sobě legitimizoval rezignaci státu na 

stíhání kybernetických trestných činů. Nepřipadá nám jako 

ospravedlnitelné, aby určitá osoba bezpečnostní incident 

nahlásila NÚKIB, ten by přijal nápravná opatření, díky čemuž by 

v daném případě došlo k zabránění vzniku větší škody, nicméně 

o incidentu by se nikdo další nedozvěděl, což by umožnilo 

pachateli, aby se obdobného jednání opětovně dopustil, třeba již 

s větším úspěchem a ve větším rozsahu, a tím by poškodil 

někoho dalšího mnohem závažnějším způsobem, aniž by bylo 

možné důkazně využít informace, které má NÚKIB k dispozici.  

Pokud jde o obavu z dopadů vyšetřování na chod instituce nebo 

podnikající osoby, která incident nahlásila, je třeba uvést, že v 

současnosti již orgány činné v trestním řízení volí méně 

invazivní způsoby zajištění důkazů, než tomu bylo v minulosti, 
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tak, aby zajištění důkazů pokud možno neznemožnilo chod dané 

instituce nebo právnické osoby (tj. např. nikoli zajištěním celého 

počítače, ale pořízením „otisku“).  

Odkazuje-li předkladatel na úpravu vyšetřování leteckých nehod, 

pak uvádíme, že situaci NÚKIB odpovídá spíše režim 

normovaný směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 996/2010, jež v čl. 12 odst. 2 zakládá povinnost sdílet 

informace s příslušnými státními orgány. Předkladatelem 

tvrzenou analogii lze proto považovat za nepříhodnou. Zároveň 

podotýkáme, že je třeba vzít v úvahu i požadavky na co nejširší 

spolupráci kladené na orgány i osoby při vyšetřování 

kybernetických trestných činů (např. Úmluva o počítačové 

kriminalitě vyhlášená pod č. 104/2013 Sb.m.s., směrnice EP a 

Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013,  

o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového 

rozhodnutí Rady 2005/222/SVV). Ostatně i zákon o civilním 

letectví v § 55a odst. 4 takovou spolupráci předpokládá, když 

uvádí, že „při zjišťování příčin leteckých nehod a odstraňování 

jejich následků Ústav pro civilní letectví spolupracuje se stálými 

orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného 

systému. Při provádění záchranných a likvidačních prací na 

místě letecké nehody spolupracují inspektoři ústavu s velitelem 

zásahu zejména za účelem zachování důkazů nezbytných pro 

odborné zjištění příčiny letecké nehody“. Ostatně i citované 

nařízení EP a Rady č. 376/2014 předpokládá v článku 15 odst. 4 

vzájemnou spolupráci orgánů pro šetření leteckých nehod  

a orgánů vyšetřujících trestné činy v tom smyslu, aby byla 

nalezena rovnováha mezi zajištěním bezpečnosti v dané oblasti a 

výkonem spravedlnosti.  

Lze tedy uzavřít, že navržená právní úprava je příliš široká a 

vágní, když dává jednostranné plošné oprávnění NÚKIB, aby si 

sám vyhodnotil, které informace a v jakých případech předá 

orgánu činnému v trestním řízení, a zároveň představuje 
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nepřímou novelu trestních předpisů. Danou problematiku je 

podle našeho názoru mnohem vhodnější řešit posílením 

spolupráce mezi NÚKIB a orgány činnými v trestním řízení, 

např. cestou metodiky nebo uzavřením dohody o spolupráci. 

Pokud by mělo být řešení hledáno na úrovni zákona, je třeba 

vyspecifikovat typ informací a případů, kdy by NÚKIB byl 

oprávněn informaci nepředat. Je však třeba uvést, že obecně 

nelze podporovat trend, kdy by si správní orgány samy určovaly, 

které informace předají orgánům činným v trestním řízení a které 

ne, s ohledem na ochranu zájmů v oblasti, v níž působí. Je 

zřejmé, že takovou úpravu by mohla poptávat řada dalších 

správních orgánů odvolávajících se na další významné zájmy, 

které potřebují při své činnosti chránit. To by vedlo k 

nežádoucímu důsledku, kdy by se namísto deklarované 

spolupráce mezi státními orgány stále více posiloval resortismus, 

což není možné připustit.  

S ohledem na shora uvedené proto požadujeme předmětný 

novelizační bod z návrhu bez náhrady vypustit.   

Tato připomínka je zásadní  

 

2 Ministerstvo 

spravedlnosti 

Z 2. K čl. I bodu 2 [§ 16 odst. 1 písm. e)] 

Shora uvedené ustanovení doplňuje mezi kontaktní údaje 

„rozsah veřejných IP adres orgánu nebo osoby uvedené v §3“. 

Podle § 16 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti by tak 

měly orgány a osoby uvedené v § 3 téhož zákona bezprostředně 

po nabytí účinnosti návrhu zákona tyto údaje sdělit Národnímu 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,  

resp. provozovateli národního CERT.      

Upozorňujeme, že předložený návrh není v souladu s 

požadavkem zákonnosti stran předvídatelnosti, resp. přesnosti 

právní úpravy. Není totiž zřejmé, v čem konkrétně bude spočívat 

dispozice s rozsahem veřejných IP adres určených subjektů. 

Přestože předkladatel v obecné části důvodové zprávy tvrdí, že 

Vysvětleno 

 

Podrobné vysvětlení bylo doplněno do důvodové 

zprávy. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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návrhem sleduje rozšíření kontaktních údajů, z její zvláštní části 

následně vyplývá, že IP adresní rozsahy budou sloužit zejména 

při vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů, 

jakož i při provádění vyhledávání a hodnocení zranitelností. 

Máme za to, že rozsah veřejných IP adres tedy nebude sloužit 

pouze pro kontaktní účely (a za tím účelem evidován), ale bude s 

ním dále disponováno i pro jiné účely  

(k pravomoci „vyhledávat“ viz připomínka č. 3). Nadto 

předkladatel patrně uvedl pouze demonstrativní výčet dalších 

možných dispozic (viz použité slovo „zejména“), tudíž není 

jasné, k čemu všemu bude vůbec rozsah sloužit. 

Z předloženého návrhu tak není zřejmé, zda na základě 

(nevymezené) dispozice rozsahem veřejných IP adres nebude 

docházet k zásahu do práv či svobod osob garantovaných 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (typicky práva osob 

na soukromí ve smyslu článku 8 Úmluvy či svobody projevu dle 

článku 10). Je třeba v tomto ohledu především uvést, že pokud 

dochází k zásahu do práv či svobod osob garantovaných 

Úmluvou, opatření musí mít nejen zákonný podklad ve 

vnitrostátním právu, ale právní úprava má být mimo jiné 

předvídatelná, resp. formulována s dostatečnou přesností (viz 

např. Rotaru proti Rumunsku, č. 28341/95, rozsudek velkého 

senátu ze dne 4. května 2000, § 51 a 52). Je tomu tak z důvodu, 

aby osoby mohly předvídat důsledky jednání a byla jim 

poskytována ochrana před svévolí (viz např. Ahmet Yildirim 

proti Turecku, č. 3111/10, rozsudek ze dne 18. prosince 2012, § 

57 až 59; Engels proti Rusku, č. 61919, rozsudek ze dne 23. 

června 2020, § 26). Ani v zájmu národní bezpečnosti není možné 

přijímat jakákoliv opatření (viz např. již Klass a ostatní proti 

Německu, č. 5029/71, rozsudek ze dne 6. září 1978, § 49 a 50).   

Jelikož z předloženého návrhu není možné vymezit, k čemu 

všemu může rozsah veřejných IP adres sloužit, není ani zřejmé, 

zda prostřednictvím dispozice rozsahem veřejných IP adres 
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určených subjektů nebude docházet do zásahu práv třetích osob, 

které budou komunikovat s těmito určenými subjekty, resp. 

jejich veřejnými IP adresami, typicky například zachytáváním a 

sledováním komunikace (srov. Big Brother Watch a ostatní proti 

Spojenému království, č. 58170/13, rozsudek ze dne 13. září 

2018).    

Připomínáme, že dle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva je třeba pojem soukromého života nutné vykládat 

extenzivně. I údaje o tom, jaké online aktivity byly vykonány na 

určité IP adrese, obsahují řadu informací o osobě, které byla tato 

adresa přidělena, mnohdy včetně citlivých údajů o zájmech, víře 

či intimním životním stylu. Ztotožnění osoby, které byla určitá 

IP adresa přidělena, se proto nepochybně týká soukromého 

života dotčené osoby (Benedik proti Slovinsku, č. 62357/14, 

rozsudek ze dne 24. dubna 2018). 

Vzhledem k výše uvedenému proto požadujeme, aby bylo 

v návrhu zákona jasně vymezeno,  

k čemu všemu bude rozsah veřejných IP adres sloužit, aby bylo 

možné určit, zda se navržená úprava určitým způsobem nedotýká 

práv jak určených subjektů, tak třetích osob, které komunikují s 

těmito subjekty. 

Tato připomínka je zásadní 

 

3 Ministerstvo 

spravedlnosti 

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

Shora uvedená ustanovení zakotvují pravomoc Národního úřadu 

pro kybernetickou a informační bezpečnost provádět 

vyhledávání zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Upozorňujeme, že předložený návrh není v souladu s 

požadavkem zákonnosti stran předvídatelnosti, resp. přesnosti 

právní úpravy. Není totiž zřejmé, v čem konkrétně pravomoc 

„provádět vyhledávání“ v oblasti kybernetické bezpečnosti 

spočívá. Z důvodové zprávy vyplývá pouze to, že se staví najisto 

pravomoc, která je dosud pouze dovozována, aniž je tato jakkoli 

Vysvětleno 

 

Podrobné vysvětlení bylo doplněno do důvodové 

zprávy. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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upřesněna. Jakkoli je chvályhodné, že předkladatel usiluje o to, 

aby přispěl k ochraně „práv státu“ (zajištění veřejného zájmu na 

bezpečnosti informačních systémů a služeb), nelze rezignovat na 

ochranu zájmů, resp. práv a svobod jiných osob.    

Pokud by na základě „vyhledávání“ docházelo k zásahu do práv 

či svobod osob garantovaných Úmluvou (např. práva na 

soukromí či svobody projevu), je třeba, aby opatření mělo nejen 

zákonný podklad ve vnitrostátním právu, ale aby právní úprava 

byla mimo jiné předvídatelná, resp. formulována s dostatečnou 

přesností. Je tomu tak z důvodu, aby osoby mohly předvídat 

důsledky jednání a byla jim poskytována ochrana před svévolí. 

(k požadavku kvality právní úpravy, viz judikatura Evropského 

osudu pro lidská práva citovaná u připomínky č. 2).  

Je-li pravomoc formulována široce, resp. nejasně, hrozí, že bude 

uplatňována svévolně, resp. zneužívajícím způsobem. Pokud by 

tedy součástí „vyhledávání“ byly aspekty, které umožňují např. 

identifikaci osob či zařízení např. prostřednictvím IP adres apod., 

je nutné respektovat mezinárodní závazky, které pro Českou 

republiku vyplývají z mezinárodního práva, potažmo judikatury 

Soudu. Znovu připomínáme, že dle judikatury Soudu je 

ztotožnění osoby, které byla přidělena IP adresa zásahem 

soukromého života dotčené osoby (viz rozsudek Benedik proti 

Slovinsku, cit. výše).  

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby předkladatel 

zpřesnil obsah pojmu „provádění vyhledávání“, potažmo 

vysvětlil, jak takové vyhledávání probíhá, jaké nástroje využívá, 

apod. tak, aby bylo vůbec zřejmé, zda se nějak dotýká práv a 

svobod osob, resp. nedochází k jejich porušování. Pokud by 

tomu tak bylo, je případně nutné poměřovat konkurující zájmy a 

určit zda je navrhované opatření nezbytné.       

Tato připomínka je zásadní 

4 BIS Z K novelizačnímu bodu č. 1 (§ 9 odst. 3) 

Požadujeme tento novelizační bod vypustit. Věcně rozumíme 

sledovanému záměru, navrhované řešení však považujeme za 

Akceptováno 
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nevhodné. Navrhované ustanovení je ve svém důsledku v rozporu s  

účelem zákona o kybernetické bezpečnosti.  Jako problematickou 

vnímáme mj. argumentaci ohledně reputačního rizika  dotčené osoby, 

neboť v tomto případě nelze nadřadit privátní zájem nad základní 

povinnosti státu (viz. čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. „zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích 

demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot“) a nadřadit tak část zajišťování kybernetické bezpečnosti 

úřadem nad fungování kybernetické bezpečnosti v její komplexnosti, 

kterou nezajišťuje pouze NÚKIB, ale i celá řada dalších státních 

orgánů (ČTÚ, zpravodajské služby, PČR). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán 

v rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 

 

 

5 Český 

telekomunikač

ní úřad 

D Doporučující připomínka: 

 

K bodu 6 Návrhu (k § 25 odst. 12 Návrhu) 

 

Připomínka ČTÚ: 

 

Jako subjekt přestupku je v bodě 6 Návrhu v případě nově 

vkládaného § 25 odst. 12 uveden „subjekt posuzování shody“. 

 

S ohledem na to, že při formulaci skutkové podstaty 

přestupku je vždy nezbytné náležitě označit subjekt 

přestupku, ČTÚ se domnívá, že by bylo žádoucí „subjekt 

posuzování shody“ jako subjekt přestupku blíže specifikovat, 

když v rámci Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) k Návrhu je uvedeno (str. 3), že certifikaci samotnou 

budou provádět tzv. subjekty posuzování shody, které budou 

akreditovány Českým institutem pro akreditaci. 

 

Vymezení subjektu posuzování shody uvedené v RIA by tedy 

bylo vhodné promítnout do samotného Návrhu (§ 25 odst. 

12), resp. do vymezení subjektu daného přestupku například 

Akceptováno jinak.  

 

Připomínka je plně zohledněna; pojem subjekt 

posuzování shody se v návrhu zákona po revizi 

skutkových podstat přestupků neobjevuje.  
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tak, že se jedná o „subjekt posuzování shody akreditovaný 

vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného 

právního předpisu“ s uvedením příslušného odkazu na 

poznámku pod čarou, kde by bylo příslušné ustanovení jiného 

právního předpisu uvedeno (zřejmě by se mělo jednat o odkaz 

na § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů).   
 

 

ČTÚ tak doporučuje upravit subjekt daného přestupku podle 

§ 25 odst. 12 Návrhu ve smyslu této připomínky.  

 
 

6 Svaz průmyslu 

a dopravy 

Z V § 4 odst. 5 písm. a) se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo 

ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik poskytovatele 

služeb odběratelem“. 

  

Navrhované nové znění § 4 odst. 5 písm. a) ZKB se 

zvýrazněnými změnami: 

… zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat 

bezpečnostní politiku odběratele služeb nebo ustanovení o 

odsouhlasení bezpečnostních politik poskytovatele služeb 

odběratelem, … 

 

Odůvodnění připomínky: 

Navrhuje se upravit ustanovení § 4 odst. 5 písm. a) ZKB tak, aby 

toto ustanovení bylo uvedeno do souladu s navazujícími 

právními předpisy (vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou 

a informační bezpečnost č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, Příloha 7). Stávající 

znění § 4 odst. 5 písm. a ZKB nezohledňuje situaci na trhu tzv. 

Vysvětleno 

 

Akceptace zásadní připomínky by byla v rozporu 

s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů 

veřejné moci (sněmovní tisk 756/0). V rámci úprav 

předložených vládou Poslanecké sněmovně již v § 4  

odst. 5 zákona o kybernetické bezpečnosti není obsažen 

písmenný seznam a) až j). Z uvedeného důvodu nelze 

připomínce, která je nad rámec navrhované novely 

zákona o kybernetické bezpečnosti, vyhovět.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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multitenantních cloudových služeb, kde si odběratel (zákazník, 

správce informačního systému veřejné správy) obvykle vybírá v 

rámci technické kvalifikace takovou službu a její bezpečnostní 

politiku, která je kompatibilní s bezpečnostní politikou správce 

informačního systému veřejné správy. 

7 Ministerstvo 

zemědělství 

D V důvodové zprávě doporučujeme blíže charakterizovat a 

upřesnit důvody pro neposkytnutí údajů z evidence incidentů 

orgánům veřejné moci (viz novelizační bod č. 1). Podle našeho 

názoru se jedná o takový zásah  

do pořadí hodnot chráněných právním řádem, jehož význam není 

v textu důvodové zprávy adekvátně reflektován.   

 

Srovnání se zákonem o civilním letectví považujeme za 

nedostatečné, neboť tento zákon sám o sobě přináší celou řadu 

právních problémů  

a především existuje s ohledem na jeho fakticky transpoziční 

charakter dostatek poznatků z mezinárodní aplikační praxe, jež 

ozřejmují limity takové právní úpravy. V oblasti kybernetické 

bezpečnosti nejsou podle našeho názoru takové limity dosud 

zřejmé.  

 

Bylo by vhodné též provést porovnání, zda taková úprava je v 

souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/1148 o opatřeních  

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 

informačních systémů v Unii a s příslušným výkladem této 

Směrnice. 

Akceptováno jinak. 

 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán 

v rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 

 

8 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 1: 

§ 16 odst. 1 písm. d) identifikace informačního nebo 

komunikačního systému. 

 

Z textu navrženého písm. d) nevyplývá okruh IS a KS, o nichž 

mají být kontaktní údaje uvedeny, doporučujeme upřesnění dle 

Vysvětleno. 

 

Podle § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti 

(v platném znění) se vzor oznámení kontaktních údajů 

stanoví prováděcím právním předpisem. Tímto 

předpisem je vyhláška o kybernetické bezpečnosti (její 
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návrhu (shodně vymezeno i v novém písm. e) ). Navrhujeme 

upravit znění:  

d) identifikace informačního nebo komunikačního systému 

provozovaného nebo spravovaného osobou uvedenou v § 3, 

 

přílohou č. 8 je konkretizováno, které údaje jsou 

hlášeny). Skutečnost, že se bude jednat toliko o systémy 

spravované nebo provozované orgány nebo osobami 

uvedenými v § 3 zákona vyplývá z povahy věci, protože 

pouze tyto osoby mají povinnost kontaktní údaje hlásit. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

9 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 2: 

§ 16 odst. 1 písm. e) rozsah veřejných IP adres orgánu nebo 

osoby uvedené v § 3. 

 

Rozsah veřejných IP adres orgánu nebo osoby uvedené v § 3 

nemusí být stálý a jednoznačný. Tyto údaje se mohou lišit z 

důvodu, že informační nebo komunikační systém bude 

provozován formou služby nebo cloudové služby. Navrhujeme 

upravit znění na:  

e) rozsah veřejných DNS záznamů nebo IP adres orgánu nebo 

osoby uvedené v § 3,  

 

Akceptováno. 

10 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 3: 

§ 25 odst. 11 písm. a) vydá EU prohlášení o shodě, ač nejsou 

splněny podmínky stanovené aktem o kybernetické bezpečnosti, a 

písm. c) nepředloží vyhotovení EU prohlášení o shodě 

vnitrostátnímu orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti a 

agentuře ENISA podle čl. 53 odst. 3 aktu o kybernetické 

bezpečnosti, 

 

Chybí vymezení pojmu „EU prohlášení“ a jeho obsah. 

 

Dotaz: Vzor EU prohlášení a další povinné dokumenty nejsou 

součástí návrhu změny zákona a ani Aktu o kybernetické 

bezpečnosti. Bude vzor tohoto dokumentu upraven prováděcí 

vyhláškou, nebo jinými metodickými pokyny Úřadu? 

Vysvětleno.  

 

Dle Aktu o kybernetické bezpečnosti se EU prohlášením 

o shodě rozumí „dokument, který uvádí, že určitý 

produkt, služba nebo proces IKT splňuje požadavky 

evropského systému certifikace kybernetické 

bezpečnosti.“ Lze předpokládat, že vzor dokumentu EU 

prohlášení o shodě bude součástí konkrétního systému 

certifikace kybernetické bezpečnosti pro úroveň záruky 

„základní“. 

Prováděcí vyhláška by nebyla využitelná, protože tento 

systém i vzor prohlášení musí být uplatnitelný všude 

v EU jednotně. Úprava na úrovni jednotlivého členského 

státu by nebyla použitelná. 
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

11 Ministerstvo 

financí  

Z Zásadní připomínka č. 4: 

§ 26 odst. 1 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že… 

 

Z textu nově navrhovaného znění § 26 nevyplývá, zda se jedná o 

jakoukoli fyzickou osobu, nebo pouze o zaměstnance Úřadu tak, 

jak bylo možné dovodit z původního znění § 26 zákona. Toto 

nelze vyvodit ani z důvodové zprávy, přestože v odůvodnění je 

argumentováno ústavním principem rovnosti subjektů. V praxi 

se tato porušení v případě zaměstnaneckých vztahů řeší na 

úrovni služebních předpisů nebo Zákoníku práce. 

Pokud bude Úřad sankcionovat jakoukoli fyzickou osobu za 

neposkytnutí informací, je nutno poukázat na absenci fyzických 

osob ve výčtu subjektů, pro něž plynou povinnosti ze zákona 

(viz § 3). 

Akceptováno jinak. 

 

Návrh zákona byl v návaznosti na tuto připomínku 

přezkoumán a bylo vyhodnoceno, že všechny 

potenciální delikty fyzických osob lze podřadit buďto 

pod kategorii „Výrobce nebo poskytovatel produktů, 

služeb či procesů vydávající EU prohlášení o shodě“ 

nebo „Držitel evropského certifikátu kybernetické 

bezpečnosti“. Z tohoto důvodu nebude provedena 

úprava § 26 zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

12 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 5: 

§ 26 odst. 1 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 … 

 

Článek 58 Aktu o kybernetické bezpečnosti (EU 2019/881) se 

týká vnitrostátních orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti.  

Odst. 8 písm. a) zní: 

Každý vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti 

má alespoň tyto pravomoci: 

a) požadovat po subjektech posuzování shody, držitelích 

evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti a vydavatelích 

EU prohlášení o shodě, aby poskytovali veškeré informace, 

které orgán potřebuje pro plnění svých úkolů. 

Článek 56 - Certifikace kybernetické bezpečnosti odst. 7. 

Fyzická nebo právnická osoba, která předkládá produkty, služby 

Akceptováno jinak. 

 

Návrh zákona byl v návaznosti i na tuto připomínku 

přezkoumán a bylo vyhodnoceno, že všechny 

potenciální delikty fyzických osob lze podřadit buďto 

pod kategorii „Výrobce nebo poskytovatel produktů, 

služeb či procesů vydávající EU prohlášení o shodě“ 

nebo „Držitel evropského certifikátu kybernetické 

bezpečnosti“. Z tohoto důvodu nebude provedena 

úprava § 26 zákona o kybernetické bezpečnosti.  

V případě nyní diskutovaných správních deliktů bude 

postupováno podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb,, o 

kontrole (kontrolní řád). 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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nebo procesy IKT k certifikaci, zpřístupní vnitrostátnímu orgánu 

certifikace kybernetické bezpečnosti podle článku 58, pokud je 

tento orgán subjektem vydávajícím evropský certifikát 

kybernetické bezpečnosti, nebo subjektu posuzování shody 

uvedenému v článku 60 veškeré informace nezbytné pro 

provedení certifikace. 

 

Spatřujeme nesoulad v článcích Aktu o kybernetické bezpečnosti 

a navrhovaném znění paragrafu, kde Úřad upravil návrh 

přestupku v § 26 v rozsahu veškerých potřebných informací, 

které Úřad potřebuje pro plnění úkolů stanovených aktem o 

kybernetické bezpečnosti, což je nad rámec certifikace, který § 

26 řeší. 

 

13 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 6: 

Celý dokument 

 

MF postrádá ve zpracované novelizaci zákona o kybernetické 

bezpečnosti dostatečné zmocnění Úřadu k činnosti, kterou má 

vykonávat při aplikaci tzv. cloudové vyhlášky – konkrétně k 

podílení se na procesu „Ex ante kontroly“. 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínkou požadovaná úprava je obsažena ve 

vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů 

veřejné moci (sněmovní tisk 756/0). 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

14 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 7: 

§ 19 odst. 6 

Shodná připomínka i u Důvodové zprávy - zvláštní část, čl. I bod 

4 (§ 19), odstavec 2, věta druhá 

 

U veřejnoprávní smlouvy uzavřené v režimu správního řádu 

nelze podle § 170 správního řádu odstoupit od smlouvy. Nelze 

použít § 19 odst. 2 písm. e) jako jednu z náležitostí 

veřejnoprávní smlouvy. Text § 19 odst. 2 písm. e) je v rozporu se 

správním řádem. 

 

Vysvětleno.  

 

Podle § 1 odst. 2 správního řádu se tento zákon nebo 

jeho jednotlivá ustanovení použijí, nestanoví-li zvláštní 

zákon jiný postup. Úpravu v zákoně o kybernetické 

bezpečnosti je nutno považovat za speciální, a tudíž 

přednostně použitelnou. Povinnou náležitostí 

veřejnoprávní smlouvy podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti je tedy rovněž způsob a podmínky 

odstoupení smluvních stran od smlouvy. Ačkoliv správní 

řád neumožňuje skončení smluvního vztahu 
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odstoupením od veřejnoprávní smlouvy, a proto také 

vylučuje použití odpovídajících ustanovení občanského 

zákoníku,  není vyloučeno zakotvení odchylné úpravy 

ve zvláštním zákoně. V posuzované věci ze zákona o 

kybernetické bezpečnosti jednoznačně vyplývá, že 

odstoupení od veřejnoprávní smlouvy má být 

připuštěno. Není proto vyloučeno ani přiměřené použití 

ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od 

smlouvy. 

Pro úplnost odkazujeme také na stávající veřejnoprávní 

smlouvu s Národním CERT uzavřenou podle § 19 

zákona o kybernetické bezpečnosti, která odstoupení od 

smlouvy upravuje. 

https://www.nic.cz/files/nic/doc/NBU-Smlouva-narodni-

cert-201512.pdf  

  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

15 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 8: 

§ 26 odst. 1 písm. a) 

 

V § 26 odst. 1 písm. a) vložit za slovo „bezpečnosti" následující 

text: „ ,pokud žádané informace k dispozici má nebo je povinna 

je mít".  

Odůvodnění: Je třeba zamezit případnému šikanóznímu 

vyžadování informací po povinných osobách. Při formulování 

skutkové podstaty tohoto přestupku je v zájmu právní jistoty toto 

omezení výslovně upravit a nespoléhat na budoucí interpretaci.  

 

Akceptováno jinak. 

 

Návrh zákona byl v návaznosti i na tuto připomínku 

přezkoumán a bylo vyhodnoceno, že všechny 

potenciální delikty fyzických osob lze podřadit buďto 

pod kategorii „Výrobce nebo poskytovatel produktů, 

služeb či procesů vydávající EU prohlášení o shodě“ 

nebo „Držitel evropského certifikátu kybernetické 

bezpečnosti“. Z tohoto důvodu nebude provedena 

úprava § 26 zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

16 Ministerstvo 

financí 

Z Zásadní připomínka č. 9: 

Důvodová zpráva – str. 7 a současně RIA, bod 3. 

 

Podle údajů uvedených v důvodové zprávě (str. 7) představují 

Částečně akceptováno, ve zbytku vysvětleno. 

 

Náklady budou v důvodové zprávě i RIA upraveny 

podle aktuálního stanoveného průměrného platu. 
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náklady na zřízení 2 nových pracovních míst 1 807 840 Kč ročně 

včetně příslušenství, tzn., že průměrný plat těchto zaměstnanců 

je kalkulován ve výši 55 469 Kč, přičemž aktuálně platný 

rozpočtovaný průměrný plat zaměstnanců NÚKIB činí 52 401 

Kč. Upozorňujeme, že Ministerstvo financí alokuje k nově 

zřizovaným místům objem prostředků na platy ve výši 

odpovídající platnému rozpočtovanému průměrnému platu. V 

těchto relacích je též kalkulován objem prostředků na platy pro 

všechna nová místa, a to včetně 2 v materiálu uvedených míst k 

zabezpečení certifikace kybernetické bezpečnosti, ve vládou 

čerstvě schválené Koncepci rozvoje NÚKIB. Na základě výše 

uvedeného požadujeme v důvodové zprávě upravit výši nákladů 

potřebnou na zřízení 2 pracovních míst.  

Současně chybí odůvodnění požadavku na zařazení zaměstnance 

do 14. platové třídy, zdůvodnění konkrétní pracovní náplně 

(popis je velmi vágní a obecný) a zdůvodnění, proč tuto práci 

nemohou vykonávat stávající pracovníci Úřadu. Dále není 

zdůvodněna výše a účel alokované částky na zavedení služby 

akreditace subjektů.  

 

 

Vzhledem k tomu, že již v důvodové zprávě ani RIA 

nebudeme uvádět, že budou tato místa zařazena do 14. 

platové třídy, navrhujeme, že v důvodové zprávě ani 

RIA nebudeme podrobně popisovat pracovní náplň. Co 

se otázky, proč tuto náplň nemohou vykonávat stávající 

zaměstnanci, NÚKIB odůvodnil ve vládou schváleném 

materiálu Koncepce rozvoje Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost – protože na je 

na tento materiál v odůvodnění odkazováno, navrhujeme 

toto rovněž v odůvodnění návrhu zákona z důvodu 

nadbytečnosti neuvádět. 

 

Konkrétní popis pracovní náplně však v rámci 

vypořádání připomínek poskytujeme zde:  

 

Koordinátor EU bezpečnostních certifikací:  

Účastní se strategických jednání Evropské skupiny pro 

certifikaci kybernetické bezpečnosti (ECCG) a 

příslušných tématických podskupin, koordinuje vznik 

nových EU certifikačních schémat, podílí se na 

aktualizaci průběžného pracovního programu EU pro 

evropskou certifikaci kybernetické bezpečnosti, 

spolupracuje s národní akreditační autoritou a dalšími 

vnitrostátními orgány certifikace kybernetické 

bezpečnosti. 

 

Dohledový pracovník EU bezpečnostních certifikací: 

Zajišťuje soulad s pravidly evropského systému 

certifikace kybernetické bezpečnosti, provádí šetření v 

podobě auditů u držitelů evropských certifikátů 

kybernetické bezpečnosti, vypracovává souhrnnou 

zprávu o činnosti vnitrostátního orgánu pro certifikace 
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kybernetické bezpečnosti (NÚKIB), řeší podané 

stížnosti v souvislosti s EU certifikacemi, v souladu s 

vnitrostátním právem ukládá sankce za porušení 

povinností stanovených v Aktu o kybernetické 

bezpečnosti. 

 

Výše alokované částky ve prospěch ČIA byla odvozena 

od rozsahu a náročnosti požadovaných služeb 

(zveřejnění informace o zavedení služby akreditace 

subjektů posuzování shody, rozeslání informačního 

dopisu subjektům posuzování shody o nově zavedené 

službě, vypracování komplexního materiálu popisující 

celý proces akreditace subjektů posuzování shody spolu 

s analýzou souvisejících rizik a jejich minimalizováním, 

apod.) 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

17 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 1: 

Důvodová zpráva – část 7 

 

V části 7 (Předpokládaný hospodářský a finanční dopad) je 

řečeno, že NÚKIB převede částku 400 000 Kč na Český institut 

pro akreditaci. Je třeba vysvětlit, na základě čeho bude převod 

proveden. Český institut pro akreditaci je obecně prospěšnou 

společností, nelze tedy věc řešit rozpočtovým opatřením. Je tedy 

třeba napsat, o jaký převod půjde a na základě jakého právního 

předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie bude 

tento převod uskutečněn.  

 

Převod bude uskutečněn na základě Smlouvy o 

poskytnutí služby. 

 

18 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 2: 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn - § 25 

 

Pokud jde o novelizovaný § 25, dáváme ke zvážení, zda by 

Po revizi skutkových podstat přestupků na základě 

jiných připomínek došlo k redukci počtu odstavců. 

Doporučující připomínka proto nebyla akceptována. 
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neměl být vzhledem k počtu odstavců rozdělen na 2 paragrafy.  

 

19 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 3: 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn - § 9 odst.3 

 

V navrhovaném znění § 9 odst. 3 je výjimka neposkytovat údaje 

z evidence Úřadu stanovena příliš všeobecně. Při neochotě 

Úřadu poskytnout údaje ze své evidence např. orgánům činným 

v tr. řízení, soudům atp. nelze tyto údaje z Úřadu vymoci. Úřad 

by měl odmítnutému žadateli zdůvodnit, jak konkrétně by údaj 

poskytnutý z jeho evidence ohrozil zajištění kybernetické 

bezpečnosti.  

Připomínkované ustanovení bylo ponecháno 

k rozpracování v rámci příští novelizace. 

20 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 4: 

Důvodová zpráva – obecná část k čl. I, bod II, III (§ 9 odst. 3 a 

DZ zvl. část) k čl. I, bod I (§ 9 odst. 3)  

 

Znění § 9 odst. 3 ponechává na vůli Úřadu liberovat pachatele tr. 

činu dle § 230 tr. zákoníku, nebere zřetel na jeho možné oběti v 

oblasti např. kyberšikany atp. Jedná se o rozpor s odst. 147 

Úmluvy o počítačové kriminalitě. Při neposkytnutí informací o 

takovém pachateli tr. orgánům se jedná o jednoznačnou 

preferenci státních zájmů na úkor poškozeného, a tedy zjevnou 

diskriminaci.  

 

Připomínkované ustanovení bylo ponecháno 

k rozpracování v rámci příští novelizace. 

21 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 5: 

Důvodová zpráva – část 4 

 

Upozorňujeme, že je nezbytné v poznámce pod čarou uvést 

plnou citaci uvedeného nařízení.  

 

V části 4 důvodové zprávy není nařízení uvedeno. 

22 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 6: 

Důvodová zpráva – část 9 (§ 26 odst. 2) 

 

Akceptováno. 
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Upozorňujeme, že podle čl. 43 odst. 2 Legislativních pravidlech 

vlády je nutné psát číslovky, které označují jednotlivé řády bez 

teček (tzn. správně „1 000 000 Kč“ a „50 000 Kč“). 

 

23 Ministerstvo 

financí 

D Připomínka č. 7: 

RIA - kapitola 4 

 

Doporučujeme explicitně na konci kapitoly 4 stanovit závěr, že 

celkově (nikoliv jen z hledisek "Adaptace na Akt o kybernetické 

bezpečnosti" a "Důvěrnost údajů o kybernetických 

bezpečnostních incidentech") se jeví jako nejvýhodnější varianta 

III.  

 

Připomínka byla při aktualizaci RIA (po vypuštění jedné 

oblasti navrhované právní úpravy) zohledněna. 

 

24 Ministerstvo 

zdravotnictví 

D K platnému znění a novelizačním bodům (§ 1) 

1. Upozorňujeme, že v souladu s čl. 48 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády má úvodní ustanovení v případě, že je-li právním 

předpisem prováděno jak přizpůsobení právního řádu přímo 

použitelnému předpisu Evropské unie, tak je jím promítána do 

právního předpisu celá směrnice Evropské unie nebo její 

podstatná část, začátek úvodního ustanovení právního předpisu 

znít takto:  

„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) zapracovává 

příslušné předpisy 

Evropské uniex), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis 

Evropské uniexx) 

a upravuje 

a) ……………………………………………………, 

b) ……………………………………………………, 

c) ………………… (v tomto dalším pododstavci či v 

pododstavcích se vyjádří ta část 

předmětu právní úpravy, která nemá implementační povahu) 

……….“. 

S ohledem na čl. 48 Legislativních pravidel vlády je třeba 

Akceptováno. 
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upravit § 1 odst. 2. 

2. V souvislosti s tím je třeba v § 1 zavést poznámku pod čarou 

v souladu s čl. 48 Legislativních pravidel vlády a čl. 47 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády. Článek 47 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády stanovuje, že „V poznámkách pod čarou se název 

předpisu Evropské unie uvede v jeho českém znění tak, jak je 

uveden v Úředním věstníku Evropské unie.“. 

Úpravu je třeba provést v platném znění a novelizačních bodech. 

Tato připomínka je doporučující. 

25 Ministerstvo 

zdravotnictví 

D K platnému znění a novelizačním bodům 

K návrhu zákona (novelizačním bodům) 

Upozorňujeme, že podle čl. 2 přílohy č. 5 Legislativních pravidel 

vlády - Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných právních 

předpisů s právem Evropské unie (EU) a postup při předběžných 

konzultacích o návrhu zákona s výborem pro evropské záležitosti 

Poslanecké sněmovny „v textu každého návrhu zákona nebo 

nařízení vlády podle čl. I se vyznačí ta ustanovení, jimiž je 

zajišťována transpozice, adaptace nebo jiná implementace, a to 

jejich podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede 

identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu EU nebo 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Jde-li o novelu 

zákona nebo nařízení vlády, uvede se identifikační číslo/čísla 

(CELEX), na konci bodu novely na levé straně.“. 

K platnému znění 

V platném znění je pak třeba text, jímž je zajištěna adaptace, též 

podtrhnout. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

26 Ministerstvo 

zdravotnictví 

Z K § 16 odst. d) 

Z textu zákona ani odůvodnění § 16 písmene d) není zřejmé, co 

je myšleno identifikací informačního nebo komunikačního 

systému, resp. co má být obsahem tohoto kontaktního údaje. 

Údaj podle písmene d) je třeba upřesnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Podle § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti (v 

platném znění) se vzor oznámení kontaktních údajů 

stanoví prováděcím právním předpisem. Tímto 

předpisem je vyhláška o kybernetické bezpečnosti (její 
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přílohou č. 8 je konkretizováno, které údaje jsou 

hlášeny). Skutečnost, že bude jednat toliko o systémy 

spravované nebo provozované orgány nebo osobami 

uvedenými v § 3 zákona vyplývá z povahy věci, protože 

pouze tyto osoby mají povinnost kontaktní údaje hlásit. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

27 Ministerstvo 

zdravotnictví 

Z K § 19 odst. 5 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl být výkon činností 

v oblasti certifikace přenesen na právnickou osobu veřejnoprávní 

smlouvou, když je možné využít stávající mechanismy 

certifikace orgánů (UNMZ/ČIA). Požadujeme vysvětlení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, 

kterým má být podle návrhu zákona stanoven NÚKIB, 

má mít ve své kompetenci řadu činností veřejnoprávního 

charakteru, které jsou velmi rozličného a 

specializovaného charakteru, a to například provádění 

autorizací subjektů posuzování shody, které klade 

vysoké nároky na odbornost v oblastech posuzování 

použitých postupů či posouzení technického zázemí 

autorizovaného subjektu. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

28 Ministerstvo 

zdravotnictví 

D K § 22 odst. 5 

Citaci nařízení 2019/881 v § 22 odst. 5 je třeba upravit. Po 

úpravě provedené v § 1 již bude pro nařízení zavedena 

poznámka pod čarou obsahující plnou citaci. V odstavci 5, tak již 

lze rovnou použít zkrácenou citaci „čl. 58 aktu o kybernetické 

bezpečnosti“ a odkázat na poznámku pod čarou obsaženou v § 1. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

29 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D K návrhu zákona doporučujeme v návětí čl. I na druhém řádku 

doporučujeme doplnit před „104/2017“ slovo „č.“. 

Akceptováno. 

30 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D K bodu 6, doporučujeme ve větě,, Dosavadní odstavec 11 se 

označuje jako odstavce 14." zaměnit slovo „odstavce“ na 

správný tvar „odstavec“. 

Akceptováno. 
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31 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D V návrhu doporučujeme doplnit výkaznictví ve smyslu čl. II 

přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, tj. vyznačit 

transpoziční ustanovení podtržením a doplněním čísla CELEX. 

 

Akceptováno. 

32 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D Doporučujeme též novelizovat poznámku pod čarou č. 6 o nově 

implementované předpisy. 

 

Akceptováno jinak. Adaptovaný předpis je doplněn 

v samostatné poznámce pod čarou. 

33 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D V důvodové zprávě doporučujeme sjednotit uvádění čísel Sbírky 

zákonů u citovaných předpisů, kdy kupř. u zákona o 

zpravodajských službách či zákona o bezpečnosti se uvádějí 

jejich čísla, zatímco u jiných zákonů (o civilním letectví, trestní 

zákoník apod.) nikoliv.  

 

Akceptováno. 

34 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D Ve Zvláštní části k čl. I bodu 2 doplnit na třetím řádku před 

slovo „IP“ slovo ,,veřejnými". 

Akceptováno. 

35 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z Obecně 

1. Navrhujeme upravit úvodní ustanovení zákona, aby 

odpovídalo požadavku čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel 

vlády. Z upraveného znění § 1 tak bude zřejmá provazba zákona 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881. 

Akceptováno. 

36 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z Obecně 

2. Předkladatel v rámci návrhu hovoří na mnoha místech o aktu o 

kybernetické bezpečnosti. Upozorňujeme, že standardně se 

odkazuje na nařízení slovy přímo použitelný předpis Evropské 

unie, přičemž je předpis konkretizován s ohledem na jeho 

předmět úpravy (zde zřejmě bude zdůrazněna certifikace). Odkaz 

je dále doplněn o poznámku pod čarou, ve které se uvede název 

předpisu EU dle jeho názvu v Úředním věstníku EU. 

Navrhujeme upravit. Týká se novelizačních bodů 4., 5., 6. a 9. 

Nicméně v případě, kdy by bylo odkazováno na konkrétní článek 

nařízení, bylo by vhodnější použít zkrácenou citaci tohoto 

Akceptováno. 
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nařízení. 

37 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z Obecně 

3. Výkaznictví ve srovnávací tabulce k nařízení 2019/881 je 

zcela minimální. Za implementační úpravu lze dle našeho názoru 

požadovat ještě alespoň vnitrostátní úpravu navazující na čl. 60 

nařízení (uvedli bychom zejména kdo je vnitrostátním 

akreditačním orgánem a procesní úpravu týkající se akreditace 

subjektů posuzování shody) a na čl. 64 nařízení, který upravuje 

právo na účinný soudní prostředek nápravy. 

Akceptováno.  

38 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z K novelizačnímu bodu 1. (§ 9 odst. 3) 

1. Navrhujeme, aby předkladatel doplnil důvodovou zprávu o 

vyjádření týkající se slučitelnosti navrhované novelizační úpravy 

v § 9 odst. 3 zákona se směrnicí NIS. Dotčený § 9 odst. 3 ve 

stávajícím znění zákona je transpoziční k čl. 8 odst. 6 směrnice 

NIS.   

(Ve srovnávací tabulce ke směrnici NIS chybí část článku 8. 

Žádáme doplnit.) 

Akceptováno jinak. 

Návrh právní úpravy bude předkládán v rámci jiného 

návrhu zákona v budoucnu. Příprava návrhu zákona 

bude zahrnovat seminář a table-top cvičení, v jejichž 

rámci bude ze strany NÚKIB na praktických příkladech 

prezentována nedostatečnost aktuální právní úpravy. 

Slučitelnost budoucího návrhu zákona se směrnicí NIS 

bude odůvodněna v rámci budoucího legislativního 

procesu. 

39 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z K novelizačnímu bodu 1. (§ 9 odst. 3) 

2. V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme, že předkladatel 

na několika místech uvádí, že předložený návrh zákona je 

adaptačním předpisem k Aktu o kybernetické bezpečnosti. Tak v 

obecné části důvodové zprávy v sekci Zhodnocení platného 

právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k 

zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen čteme, že 

„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 

Akceptováno jinak. 

Návrh právní úpravy bude předkládán v rámci jiného 

návrhu zákona v budoucnu. Příprava návrhu zákona 

bude zahrnovat seminář a table-top cvičení, v jejichž 

rámci bude ze strany NÚKIB na praktických příkladech 

prezentována nedostatečnost aktuální právní úpravy. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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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.“ V sekci Odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

předkladatel uvádí: „Hlavním účelem navrhované právní úpravy 

je provedení adaptace národního právního řádu na Akt o 

kybernetické bezpečnosti.“ V sekci Vysvětlení nezbytnosti 

navrhované právní úpravy v jejím celku předkladatel uvádí 

„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).“ 

Novelizační bod č. 1, poněkud překvapivě, však upravuje zcela 

jinou materii, než výše předkladatel deklaruje. Podle současného 

znění § 9 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti Národní 

úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen 

„Úřad“) poskytuje z evidence kybernetických bezpečnostních 

incidentů údaje orgánům veřejné moci pro výkon jejich 

působnosti. Tento mechanismus předložená novela zákona 

zrušuje, resp. omezuje, a ponechává „v případech, kdy by 

poskytnutí údajů ohrozilo zájem chráněný tímto zákonem“ v 

diskreci Úřadu. Je tudíž ve značné míře ponechá-no na Úřadu, 

kdy údaje z evidence kybernetických bezpečnostních incidentů 

poskytne a kdy nikoliv.  

Z legislativního hlediska nebývá ničím zcela neobvyklým, že se 

předkladatel rozhodne využít příležitosti otevření zákona a na 

legislativní nosič doplní i takové úpravy, které s adaptací, resp. 

implementací nesouvisí.  

V daném případě se však předkladatel rozhodl zasadit do 
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adaptačního předpisu zcela zásadní normu materiální povahy, 

která Úřadu poskytne esenciální pravomoc, která sice v právním 

řádu existuje, nicméně její charakter je zcela výjimečný. Z 

pohledu odboru kompatibility sice nepovažujeme možnost Úřadu 

nepostupovat informaci o trestní činnosti na orgány činné v 

trestním řízení (viz str. 4 DZ) v rozporu s evropským právem, 

nicméně není možné, aby legislativní nosič s tak významným 

zásahem do trestního práva hmotného nesl „nálepku“ 

adaptačního předpisu. O tak významné změně je nutná široká 

diskuze, aby mohl Parlament České republiky informovaně a tím 

pádem kvalifikovaně o přijetí, resp. nepřijetí takové změny 

rozhodnout. Navíc je nutné vzít v potaz, že se tím zužuje již 

jednou provedená transpozice směrnice NIS, jak je o tom 

pojednáno výše, a rychlým přezkumem se daná úprava nejeví 

jako plně souladná s touto směrnicí. Pokud by dané ustanovení v 

návrhu bylo ponecháno, není proto vhodné předpis uvádět jako 

čistě adaptační, jelikož by se tím dávalo najevo, že se v zásadě 

jedná pouze o obligatorní přijetí a tím pádem splnění povinnosti 

loajality v rámci členství v Evropské unii. O tuto situaci se v 

daném případě nejedná.  

Žádáme minimálně upravit předkládací zprávu a také důvodovou 

zprávu (obecnou i zvláštní část) tak, aby bylo zjevné, že kromě 

adaptačních ustanovení návrh zákona přináší i zásadní změny do 

kompetence Úřadu. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

40 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z K novelizačnímu bodu 4. (§ 19 odst. 5 a 6) 

1. Navrhovaným § 19 odst. 5 a 6 zákona se má umožnit 

zajišťování některých činností stanovených nařízením 2019/881 

právnickou osobou, nikoli přímo vnitrostátním orgánem 

certifikace kybernetické bezpečnosti. Předkladatel by měl v 

rámci materiálu vyhodnotit, zda je taková úprava ve všech 

případech vhodná a především souladná s čl. 58 tohoto nařízení.  

 

Akceptováno.  

Ustanovení bylo revidováno a rozsah kompetencí 

vyplývajících z aktu o kybernetické bezpečnosti, jejich 

výkon by bylo možné formou veřejnoprávní smlouvy 

převést na právnickou osobu, bude toliko následující: čl. 

58 odst. 7 písm. c), d), e), i). 
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Zajišťování některých činností právnickou osobou, které 

byly původně svěřeny vnitrostátnímu orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti, bude možné pouze v takových 

případech, kdy se nejedná o udělování sankcí, řešení 

stížností či o další úkoly vůči agentuře ENISA a ECCG. 

Tyto subjekty by mohly být naopak pověřeny toliko 

výkonem činností podle čl. 58 odst. 7 písm. c), d), e), i) 

aktu o kybernetické bezpečnosti. Písm. c) nevyžaduje 

povinnost vymáhání přestupků a monitorovací činnost 

lze přenést na jinou právnickou osobu. V případě písm. 

d) je účelné, aby existovala možnost dohledu veřejného 

subjektu nad jiným veřejným subjektem, pokud je 

stanovena podmínka, že evropské certifikáty 

kybernetické bezpečnosti vyplývající z daného systému 

mohou vydávat pouze veřejné subjekty (viz čl. 56 odst. 

5). Z důvodu vyšší efektivity by také měla existovat 

možnost delegovat vydávání, pozastavování a odebírání 

autorizací subjektů posuzování shody [čl. 58, odst. 7 

písm. e)]. S ohledem na omezené personální kapacity 

NÚKIB je rovněž žádoucí, aby bylo možné delegovat 

sledování vývoje v oblasti certifikace kybernetické 

bezpečnost na externí subjekt [čl. 58, odst. 7 písm. i)]. 

41 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z K novelizačnímu bodu 4. (§ 19 odst. 5 a 6) 

2. Konkrétně předkladatel navrhuje, aby Úřad mohl uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou, jejímž obsahem 

bude spolupráce při zajištění některých činností stanovených čl. 

58 Aktu o kybernetické bezpečnosti. Žádáme o vysvětlení vztahu 

i k právní úpravě veřejných zakázek. 

Vysvětleno. 

Zajišťování některých činností právnickou osobou, které 

byly původně svěřeny vnitrostátnímu orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti, bude možné pouze v takových 

případech, kdy se nejedná o udělování sankcí, řešení 

stížností či spolupráci s agenturou ENISA.  

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek se zadáním 

veřejné zakázky rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 
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zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost 

dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební 

práce. Veřejnoprávní smlouva, jejíž úprava je 

předmětem návrhu zákona, však nebude nikdy úplatná. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

42 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

D K novelizačnímu bodu 4. (§ 19 odst. 5 a 6) 

3. Dále, slovo „Nařízení“ v textu odst. 5 za označením čl. 58 

doporučujeme uvádět s malým „n“. 

Akceptováno jinak – s ohledem na citaci konkrétního 

ustanovení se použije zkrácená citace nařízení. 

43 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

D K novelizačnímu bodu 5. § 22 písm. y) 

1. Dáváme ke zvážení, zda je nutno o NÚKIB hovořit jako o 

vnitrostátním orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti dle 

příslušného přímo použitelného předpisu. Slovo vnitrostátní lze 

dle našeho názoru vypustit. V textu nařízení 2019/881 má 

příslušná formulace význam, resp. je zaužívanou, kdežto v rámci 

vnitrostátní implementační úpravy je nadbytečná. 

Akceptováno. 

44 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

D 2. Navrhujeme reformulovat bod tak, aby odkaz směřoval přímo 

na článek 58 aktu o kybernetické bezpečnosti.  

 

Akceptováno. 

45 ÚV ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Z 3. Dále je nutno objasnit, zda je navrhovanou zákonnou úpravou 

zajištěno naplnění požadavku čl. 58 odst. 4 nařízení 2019/881, 

který stanoví povinnost oddělení činnosti vydávání certifikátu od 

činnosti dohledu.1   

Vysvětleno 

Akt o kybernetické bezpečnosti připouští existenci 

jednoho vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické 

bezpečnosti, který bude mít jak kompetence k vydávání 

určitých certifikátu, tak současně odpovídal za 

dozor/dohled, za podmínky striktního oddělení těchto 

činnosti a jejich nezávislosti (čl. 58 odst. 4). Striktní 

oddělení lze spatřovat například v provádění těchto 

činností různými organizačními složkami Úřadu. 

Možnost pravomoci jednoho vnitrostátního orgánu 

                                            
1 Článek 58 odst. 4 nařízení 2019/881: 

Členské státy zajistí, aby činnosti vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti související s vydáváním evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti podle čl. 

56 odst. 5 písm. a) a odst. 6 byly striktně odděleny od činnosti dohledu podle tohoto článku a aby obě činnosti byly vykonávány na sobě nezávisle. 
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vydávat certifikáty a zároveň vykonávat dohled plyne 

také z čl. 58 dost. 3 Aktu, který upozorňuje na 

nezávislost vnitrostátního orgánu certifikace na 

subjektech, nad nimiž vykonává dohled. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

46 Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

Z K Čl. I bod 1 

Navrhovaná úprava dle našeho názoru předpokládá porušení 

zákonné povinnosti ze strany povinných subjektů, a to z důvodu 

obavy z předávání informací jinému orgánu veřejné moci než 

Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

(dále jen „NÚKIB“). 

 

Důvodová zpráva nevhodně využívá čl. 1 ústavního zákona č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (dále jen „zákon o 

bezpečnosti České republiky“), jako argumentu pro navrhovanou 

úpravu, která se vztahuje pouze k chráněnému zájmu dle zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „zákon o 

kybernetické bezpečnosti“). Důvodová zpráva pracuje s těmito 

pojmy jako se synonymy, ač jsou významově velmi odlišné. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti slouží k určení povinností 

NÚKIB a dalších subjektů, kdy NÚKIB je zároveň orgánem 

státu, který se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky 

dle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, nicméně 

nelze bez dalšího vykládat zájem chráněný zákonem o 

kybernetické bezpečnosti jako primární způsob naplnění ochrany 

hodnot podle čl. 1 ústavního zákona o bezpečnosti České 

republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

 

Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva důsledně nerozlišuje 

mezi těmito skutečnostmi, nedošlo v ní tedy ani k vypořádání 

případného ohrožení činnosti jiných státních orgánů při 

zajišťování kybernetické bezpečnosti při aplikování navrhované 

Akceptováno. 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán v 

rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 
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úpravy.  

 

Důvodová zpráva staví některé činnosti orgánů veřejné moci 

(např. činnosti Policie České republiky), které se podílí na 

zajišťování kybernetické bezpečnosti dle čl. 1 ústavního zákona 

o bezpečnosti České republiky do kolize s tímto článkem 

samotným, což je zmíněno i v závěru bodu 3 důvodové zprávy. 

Navrhovaná úprava by tedy zakládala možné upřednostnění 

zájmů chráněných zákonem o kybernetické bezpečnosti nad 

zájmy chráněnými jinými zákony při zajišťování kybernetické 

bezpečnosti. Stejně tak se předkladatel nevypořádal s možností 

ohrožení jiných zájmů chráněných státem nebo jinými zákony 

(mimo oblast kybernetické bezpečnosti), včetně zmiňovaného 

zákona o bezpečnosti České republiky při aplikování navrhované 

úpravy.  

 

Toto vážení zájmů by dle navrhované úpravy bylo povinností 

NÚKIB, což se z pohledu právního řádu České republiky jeví 

jako zcela nekoncepční.   

 

Analogie k právní úpravě povinností zpravodajských služeb 

České republiky navíc považujeme za zcela nepřiléhající, neboť 

uvedená úprava se primárně odlišuje již svým samotným účelem, 

kdy působnost, postavení a především způsob výkonu činností 

zpravodajskými službami se diametrálně liší od NÚKIB.  

 

Navrhovaná úprava dle našeho názoru rovněž významově 

neodpovídá úpravě v citovaném nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, 

analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, kterou 

důvodová zpráva také využívá jako analogii. Zmíněné nařízení 

nezakládá možnost správnímu úřadu nesdílet informace spadající 

do působnosti jiných orgánů veřejné moci, ale vylučuje pouze 
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jejich využití pro „určení viny a odpovědnosti“. Zároveň nesmějí 

být informace získané dle citovaných ustanovení tohoto nařízení 

využity k jiným účelům než je zachování nebo zvýšení 

bezpečnosti letectví. Úprava navrhovaná předkladatelem je však 

významově širší a tím staví do konfliktu i další činnosti orgánů 

veřejné moci na rámec těch, které slouží k „určení viny a 

odpovědnosti“.  

 

Současně se v tomto případě důvodová zpráva nevyrovnává se 

základními rozdíly mezi událostmi hlášenými dle nařízení o 

hlášení událostí v civilním letectví a hlášeními dle zákona o 

kybernetické bezpečnosti. Příkladem může být převážně 

nedbalostní povaha hlášení dle nařízení o hlášení událostí v 

civilním letectví oproti převážně úmyslným jednáním při hlášení 

dle zákona o kybernetické bezpečnosti.   

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme novelizační bod 1 

vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

47 Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

Z K Čl. I bod 3 

Navrhované rozšíření povinností pro Vládní a Národní CERT je 

v tomto případě nedostatečně konkrétní a umožňuje rozdílné 

výklady, což zakládá právní nejistotu a možnost libovůle ze 

strany orgánu veřejné moci. Zamýšlený účel a rozsah těchto 

povinností není možné dovodit ani z důvodové zprávy, tudíž 

nelze k návrhu formulovat věcné připomínky.  

 

Navrhovaná úprava ani důvodová zpráva se rovněž nezabývá ani 

tím, že vyhledávání zranitelností v oblasti kybernetické 

bezpečnosti je v mezích působnosti správního úřadu (NÚKIB) 

možné dle § 22 písm. u) zákona o kybernetické bezpečnosti – 

monitoring hrozeb a rizik. Jedná se tedy buď o zdvojenou úpravu 

Akceptováno jinak.  

  

Předkladatel se ztotožňuje s připomínkovým místem v 

tom, že předmětné činnosti Vládního a Národního 

CERT v oblasti vyhledávání zranitelností jsou již dnes 

právně možné, je však nutno je toliko nepřímo 

dovozovat z ustanovení zákona o kybernetické 

bezpečnosti (který umožňuje například monitorovat 

hrozby a rizika, ale výslovně nehovoří o možnosti 

monitorovat zranitelnosti; zranitelnosti přitom nelze 

podřadit ani pod kategorii hrozby ani rizika). S ohledem 

na § 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a pozici 

NÚKIB (a potažmo i Národního CERT) jakožto státního 
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anebo zcela nekoncepční rozšíření povinností. 

 

Na základě výše uvedených důvodů navrhujeme bod 3 vypustit 

nebo přepracovat, tak aby právní úprava nedovolala více 

výkladů. 

 

 

Tato připomínka je zásadní. 

orgánu je žádoucí předmětné ustanovení precizovat. V 

souvislosti s navrhovanou právní úpravou bylo podrobně 

rozpracováno zdůvodnění navrhované úpravy. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

48 Národní 

bezpečnostní 

úřad 

Z K novelizačnímu bodu č. 1  

 

Předkládaná novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZKB“) navrhuje zavést obecnou výjimku, na jejímž základě 

nebude Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

(dále jen „NÚKIB“) povinen poskytovat orgánům veřejné moci 

údaje vedené v evidenci kybernetických bezpečnostních 

incidentů. Podle této výjimky nebudou poskytovány údaje 

z evidence kybernetických bezpečnostních incidentů v případě, 

kdy by jejich poskytnutí ohrozilo zájem chráněný ZKB. 

Formulace této výjimky je příliš obecná a v praxi by mohla 

způsobovat řadu aplikačních problémů a pochybností  

o důvodnosti odmítnutí poskytnutí relevantních údajů 

z předmětné evidence. Jak poměřovat důležitost zájmů 

chráněných ZKB a zájmů chráněných jiným právním předpisem, 

např. trestním zákoníkem nebo zákonem č. 153/1994 Sb., o 

zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy pro 

řádné plnění úkolů např. orgánů činných v trestním řízení nebo 

zpravodajských služeb je znalost dané informace nezbytná?  

Je nutné zvážit, zda by nebylo možné zamýšleného cíle, tj. 

posílení důvěry mezi subjekty oznamujícími kybernetický 

bezpečností incident a NÚKIB dosáhnout jinou, méně 

problematickou cestou, aniž by docházelo ke sporným případům 

Akceptováno. 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán v 

rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 

Připomínkové místo s tímto způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU5HBB3H)



Stránka 31 (celkem 48) 

 

odmítnutí poskytování údajů z evidence kybernetických 

bezpečnostních incidentů a tím de facto k maření výkonu 

působnosti jiného orgánu veřejné moci. Takto formulovaný 

obecný důvod pro neposkytnutí údajů z evidence kybernetických 

bezpečnostních incidentů je velmi těžko akceptovatelný.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

49 Národní 

bezpečnostní 

úřad 

Z K novelizačnímu bodu č. 3 

 

Novelizované ustanovení rozšiřuje působnost národního a 

vládního CERT, aniž by v důvodové zprávě bylo blíže 

specifikováno, jaké činnosti lze pod pojem „vyhledávání“ 

podřadit. Nebude nezbytné rozšířit v této souvislosti rozsah 

činností, resp. oprávnění vykonávané vládním a národním 

CERT? Navrhujeme důvodovou zprávu v této části doplnit o 

vysvětlení, jak bude konkrétněji vyhledávání zranitelností 

realizováno, dále uvést, jaké činnosti tento pojem zahrnuje a 

případně doplnit novelizované znění ZKB o další oprávnění 

vládního, resp. národního CERT.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní 

Návrh vypořádání: Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva (zejména její obecná část) byla 

podrobně doplněna. Na základě požadavku 

připomínkového místa bylo do důvodové zprávy také 

doplněno, že v rámci uvedených činností nemohou být 

získávány informace, jejichž získávání patří toliko do 

působnosti zpravodajských služeb České republiky 

podle § 5 zákona o zpravodajských službách České 

republiky.  

50 Národní 

bezpečnostní 

úřad 

D K novelizačnímu bodu č. 4 

 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné stanovit (obdobně 

jako při výběru provozovatele národního CERT v § 18 ZKB) 

podmínky, které by měla splňovat právnická osoba vybraná za 

účelem spolupráce v oblasti certifikace kybernetické 

bezpečnosti. S ohledem na důležitost a citlivost výkonu této 

činnosti by bylo vhodné stanovit alespoň základní podmínky 

zajišťující důvěryhodnost, spolehlivost a stabilitu vybrané 

právnické osoby. Dále navrhujeme doplnit podstatné náležitosti 

veřejnoprávní smlouvy o zákaz zneužití údajů získaných 

v souvislosti s certifikací kybernetické bezpečnosti a případně o 

způsob předání a rozsah údajů předávaných v případě zániku 

závazku. V zájmu určitosti právní normy dále navrhujeme 

Částečně akceptováno. 

 

V návrhu zákona je upřesněn odkaz na skutečnosti podle 

čl. 58 aktu o kybernetické bezpečnosti. 

 

Zákaz zneužití údajů získaných v souvislosti s certifikací 

nelze zapracovat mezi podstatné náležitosti 

veřejnoprávní smlouvy, protože k převedení oprávnění 

k certifikaci nebude veřejnoprávní smlouva využívána. 

 

Podmínky, které by měla splňovat právnická osoba, 

nelze předem jednoznačně stanovit, jelikož bude záležet 

a) na parametrech jednotlivých certifikačních systémů a 

za b) na požadovaném stupni záruky. NÚKIB má navíc 
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explicitně uvést, které další náležitosti by předmětná smlouva 

měla obsahovat. Pouhý odkaz na „některé skutečnosti uvedené 

zejména v čl. 58 odst. 7 aktu o kybernetické bezpečnosti“ je 

příliš vágní. Pokud předkladatel považuje za žádoucí, aby 

některé tyto skutečnosti byly ve smlouvě uvedeny, je třeba je 

explicitně uvést, v opačném případě je citovaná část nově 

navrhovaného odstavce zcela nadbytečná.   

 

autonomii v tom, na jaký subjekt posuzování shody 

případně přenese výkon některých činností 

vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické 

bezpečnosti a zmíněné podmínky (důvěryhodnost, 

spolehlivost a stabilita) budou součástí rozhodování o 

případném přenesení pravomocí. 

 

51 Národní 

bezpečnostní 

úřad 

D K novelizačnímu bodu č. 6 

 

Podle Čl. 21 odst. 5 Metodických pokynů pro zajištění prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii se skutková podstata přestupku 

zpravidla formuluje bez odkazu na příslušný článek nařízení 

přímo v textu zákona. Téměř všechny nově navrhované skutkové 

podstaty přestupků přitom obsahují odkaz na příslušné 

ustanovení Aktu o kybernetické bezpečnosti. Doporučujeme 

provést revizi jednotlivých skutkových podstat tak, aby přímé 

odkazy na Akt o kybernetické bezpečnosti byly v souladu s 

požadavky předmětného metodického pokynu minimalizovány. 

Jedná se zejména o § 25 odst. 11 písm. e) a f), § 25 odst. 12 

písm. c) a § 25 odst. 13 písm. b) ZKB. 

Akceptováno. 

52 Národní 

bezpečnostní 

úřad 

D K novelizačnímu bodu č. 9 

 

Pokuta pro fyzickou osobu za neposkytnutí potřebných 

informací, které NÚKIB potřebuje pro plnění povinností 

vyplývajících z Aktu o kybernetické bezpečnosti, navrhovaná ve 

výši 1 000 000,- Kč je neúměrně vysoká. Fyzická osoba na 

rozdíl od právnických osob, resp. orgánu státu se nachází 

zpravidla ve zcela jiné ekonomické situaci a takto vysoko 

nastavená pokuta pro ni představuje neúměrně vysokou 

ekonomickou zátěž a ve svém důsledku představuje nerovnost 

subjektů před zákonem. Rovněž v porovnání se stávající výší 

Připomínkované ustanovení bylo z návrhu zákona 

v návaznosti na vypořádání ostatních připomínek 

vypuštěno. 
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sankce ukládané fyzické osobě (50 000,- Kč) se jedná o příliš 

vysokou částku, navrhujeme proto snížit výši pokuty ukládané 

fyzické osobě za daný přestupek, a to na nejvýše 100 000,- Kč. 

53 Ministerstvo 

vnitra 

Z K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 3: 

 Novelizační bod umožňující neposkytnout údaje z 

evidence incidentů orgánům veřejné moci pro výkon jejich 

působnosti, pokud by poskytnutí těchto údajů ohrozilo zájem 

chráněný zákonem o kybernetické bezpečnosti, tj. zajištění 

kybernetické bezpečnosti u příslušných orgánů a osob, 

požadujeme bez náhrady vypustit. 

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, jsou státní 

orgány povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo 

policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin. Návrh zákona tudíž v podstatě nepřímo 

novelizuje trestní řád, respektive zde vzniká konkurence zájmu 

na potrestání pachatele trestného činu a zájmu na zajištění 

některých úkolů spojených s kybernetickou bezpečností. S 

přihlédnutím k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb., trestnímu 

řádu a k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, však nesouhlasíme s testem 

proporcionality uvedeným v důvodové zprávě, neboť ochrana 

společnosti před protiprávními činy prováděná v souladu se 

zmíněnými zákony má dle našeho názoru vyšší hodnotu než 

ochrana informačních systémů nebo služeb a sítí elektronických 

komunikací. Dikce návrhu předmětného ustanovení navíc ani 

nestanoví, že by ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) mělo alespoň 

v základní míře docházet ke srovnání uváděných chráněných 

zájmů, když návrh zákona určuje stanovenou výjimku pro 

jakýkoli zájem chráněný zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Z návrhu zákona ani nelze dovodit, že by k takovému postupu 

Akceptováno. 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán v 

rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 
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mělo docházet pouze ve výjimečných případech, žádné takové 

pojistky návrh neobsahuje. 

Podle čl. 3 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. zajišťují 

bezpečnost České republiky ozbrojené síly, ozbrojené 

bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Státní 

orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a 

fyzické osoby se podílejí na zajištění bezpečnosti v rozsahu 

povinností stanovených zákonem (viz čl. 3 odst. 2 daného 

ústavního zákona). Tento dále stanovuje pravidla pro vyhlášení 

nouzového stavu a stavu ohrožení státu a další důležité instituty 

k zajištění základní bezpečnosti České republiky. Na předmětný 

ústavní zákon je v důvodové zprávě odkazováno s tím, že plnění 

povinností podle jeho ustanovení je nezbytné provádět též 

v kybernetickém prostoru. I když v žádném případě nesnižujeme 

důležitost ochrany zájmů České republiky v kybernetickém 

prostoru, lze si stěží představit, že by plnění úkolů podle zákona 

č. 110/1998 Sb. nemohlo být plně realizováno z důvodu určitého 

„zachování důvěrnosti informace“, o kterém je hovořeno v 

důvodové zprávě k návrhu zákona. 

Dále podle základních zásad trestního řízení vyjádřených v § 2 

trestního řádu musí orgány činné v trestním řízení postupovat z 

úřední povinnosti a státní zástupce je povinen stíhat všechny 

trestné činy, o kterých se dozví. Návrh doplnění § 9 odst. 3 

zákona o kybernetické bezpečnosti však aplikaci uvedených 

zásad potlačuje, a směřuje tak proti základním principům, na 

nichž je postavena ochrana společnosti před protiprávním 

jednáním. 

V souvislosti s navrženou změnou důvodová zpráva též 

poukazuje na právní úpravu odborného zjišťování příčin 

leteckých nehod a činnosti zpravodajských služeb. Tato 

argumentace nám přijde zejména ve vztahu ke zpravodajským 

službám poněkud nepřiléhavá, neboť tyto orgány jsou povolány 

k plnění specifických úkolů souvisejících s nejvyššími 
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bezpečnostními zájmy České republiky. NÚKIB jako ústřední 

orgán státní správy je však v jiném postavení a jeho úkoly podle 

našeho názoru nelze v žádném případě odůvodnit pravomocí 

obdobné zpravodajským službám. Příslušné ustanovení zákona 

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, je navíc formulováno přísněji než 

uvedený návrh zákona, protože výjimka z předávání informací 

a zjištění pro zpravodajské služby je podmíněna tím, že jde o 

důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou. 

Návrh zákona stanoví tuto výjimku NÚKIB mnohem šířeji, a to 

pro jakýkoli zájem chráněný zákonem o kybernetické 

bezpečnosti. 

Důvodová zpráva rovněž odkazuje na úmluvu o počítačové 

kriminalitě (publikováno pod č. 104/2013 Sb. m. s.), konkrétně 

na čl. 6 odst. 2. S touto argumentací však opět nemůžeme 

souhlasit, neboť uvedený článek upravuje činnost při 

oprávněném zkoušení nebo ochraně počítačového systému, což 

není záležitost, která by mohla být považována za trestný čin.  

Diskutabilní je rovněž argumentace čl. 15 odst. 3 předmětné 

úmluvy, kde je hlavním motivem řádný výkon spravedlnosti. 

Veřejný zájem, který je zde taktéž uveden, je dán zejména § 1 

trestního řádu, tedy aby trestné činy byly náležitě zjištěny a 

jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení 

přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu 

důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i 

čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Cílem úmluvy 

o počítačové kriminalitě je vytvořit mezinárodní rámec pro 

účinné potírání počítačové kriminality (což je vyjádřeno i v její 

preambuli), takže argumentace uvedenou dohodou při 

zdůvodňování doplnění § 9 odst. 3 zákona o kybernetické 

bezpečnosti je podle našeho názoru nevhodná.  

Ve vztahu k směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění 

vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů 

v Unii, která je uváděna v důvodové zprávě ve zhodnocení 

slučitelnosti s předpisy EU, uvádíme, že i zde podle našeho 

názoru vzniká určitý rozpor s navrhovaným doplněním § 9 odst. 

3 novelizovaného zákona, a to s přihlédnutím k bodu č. 62 

odůvodnění uvedené směrnice a jejího čl. 1 odst. 6, které směřují 

k účinné spolupráci, předávání informací a celkově efektivnímu 

potírání trestné činnosti spojené s oblastí kybernetického 

prostoru.  

Domníváme se, že obdobná je situace též ve vztahu ke směrnici 

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, kde je v bodu č. 1 odůvodnění 

uvedeno, že cílem směrnice je mj. zlepšení spolupráce mezi 

příslušnými orgány, včetně policie a dalších specializovaných 

donucovacích orgánů členských států, jakož i mezi příslušnými 

specializovanými agenturami a institucemi Evropské unie. Bod 

č. 12 odůvodnění směrnice pak předpokládá naopak oznamování 

trestných činů, z čehož vyvozujeme, že smyslem směrnice je 

vytvořit systém přenosu informací mezi příslušnými orgány k 

zajištění řádného prověřování trestné činnosti v duchu 

základních principů právního řádu České republiky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

54 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 2 – k § 16 odst. 1 písm. d): 

Ustanovení požadujeme upravit, neboť pojem „identifikace“ 

nelze dle našeho názoru subsumovat pod kontaktní údaje. 

Z důvodové zprávy pak vyplývá, že se jedná o identifikační 

údaje o systémech. Domníváme se, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem budou informační nebo komunikační systémy 

identifikovány. Rovněž je vhodné uvést rozsah údajů, který bude 

v souvislosti s identifikací informačního nebo komunikačního 

systému vyžadován (např. název informačního nebo 

Vysvětleno. 

  
Podle § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti (v 

platném znění) se vzor oznámení kontaktních údajů 

stanoví prováděcím právním předpisem. Tímto 

předpisem je vyhláška o kybernetické bezpečnosti (její 

přílohou č. 8 je konkretizováno, které údaje jsou 

hlášeny). Skutečnost, že bude jednat toliko o systémy 

spravované nebo provozované orgány nebo osobami 
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komunikačního systému). Dále považujeme za vhodné doplnit, 

na které osoby či orgány se navrhované písmeno d) vztahuje (viz 

ostatní písmena daného  

ustanovení, která jsou vždy spjata s konkrétní osobou či 

orgánem).  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

uvedenými v § 3 zákona vyplývá z povahy věci, protože 

pouze tyto osoby mají povinnost kontaktní údaje hlásit. 
 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

55 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 4 – k § 19 odst. 6: 

Odstavec požadujeme upravit, neboť formulace „některé další 

skutečnosti uvedené zejména v čl. 58 odst. 7 aktu o kybernetické 

bezpečnosti“ je nejasná. Užití výrazů „některé“ a „zejména“ 

neumožňuje jednoznačně určit obsahové náležitosti 

veřejnoprávní smlouvy. Především však odkazovaný článek aktu 

o kybernetické bezpečnosti upravuje kompetence vnitrostátních 

orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti, takže není jasné, 

jak z něj lze odvodit náležitosti smluv. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
  
Uvedená slova byla vypuštěna, stejně jako část věty 

odkazující na skutečnosti, které jsou v připomínce 

označovány jako náležitosti veřejnoprávní smlouvy. 

56 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

Vymezení pachatele přestupku v úvodní části ustanovení (tj. 

kterákoliv „právnická nebo podnikající fyzická osoba“) v 

některých případech neodpovídá vymezení nositelů 

primárních povinností podle aktu o kybernetické 

bezpečnosti. Například povinnost podle čl. 53 odst. 3 tohoto 

aktu [viz přestupek podle písmene b)] má pouze „výrobce 

nebo poskytovatel produktů, služeb či procesů IKT“, 

povinnost podle čl. 58 odst. 8 písm. a) tohoto aktu [viz 

přestupek podle písmene g)] má pouze „subjekt posuzování 

shody, držitel evropského certifikátu kybernetické 

bezpečnosti a vydavatel EU prohlášení o shodě“ apod. 

Požadujeme ustanovení revidovat a v odpovídajících 

případech zakotvit skutkové podstaty přestupků zvláštních 

subjektů [k tomu viz bod 3.3 Zásad tvorby právní úpravy 

přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 31. 7. 

2018 (dále jen „Zásady“)], podobně jako je tomu v 

Akceptováno.  
  
Návrh upraven (pachatelem přestupku podle Aktu o 

kybernetické bezpečnosti po revizi návrhu může být 

toliko „Výrobce nebo poskytovatel produktů, služeb či 

procesů vydávající EU prohlášení o shodě“ a „Držitel 

evropského certifikátu kybernetické bezpečnosti“). 
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odstavcích 12 a 13. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

57 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

V písmeni c) požadujeme vysvětlit, zda je záměrem 

předkladatele postihovat nesplnění dané povinnosti rovněž 

vůči zahraničním orgánům (vnitrostátním orgánům 

certifikace kybernetické bezpečnosti v jiných státech a 

agentuře ENISA). V opačném případě navrhujeme odkazovat 

ve skutkové podstatě pouze na „Úřad“ [čl. I bod 5, § 22 

písm. y)], nikoliv na tyto jiné orgány. Tuto připomínku 

obdobně vztahujeme i k odstavci 12 písm. b). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

58 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

Požadujeme vypustit písmeno f) bez náhrady. V případě 

nedoložení všech potřebných informací by mělo být 

postačující sankcí neudělení certifikace, popřípadě její 

odnětí. K vynucování součinnosti v samotném správním 

řízení pak slouží odpovídající zajišťovací instituty ve 

správním řádu (např. pořádková pokuta podle § 62 daného 

zákona). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

59 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

Písmeno g) je nutné vypustit bez náhrady. Předpokládáme, že 

„Úřad“ bude své úkoly předvídané aktem o kybernetické 

bezpečnosti plnit v odpovídajícím vnitrostátním procesním 

režimu. Výkon dozorových pravomocí tedy bude probíhat v 

rámci kontroly podle kontrolního řádu. Neposkytnutí 

součinnosti je přitom přestupkem podle § 15 kontrolního 

řádu, takže navržená úprava je v daném ohledu duplicitní. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme k odstavci 12 písm. c), 

odstavci 13 písm. b) a k čl. I bodu 9 [§ 26 odst. 1 písm. a)]. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

60 Ministerstvo Z K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: Akceptováno jinak.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU5HBB3H)



Stránka 39 (celkem 48) 

 

vnitra Dále požadujeme v důvodové zprávě náležitě objasnit vztah 

navrhovaných skutkových podstat přestupků ke kontrolnímu 

řádu tak, aby se zamezilo vzniku možných výkladových 

nejasností, jakému procesnímu režimu podléhá kontrolní 

činnost příslušných orgánů [především u navrhovaného § 25 

odst. 11 písm. g), § 25 odst. 12 písm. c), § 25 odst. 13 písm. 

b) a § 26 odst. 1 písm. a) a b)]. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

  
Návrh zákona byl mimo jiné i v duchu této připomínky 

přezkoumán a jmenovaná ustanovení byla vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

61 Ministerstvo 

vnitra 
Z K čl. I bodu 9 – k § 26 odst. 1 písm. b): 

Podle bodu 3.1.4 Zásad lze formulovat skutkovou podstatu 

pouhým odkazem na ustanovení, v němž je vymezena povinnost, 

jejíž porušení je znakem skutkové podstaty, pouze zcela 

výjimečně. Tento způsob formulace lze využít pouze v případě, 

že je v příslušném paragrafu více povinností, které jsou z 

hlediska povahy a závažnosti stejně významné a jejichž 

nesplnění má být potrestáno stejně přísným správním trestem. 

V případě skutkové podstaty podle § 26 odst. 1 písm. b) nejsou 

splněny podmínky pro uvedený způsob. Uvedenou skutkovou 

podstatu lze bez obtíží formulovat i jinak než prostým odkazem 

na zákonné ustanovení. Požadujeme proto ustanovení upravit, a 

to např. takto: „poruší povinnost mlčenlivosti podle § 10 odst. 

1“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno jinak.  

  
Předmětná úprava byla z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

62 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 2 – k § 16 odst. 1 a zvláštní části důvodové 

zprávy:  

 Upozorňujeme, že formulace uvedená v návrhu „rozsah 

veřejných IP adres orgánu nebo osoby uvedené v § 3“ i 

objasnění, které obsahuje důvodová zpráva „údaji o systémech 

povinných osob a IP adresními rozsahy, skrze které jsou tyto 

systémy a sítě dostupné prostřednictvím sítě Internet“, 

jsou poněkud nejasné, neboť některé systémy nemusejí být 

vůbec přístupné z vnější veřejné sítě, jak předpokládá důvodová 

Akceptováno.  
  
Do důvodové zprávy bylo doplněno, že se předmětné 

kontaktní údaje hlásí pouze v případě, že je informační 

nebo komunikační systém přístupný z internetu. 
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zpráva. Doporučujeme tudíž ustanovení upravit. 

 

63 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

V písmeni a) navrhujeme alespoň stručně upřesnit, jaké podmínky 

(resp. podmínky čeho) nejsou splněny, například vložením slov 

„pro jeho vydání“ za slova „vydá EU prohlášení o shodě, ač“. 

Akceptováno jinak.  
  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu v souvislosti 

s jinými připomínkami vypuštěno. 

64 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11: 

Písmeno d) a e) navrhujeme pro zestručnění úpravy sloučit 

do jedné skutkové podstaty, a to například takto: 

„neposkytuje informace o kybernetické bezpečnosti způsobem 

uvedeným v čl. 55 aktu o kybernetické bezpečnosti“. 

 

Akceptováno. 

65 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 13: 

 Ustanovení pojednává o povinnosti informovat o 

relevantních skutečnostech, nicméně čl. 56 odst. 8 aktu o 

kybernetické bezpečnosti hovoří o „veškerých později zjištěných 

zranitelnostech nebo nesrovnalostech“, doporučujeme tento 

nesoulad odstranit. 

Akceptováno. 

66 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I – k úvodní větě: 

Navrhujeme před text „104/2017 Sb.“ vložit text „č.“. 

Akceptováno. 

67 Ministerstvo 

vnitra 
D Obecně – k § 1 odst. 2: 

S ohledem na navrhované přizpůsobení zákona o kybernetické 

bezpečnosti přímo použitelnému předpisu Evropské unie 

navrhujeme upravit § 1 odst. 2 tohoto zákona podle čl. 48 odst. 4 

a 5 Legislativních pravidel vlády, včetně vložení poznámky pod 

čarou formulované podle čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády. 

 

Akceptováno. 

68 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 3: 

Podle čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: 

„V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova“. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

69 Ministerstvo D K čl. I bodu 4 – k § 19 odst. 5: Akceptováno. 
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vnitra V návaznosti na výše uvedenou připomínku doporučující 

novelizovat i § 1 odst. 2 navrhujeme nahradit slova „Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 (dále jen „akt o 

kybernetické bezpečnosti“)“ slovy „akt o kybernetické 

bezpečnosti“ (srov. čl. 68 odst. 2 ve spojení s čl. 63 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády). 

70 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodu 6 – k § 25 odst. 11 písm. a) a c): 

Doporučujeme text „EU“ nahradit slovy „Evropské unii“. V 

této souvislosti doporučujeme upravit písmeno c) tak, aby věta 

bez užití zkratky na sebe logicky navazovala. 

Neakceptováno – jedná se o označení institutu z aktu o 

kybernetické bezpečnosti – „EU prohlášení o shodě“. 

71 Ministerstvo 

vnitra 
D K čl. I bodům 7 a 8 – k § 25 odst. 14 písm. a) a b): 

 Za slova „na konci textu“ navrhujeme vložit slovo „písmene“, 

viz čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

72 Ministerstvo 

vnitra 

D K čl. I bodu 9 – k § 26 odst. 2: 

Upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel vlády se částky peněžní 

měny České republiky v textu právního předpisu vyjadřují bez tečky, 

např. 1 000 Kč. 

Akceptováno. 

73 Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Z K čl. I, bodu 4 (§ 19) 

Podle návrhu zákona bude Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) vnitrostátním orgánem 

certifikace kybernetické bezpečnosti nařízení 2019/881. Zároveň však 

je přímo v návrhu zákona předjímáno, že bude tato činnost 

outsourcována. Upozorňujeme, že podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek se zadáním veřejné zakázky rozumí uzavření úplatné smlouvy 

mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 

poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce.  

Vzhledem k tomu, že NÚKIB je zadavatelem a bude uzavírat smlouvu, 

na základě které bude poskytována služba spočívající v certifikaci 

kybernetické bezpečnosti, pravděpodobně za úplatu, požadujeme 

vypuštění novelizačního bodu č. 4 pro nadbytečnost, protože oprávnění 

zajišťovat plnění svých úkolů prostřednictvím dodavatelů je obecně 

garantováno předpisy o veřejných zakázkách a případné oprávnění 

uzavírat veřejnoprávní smlouvy vyplývá ze správního řádu. Rovněž 

upozorňujeme, že veřejnoprávní smlouva nesmí být podle § 159 

správního řádu uzavřena v rozporu s právními předpisy, nesmí je 

Vypořádáno dle dohody s připomínkovým místem:  

 

Do důvodové zprávy byla doplněna věta: „Při výběru 

právnické osoby, se kterou bude veřejnoprávní smlouva 

uzavřena, bude postupováno v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek.“ 

 

výstupem ze zadávacího řízení může být i veřejnoprávní 

smlouva. Z navrhovaného ustanovení nemá být 

dovozována výhrada uzavření veřejnoprávní smlouvy 

bez ohledu na pravidla stanovená v zákoně o zadávání 

veřejných zakázek. Je možné, že po posouzení 

konkrétního návrhu smlouvy se ukáže, že se nejedná o 

veřejnou zakázku (např. není splněn definiční znak 

úplatnosti), nebo se jedná o spolupráci, která není 

považována za veřejnou zakázku (např. horizontální 

spolupráce podle § 12 ZZVZ), případně je využitelná 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU5HBB3H)



Stránka 42 (celkem 48) 

 

obcházet (včetně zákona o zadávání veřejných zakázek) a musí být v 

souladu s veřejným zájmem (tj. i zájmem na transparentní hospodářské 

soutěži při použití veřejných finančních prostředků). 

Tato připomínka je zásadní. 

některá z výjimek z povinností provést zadávací řízení 

(např. ohrožení ochrany základních bezpečnostních 

zájmů ČR podle § 29 ZZVZ). Výsledkem takového 

vyhodnocení by mohlo být, že nemusí být k výběru 

dodavatele prováděno zadávací řízení.  

74 Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

D K čl. I, bodu 9 (§ 26) 

V nově navrhovaném § 26 odst. 2 doporučujeme peněžní částky 

vyjádřit v souladu s čl. 43 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, tj. 

z vyjádření peněžních částek vypustit tečky. 

Připomínkované ustanovení bylo z návrhu zákona 

vypuštěno. 

75 Hospodářská 

komora 

Z OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA K PŘEDKLÁDANÉMU 

MATERIÁLU 

Domníváme se, že předkladatel nejasně formuloval v přiložených 

materiálech technologický detail týkající se vyhledávání zranitelností, 

které má provádět Národní CSIRT a vládní CERT. Z těchto důvodů 

nelze odhadnout případné dopady na subjekty kritické informační 

infrastruktury a další dotčené subjekty. Tato problematika, zejména 

rozsah a předpokládané způsoby vyhledávání, použité technologie, 

požadavky na součinnost by měly být šířeji diskutovány s odbornou 

veřejností tak, aby terminologicky bylo vyhledávání uvedené v zákoně 

chápáno všemi dotčenými subjekty stejně.   

 

Vysvětleno 
 

Podle § 22 písm. u) zákona o kybernetické bezpečnosti 

provádí NÚKIB monitoring a analýzu kybernetických 

hrozeb a rizik. Jak vyplývá z technických norem 

upravujících kybernetickou bezpečnost i z přílohy č. 2 

vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, existence a úroveň 

rizika se odvozuje od existence zranitelnosti. Pokud má 

být monitorováno riziko, musí být monitorovány 

zranitelnosti. NÚKIB tyto zranitelnosti informačních 

systémů vyhledává ve dvou úrovních intenzity:  

1. prostřednictvím tzv. penetračního testování, které 

provádí bez výjimky na základě smlouvy uzavřené se 

správcem či provozovatelem informačního systému. Při 

penetračním testování jsou se souhlasem správce či 

provozovatele prováděny pokusy překonat bezpečnostní 

opatření jeho informačních systémů. Smlouva 

představuje doklad o svolení poškozeného ve smyslu § 

30 trestního zákoníku. Bez této smlouvy by překonání 

bezpečnostního opatření představovalo trestný čin 

(především neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému a nosiči informací podle § 230 trestního 

zákoníku). Na této skutečnosti samozřejmě nic nezmění 

ani výslovné uvedení vyhledávání zranitelností mezi 

kompetencemi NÚKIB v § 22 zákona o kybernetické 
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bezpečnosti, a to mimo jiné proto, že vyhledávat 

zranitelnosti lze i bez toho, že by byla – byť jen ve 

stádiu pokusu – pokoušena bezpečnostní opatření 

informačního systému (viz následující bod 2). 

2. prostřednictvím postupu, který je dostupný bez 

jakýchkoli specifických postupů a prostředků každému 

uživateli v rámci běžných činností v síti Internet 

(internetové prohlížeče například umožňují zobrazit 

verzi webového serveru, přičemž u starších verzí mohou 

být obecně známé zranitelnosti). S ohledem na pravidlo, 

že stát a jeho orgány nemají činit, co jim zákon výslovně 

neumožňuje, navrhuje se stanovit tuto kompetenci 

NÚKIB a Národního CERT v zákoně výslovně. NÚKIB 

a Národní CERT bude poskytovat tuto službu tzv. 

povinným osobám (subjekty vyjmenované v § 3 zákona 

o kybernetické bezpečnosti; standardně se jedná buďto o 

orgány veřejné moci, nebo právnické osoby). Aktuálně 

je nasnadě využití této kompetence například ve vztahu 

k informačním systémům nemocnic – pomocí tohoto 

postupu lze snadno a rychle zjistit úroveň základního 

zabezpečení jejich informačních systémů dostupných z 

Internetu.  

Z logiky věci nemůže touto úpravou docházet k zásahu 

do soukromí, protože soukromí se v síti Internet vždy 

nachází za nějakým bezpečnostním opatřením. Ta část 

kyberprostoru, která není ohraničena bezpečnostním 

opatřením, je veřejně přístupným prostorem.  

Z technického hlediska se vyhledávání zranitelností 

realizuje postupem nazvaným banner grabbing. Jak 

vyplývá z jeho definice, postup se realizuje na 

otevřených (veřejně přístupných) portech sítí. Na těchto 

portech se zjistí verze webového serveru, a pokud bude 

zjištěna verze, u které jsou již známy zranitelnosti, bude 
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subjekt ze strany NÚKIB (s využitím kontaktních údajů 

vedených v evidenci kontaktních údajů podle § 16 odst. 

4 zákona o kybernetické bezpečnosti) informován o tom, 

že jím užívaný webový server je zranitelný. 

Z hlediska legislativně-technického je kompetence 

formulována proporcionálně ostatním ustanovením 

v kompetenčním ustanovení. Stejně jako monitoring a 

analýza hrozeb a rizik či analýza zranitelností 

neumožňuje realizovat jednání, která jsou trestným 

činem nebo která zasahují do základních práv a svobod, 

ani toto ustanovení neumožní taková jednání. 

 

Vyjádření připomínkového místa: Hospodářská komora 

České republiky bere návrh vypořádání na vědomí. 

76 Hospodářská 

komora 

Z Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 19 odst. 5 

Požadujeme dotčený odstavec upravit, a to následovně: 

„(5) Úřad uzavře veřejnoprávní smlouvu s právnickou osobou 

vybranou postupem podle § 163 odst. 4 správního řádu za účelem 

spolupráce v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti a zajištění 

některých činností podle čl. 58 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/881 (dále jen „akt o kybernetické bezpečnosti“), 

zejména na zajištění činnosti vnitrostátního orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti související s vydáváním evropských 

certifikátů kybernetické bezpečnosti. Řízení o výběru žádosti vyhlašuje 

Úřad.“ 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme na čl. 58 odst. 4 aktu o kybernetické bezpečnosti, který 

stanoví, že: „Členské státy zajistí, aby činnosti vnitrostátního orgánu 

certifikace kybernetické bezpečnosti související s vydáváním 

evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti podle čl. 56 odst. 5 

písm. a) a odst. 6 byly striktně odděleny od činnosti dohledu podle 

tohoto článku a aby obě činnosti byly vykonávány na sobě nezávisle.“ 

Splnění požadavku na oddělení pravomocí je rovněž předmětem 

Vysvětleno. 

 

Samotné vydávání evropských certifikátů kybernetické 

bezpečnosti nebylo nikdy zamýšleným předmětem 

veřejnoprávní smlouvy a podle stanoviska Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ani být nemůže. Certifikace se realizují v rovině 

soukromého práva (na základě smlouvy o kontrolní 

činnosti podle § 2652 občanského zákoníku) a jejich 

realizaci nelze na jiného převést veřejnoprávní 

smlouvou. Postupy, které jsou předvídány v čl. 56 odst. 

6 aktu o kybernetické bezpečnosti, by se musely 

případně realizovat jiným způsobem než cestou 

veřejnoprávní smlouvy. 

K požadavku na oddělení činnosti dohledu a certifikace 

sdělujeme následující: 

Akt o kybernetické bezpečnosti připouští existenci 

jednoho vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické 

bezpečnosti, který bude mít jak kompetence k vydávání 
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procesu vzájemného hodnocení podle čl. 59 odst. 3 písm. a) aktu o 

kybernetické bezpečnosti. Domníváme se, že ustanovení Návrhu je 

v rozporu s výše uvedenými požadavky aktu o kybernetické 

bezpečnosti, když podle Návrhu dochází ke kumulaci pravomocí 

v oblasti vydávání evropských certifikátů kybernetické 

bezpečnosti spolu s dohledovou pravomocí, které obě náleží 

Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Za účelem dosažení souladu Návrhu s aktem o kybernetické 

bezpečnosti navrhujeme, aby došlo k oddělení pravomoci 

dohledu od činností vnitrostátního orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti související s vydáváním evropských 

certifikátů kybernetické bezpečnosti a to tak, že činnost 

vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti 

související s vydáváním evropských certifikátů kybernetické 

bezpečnosti bude povinně delegována v souladu s § 19 odst. 5 

doplněného Návrhu na vybranou právnickou osobu a pravomoc 

dohledu bude ponechána Národnímu úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost. V tomto smyslu navrhujeme doplnit 

dotčené ustanovení. 

určitých certifikátu, tak současně odpovídal za 

dozor/dohled, za podmínky striktního oddělení těchto 

činnosti a jejich nezávislosti (čl. 58 odst. 4). Striktní 

oddělení lze spatřovat například v provádění těchto 

činností různými organizačními složkami Úřadu. 

Možnost pravomoci jednoho vnitrostátního orgánu 

vydávat certifikáty a zároveň vykonávat dohled plyne 

také z čl. 58 dost. 3 Aktu, který upozorňuje na 

nezávislost vnitrostátního orgánu certifikace na 

subjektech, nad nimiž vykonává dohled. 

 

Vyjádření připomínkového místa: Hospodářská komora 

České republiky bere návrh vypořádání na vědomí. 

77 Hospodářská 

komora 

Z Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 19 odst. 5 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Navrhovaným ustanovením dochází k možnosti přenesení zákonných 

kompetencí Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) na další zatím blíže neurčenou 

právnickou osobu. Ta by ovšem – jak vyplývá ze slovního spojení 

„…zajištění některých dalších činností podle čl. 58 Nařízení…“ – 

mohla disponovat řadou oprávnění, která čl. 58 Aktu ve svém výčtu 

stanoví.  

Vzhledem k tomu, že tímto navrhovaným ustanovením bude moci na 

základě uzavření veřejnoprávní smlouvy dojít k přenesení poměrně 

významné pravomoci z NÚKIB (NÚKIB má být podle ustanovení § 22 

písm. y) Návrhu vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické 

Akceptováno. 

 

Předmětné ustanovení bylo precizováno toliko na 

činnosti podle čl. 58 odst. 7 písm. c), d), e) a i) aktu o 

kybernetické bezpečnosti. 

 

Vyjádření připomínkového místa: Hospodářská komora 

České republiky bere návrh vypořádání na vědomí. 
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bezpečnosti podle aktu o kybernetické bezpečnosti) na blíže neurčenou 

právnickou osobu, navrhujeme, aby došlo k rozšíření textace 

navrhovaného § 19 odst. 5 o část, které konkrétně vymezí, jaké 

„některé činnosti podle čl. 58 Nařízení“ bude moci tato právnická 

osoba zajišťovat. 

 

78 Hospodářská 

komora 

Z Připomínka k doplnění nového ustanovení 

Požadujeme doplnit do návrhu následující znění: 

„Úřad nebo právnická osoba pověřená podle §19 odst. 5 zákona se při 

činnosti vydávání evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti řídí 

a aplikuje certifikační kritéria v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/881 a ve svých postupech se řídí 

zásadou transparentnosti, otevřenosti, rovného zacházení a určitosti.“. 

Odůvodnění: 

S ohledem na splnění požadavku zajištění jednotného evropského 

rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, který umožní 

harmonizovaný přístup k evropským systémům certifikace 

kybernetické bezpečnosti na úrovni Unie, a to s výhledem na vytvoření 

jednotného digitálního trhu s produkty, službami a procesy IKT a dále 

s ohledem na roztříštěný a odchylný přístup jednotlivých dozorových 

orgánů v jednotlivých členských zemích Unie ke konkrétním otázkám 

kybernetické bezpečnosti, navrhujeme doplnit nové ustanovení, které 

posílí jednotnou aplikaci aktu kybernetické bezpečnosti a 

přezkoumatelnost postupu odpovědných orgánů. 

 

Vysvětleno. 

 

Požadované doplnění je nadbytečné, protože povinnost 

subjektů vymezených v aktu o kybernetické bezpečnosti, 

včetně NÚKIB jakožto vnitrostátního orgánu certifikace 

kybernetické bezpečnosti, i dalších, postupovat 

v souladu s aktem o kybernetické bezpečnosti vyplývá 

již z uvedeného přímo použitelného předpisu Evropské 

unie. 

 

Vyjádření připomínkového místa: Hospodářská komora 

České republiky bere návrh vypořádání na vědomí. 

79 Hospodářská 

komora 

Z Připomínka k bodu 6, k ustanovení § 25 odst. 13 písm. b)  

Požadujeme dotčené písmeno upravit ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění.  

Odůvodnění:  

Vzhledem k nejednoznačnosti dotčeného navrhovaného ustanovení, 

navrhujeme, buď aby bylo blíže konkretizováno, jaký „jiný kontrolní 

orgán“ může kontrolu provádět (a potažmo též disponovat oprávněním 

přístupu do prostor za účelem kontroly podle kontrolního řádu) nebo, 

aby bylo slovní spojení „…nebo jinému kontrolnímu orgánu…“ z 

Akceptováno jinak. 

 

Dotčené ustanovení bylo z návrhu zákona vypuštěno. 

 

Vyjádření připomínkového místa: Hospodářská komora 

České republiky bere návrh vypořádání na vědomí. 
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ustanovení § 25 odst. 13 písm. b) návrhu zcela vypuštěno. 

 

80 Ministerstvo 

obrany 

D K bodu 1 (§ 9 odst. 3) 

Z navrhované formulace nevyplývá, zda existuje možnost 

proporcionálního uvážení, v jakých případech NÚKIB „výjimku“ 

uplatní. Smyslem návrhu (jak lze dovodit i z důvodové zprávy) je 

přitom zabránit nadužívání trestní represe a možnosti účelně využívat 

principu subsidiarity trestní represe v souladu s možností důsledněji 

vykonávat zákonem svěřená oprávnění NÚKIB. Proto navrhujeme 

zvážit jinou formulaci daného ustanovení, jež by lépe reflektovala 

postavení a oprávnění NÚKIB jakožto instituce zřízené za účelem 

řešení kybernetických incidentů u osob a orgánů, které jsou z pohledu 

zajištění kybernetické bezpečnosti ČR naprosto kardinální. 

Formulačně vhodnější úprava by měla podtrhnout účel sledovaný 

návrhem novely, a to možnost primárně využívat opatření (především 

daná stávajícím § 11 zákona o kybernetické bezpečnosti) ze strany 

NÚKIB, aniž by bylo třeba předávat zjištění o kybernetických 

incidentech k uplatnění veřejné moci jiným státním orgánem v 

případech, kdy to není účelné, ale na druhou strany aby nemohla nastat 

situace, kdy by právní úprava byla překážkou nutné spolupráce a 

koordinace více institucí v rámci reakce na nejzávažnější kybernetické 

útoky.  

 

Odůvodnění: 

Věcně s navrženým bodem souhlasíme. Považujeme tuto snahu o 

řešení problematiky spojené se specifiky kybernetického prostoru 

(blíže rozvedené v důvodové zprávě) za legitimní. Účelem vzniku a 

působení NÚKIB je mimo jiné ochrana informačních systémů nebo 

služeb a sítí elektronických komunikací před kybernetickými 

bezpečnostními incidenty, stejně jako řešení již nastalých 

kybernetických bezpečnostních incidentů. Pro naplnění těchto 

legitimních cílů je potřeba, aby NÚKIB disponoval adekvátními 

pravomocemi. To vše v návaznosti na komplexní a systémový přístup 

bezpečnostního aparátu ČR tak, aby mohla být naplňována základní 

povinnost státu stanovená v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. 

Návrh právní úpravy bude přepracován a předkládán v 

rámci jiného návrhu zákona v budoucnu. Příprava 

přepracovaného návrhu zákona bude zahrnovat seminář 

a table-top cvičení, v jejichž rámci bude ze strany 

NÚKIB na praktických příkladech prezentována 

nedostatečnost aktuální právní úpravy a jejich cílem by 

mělo být nalezení vhodného praktického a legislativního 

řešení tohoto stavu. 
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Návrh stanovuje, že by NÚKIB neposkytl údaje z evidence incidentů 

jiným orgánům veřejné moci v momentě, kdy by to ohrozilo zájem 

chráněný zákonem o kybernetické bezpečnosti. Tuto snahu je nutné 

hodnotit více než pozitivně, i když by bylo vhodné, aby došlo i k 

důsledné revizi trestněprávních předpisů s tím souvisejících. Daný 

návrh totiž pomůže řešit dlouhodobě neutěšený legislativní stav, který 

naprosto nereflektuje specifika související s realitou kybernetické 

bezpečnosti, nicméně se jedná pouze o jeden z více potřebných kroků, 

které bude nutné v budoucnu řešit mimo jiné s ohledem na extrémně 

dynamický vývoj moderních technologií a jejich vliv na společnost, a 

to nejen v bezpečnostní oblasti. Výklad tohoto ustanovení by (ad 

absurdum) však mohl v praxi přinášet paradoxní situace – např. 

samotné ohrožení sledovaného zájmu by bránilo údaje vůbec 

poskytnout, a to i kdyby to bylo pro bezpečnost ČR zásadní. 

Tato připomínka je doporučující. 

81 Ministerstvo 

kultury 

D K čl. I, bodu 4, § 19 odst. 5 

Doporučujeme doplnit do § 19 odst. 5 poznámku pod čarou 

obsahující odkaz 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“). 

Akceptováno. 

 

Požadovaná poznámka pod čarou je zavedena již 

v úvodním ustanovení. 
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