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V  případě poskytovatelů služby elektronických komunikací a  sub-
jektů zajišťujících síť elektronických komunikací je nutné využít 
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komuni-
kacích). Tyto subjekty určovány nejsou a při jejich identi8kaci se 
vychází z de8nic uvedených v § 2 písm. f) a n) zmíněného zákona 
o elektronických komunikacích.

Orgánem nebo osobou zajišťující významnou síť je subjekt, zajiš-
ťující přímé zahraniční propojení do  veřejných komunikačních 
sítí nebo zajišťující přímé připojení ke  kritické informační infra-
struktuře. Jde tedy většinou o  některého ISP (Internet Service 
Provider). Podobně jako u  předchozí skupiny povinných osob 
určování jako takové neprobíhá a  subjekty se identi8kují samy 
na základě de8nice.

Kritickou informační infrastrukturu (dále také KII) určuje Národní 
bezpečnostní úřad (NBÚ) podle kritérií stanovených nařízením 
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infra-
struktury. Proces určování, resp. posuzování, zda systémy napl-
ňují stanovená kritéria, probíhá ve spolupráci s daným správcem 
systémů s využitím analýz dopadu incidentů a dalších podkladů. 
Samotný akt určení, potom probíhá podle zákona č. 240/2000 Sb., 
o  krizovém řízení a  o  změně některých zákonů (krizový zákon) 
a  závisí zde na  povaze subjektů – organizační složky státu jsou 
určeny na návrh NBÚ usnesením vlády, ostatní subjekty pak opat-
řením obecné povahy vydaným NBÚ. Obecně se jedná o takové 
informační a  komunikační systémy, jejichž narušení by mohlo 
mít závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 
životních potřeb, zdraví nebo ekonomiku. Pro představu jsou to 

Již více než rok a  půl je v  České republice účinný zákon 
č.  181/2014  Sb., o  kybernetické bezpečnosti a  o  změně souvise-
jících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), upravující pra-
vomoci a povinnosti státu a některých dalších subjektů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.

Důvod vzniku regulace je prostý, informační a komunikační sys-
témy se staly nedílnou součástí života společnosti a  pro zabez-
pečení některých klíčových činností a  služeb jsou tyto systémy 
nepostradatelné.

K podobnému závěru dospěla i Evropská unie, a proto byla 6. čer-
vence 2016 přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bez-
pečnosti sítí a informačních systémů v Unii, tzv. směrnice NIS.

Směrnice NIS i zákon o kybernetické bezpečnosti regulují stejnou 
oblast, v některých případech se překrývají a v některých přípa-
dech NIS na základě povinné transpozice zákon rozšíří. Pro srov-
nání je nutné začít u aktuálně účinného zákona.

1. Současný zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti ukládá povinnosti pěti skupi-
nám subjektů (v § 3). Jedná se o:

a)  poskytovatele služby elektronických komunikací a subjekty 
zajišťující síť elektronických komunikací,

b)  orgány nebo osoby zajišťující významnou síť,

c)  správce informačního systému kritické informační infra-
struktury,

d)  správce komunikačního systému kritické informační infra-
struktury,

e)  správce významného informačního systému.

Pro přesné stanovení, které subjekty se pod těmito pojmy skrý-
vají, je třeba nahlédnout vedle zákona o  kybernetické bezpeč-
nosti i do jiných právních předpisů.

Zákon o kybernetické  
bezpečnosti a směrnice NIS

Adam Kučínský
Cyber Security/Policy Specialist, Auditor

Národní bezpečnostní úřad – Národní centrum 
kybernetické bezpečnosti
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 VÝBORY PRO AUDIT

1.  Jakým způsobem ve Vašich podmínkách zajišťujete interní audit 
v oblasti IT?

2.  Jaký je Váš názor na zajištění dostatečné pozornosti na problemati-
ku IT ze strany interního auditu, včetně kvali&kovaných auditorů?

3.  Na jaké oblasti IT se v rámci výkonu interního auditu v současné 
době nejvíce zaměřujete a která oblast vyžaduje dle Vašeho názo-
ru největší pozornost?

Pavel Šrámek 
ředitel ÚIA Skupiny Metrostav 
Metrostav a.s.

1. Útvar IA byl v letošním roce rozšířen s o specialistu pro oblast IT.

2. Viz odpověď ot. 1.

3. Vypracování pravidel v rámci Skupiny Metrostav a posouzení souladu 
v  jednotlivých společnostech Skupiny – hledisko ekonomické i  bezpeč-
nostní.
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„Česká republika již má fungující 
rámec kybernetické bezpečnosti“
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legislativního procesu tomu tak nemusí být. NBÚ jako národní 
autorita v  oblasti kybernetické bezpečnosti proto započal pří-
pravu transpozice směrnice již před jejím zveřejněním. Návrh 
novely zákona o  kybernetické bezpečnosti, který zapracovává 
směrnici do českého právního řádu, již byl dokončen a  rozeslán 
do  mezirezortního připomínkového řízení ještě před o8ciálním 
zveřejněním směrnice ve Věstníku EU 15. července 2016.

Směrnice NIS podobně jako současný zákon stanovuje určitá 
práva a povinnosti v kyberprostoru. Netýká se plošně všech sub-
jektů, ale de8nuje dvě skupiny povinných osob – provozovatel 
základní služby (PZS) a poskytovatel digitálních služeb (PDS). Tyto 
subjekty jsou rozdílné nejen kritérii a způsobem určení, ale také 
mírou regulace. Zatímco u  PDS platí tzv. zásada maximální har-
monizace, tedy pravidlo znemožňující ukládání povinností nad 
rámec požadavků směrnice, u PZS toto omezení není a členským 
státům je umožněno ukládat povinností více.

2.1 Poskytovatelé digitálních služeb

Poskytovatel digitálních služeb je subjekt poskytující služby online 
tržiště, internetového vyhledávače nebo cloud computingu. 
Za  online tržiště se považují platformy, umožňující uzavírání 
online smlouvy. Podle recitálu2 15 směrnice se za  tržiště nepo-
važují různé srovnávače cen apod. Cloud computing de8nuje 
návrh novely zákona jako službu, která umožňuje přístup k rozši-
řitelnému a přizpůsobitelnému úložišti výpočetních zdrojů, které 
lze sdílet. Internetový vyhledávač pak v zákoně de8nován není. 
Představu o tom, o jaké subjekty jde, si každý jistě udělá. V reci-
tálu 16 směrnice je dále uvedeno, že se za  internetový vyhledá-
vač nepovažuje vyhledávací funkce v rámci konkrétních interne-
tových stránek ani srovnávače cen.

Omezujícím kritériem pro všechny PDS je skutečnost, že z regu-
lace jsou vyloučeny malé a  mikropodniky. Mikropodnikem se 
zde rozumí podnik s méně než 10 zaměstnanci, ročním obratem 
nebo bilanční sumou menší než 2 miliony euro. Malým podnikem 
je pak podnik s méně než 50 zaměstnanci nebo ročním obratem 
či bilanční sumou pod 10 milionů euro.3 PDS nebudou určováni 
– jejich identi8kace vychází přímo z naplnění de8nice.

2.2 Provozovatelé základních služeb 

Provozovatelé základních služeb jsou subjekty klíčové pro fungo-
vání společenských a ekonomických činností. PZS musí poskyto-
vat službu, která je nezbytná z hlediska zachování kritických spo-
lečenských nebo ekonomických činností, přičemž poskytování 

například systémy, na kterých jsou zcela nebo významně závislé 
prvky „fyzické“ kritické infrastruktury, např. elektrárny, přenosové 
soustavy elektrické energie, banky apod.

Poslední skupinou povinných subjektů jsou správci významných 

informačních systémů (dále také VIS). Správcem VIS muže být 
pouze orgán veřejné moci. V souladu s tím, jsou jako VIS určeny 
pouze systémy ve státní sféře, přičemž z regulace jsou prozatím 
vyloučeny systémy spravované obcemi. V  delším horizontu je 
pracováno s variantou rozšíření a zahrnutí obcí, aktuální novela 
zákona s  tím však nepočítá. VIS musí naplnit kritéria stanovená 
vyhláškou č. 317/2014 Sb. Zjednodušeně to jsou takové infor-
mační systémy, které jsou svou funkcí důležité, nicméně dopady 
jejich narušení nedosahují závažnosti určené krizovým záko-
nem pro kritickou informační infrastrukturu. Narušení bezpeč-
nosti informací v těchto informačních systémech by mohlo ome-
zit či ohrozit výkon působnosti daného úřadu. Posouzení napl-
nění kritérií pro VIS provádí sám správce systému, který by v pří-
padě naplnění těchto kritérií měl daný systém prohlásit VIS a začít 
plnit povinnosti. V  první řadě tedy nahlásit kontaktní a  některé 
další údaje stanovené vyhláškou č. 316/2014 Sb. NBÚ. Velmi často 
jsou takto určovány systémy spisové služby, ekonomické a další 
systémy, kde by v případě narušení mohlo dojít k ochromení čin-
nosti daného úřadu. Demonstrativní výčet VIS uvádí příloha č. 1 
výše zmíněné vyhlášky č. 317/2014 Sb.

Aby tedy byl informační systém určen jako KII nebo VIS, musí spl-
ňovat určitá kritéria stanovená legislativou. Jednak to jsou kritéria 
určující míru závažnosti důsledků narušení těchto systémů (u KII 
se nazývají průřezová, u VIS dopadová) a dále kritéria odvětvová 
(u  VIS oblastní), která vymezují pouze některé klíčové oblasti, 
které jsou pro stát, resp. pro zajištění jeho společenských a hos-
podářských funkcí, důležité. Z každé skupiny kritérií musí systém 
splnit alespoň jedno.

2. Směrnice NIS

Návrh směrnice je na půdě Evropské unie řešen již od roku 2013. 
Finální podoba směrnice však byla schválena až 6. července 2016 
a o třináct dní později byla publikována v úředním věstníku EU.1 
Dvacátým dnem od  její publikace se směrnice stává účinnou. 
Od  8. srpna 2016 tak začíná běžet 21 měsíců transpoziční lhůty 
pro implementaci směrnice do národního práva členských států 
Unie. To znamená, že do  května 2018 by měly být požadavky 
směrnice zapracovány v českém právním řádu. Ač se transpoziční 
lhůta v  délce 21 měsíců může zdát poměrně dlouhá, vzhledem 
k blížícím se volbám v říjnu 2017 a vzhledem ke standardní délce 

Petr Grešl 
auditor 
Rogit s.r.o.

1. Naší společnosti se osvědčil, jako externímu dodavateli, přístup za-
davatelů formou přizvané osoby dle standardu 1210_A1. Díky tomuto 
přístupu přinášíme jako externí dodavatel know-how interním audito-
rům a díky vzájemné spolupráci na auditech zvyšujeme jejich odbornost 
v této oblasti. Základním bene8tem pak je, že jsou například schopni pro-
vést ověření realizace doporučení nebo pokrýt některé oblasti IT samo-
statně.

2. V současné době došlo k výraznému posunu v této oblasti díky zákonu 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, kde je audit striktně vyžado-
ván. Tato oblast začíná být jednou z prioritních a audity v této oblasti se 
budou vykonávat každoročně.

3. Obecně je všude kladen důraz na bezpečnost informací, nicméně z na-
šeho pohledu jako externího dodavatele auditních služeb je nutné také 
věnovat pozornost řízení IT v obecné rovině. Jen tak je možné zajistit 
efektivitu, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků do IT. Bez-
pečnost je pouze jedním aspektem.

1 Úřední věstník Evropské unie Svazek 59  19. července 2016, Směrnice 
Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 
o  opatřeních k  zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a  infor-
mačních systémů v Unii.

2 Recitál je text předcházející samotným ustanovením směrnice – slouží 
jako interpretační pomůcka.

3 De>nice malého a mikropodniku viz Doporučení Komise 2003/361/ES ze 
dne 6. května 2003 o de>nici mikropodniků, malých a  středních podniků, 
Annex , Article 2 (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003).
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bude některý subjekt splňovat kritéria jak pro PZS, tak i pro KII, 
pak bude určen jako KII.

3. Povinnosti nově regulovaných subjektů

Jak bylo uvedeno výše, návrh novely zákona o kybernetické bez-
pečnosti zavádí dvě nové povinné osoby – PZS a PDS.

Ohledně povinností je možné uvést, že pro PZS se nebudou příliš 
lišit od povinností uložených KII (kromě těch, které vyplývají pro 
KII z krizového zákona). Podle navrhované novely zákona budou 
tedy PZS muset:

   nahlásit kontaktní údaje,

   přijmout bezpečnostní opatření (standardizace),

   detekovat a oznamovat incidenty, včetně případných přeshra-
ničních dopadů,

   poskytovat NBÚ součinnosti pro posouzení naplnění určujících 
kritérií,

   řídit se případnými opatřeními k  reakci na  kybernetické bez-
pečnostní incidenty.

Vzhledem k  tomu, že PZS a  KII je svojí významností na  velmi 
podobné úrovni, nepředpokládá se v této kategorii výrazný nárůst 
povinných osob. PZS budou určováni zejména tam, kde jsou sou-
časná kritéria pro KII nedostačující, např. v odvětví zdravotnictví.

Pokud jde o povinnosti týkající se PDS, zde je regulace mírnější. 
Povinnost zavedení organizačních a  technických opatření, která 
jsou „vhodná, přiměřená a odpovídající míře existujícího rizika“, je 
možné vykládat různě, a je zde tedy značný prostor pro zavedení 
různé úrovně zabezpečení.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že kromě zavedení nové kategorie povinných 
osob – PDS není směrnice NIS pro Českou republiku příliš přelo-
mová. Česká republika již má fungující rámec kybernetické bez-
pečnosti a povinnosti a opatření zaváděné směrnicí, jsou již dnes 
z velké části zavedeny a plněny (vedle výše uvedených jde napří-
klad o  přijetí národní strategie, určení jednotného kontaktního 
místa, ustanovení týmu CSIRT apod.). Směrnice je tak významná 
zejména pro státy, které podobnou regulaci ještě nezavedly, 
a bude zajímavé sledovat, jakou cestu zvolí.

Tento článek je první ze série příspěvků týkajících se problema-
tiky kybernetické bezpečnosti z  pohledu garanta. V  dalších čís-
lech na  něj naváží příspěvky věnující se tématům současných 
požadavků na bezpečnostní opatření a auditu shody se zákonem.

této služby je závislé na sítích a  informačních systémech a  inci-
dent by mohl vést k  významnému narušení poskytování této 
služby.4 Směrnice rámcově stanovuje dopadová kritéria, která 
by PZS měl naplnit pro své určení. Podle směrnice mají členské 
státy povinnost při posouzení systému zvážit alespoň hledisko 
(I) počtu uživatelů závislých na  dané službě, (II) závislost dal-
ších odvětví stanovených v příloze II směrnice, (III) možný dopad 
incidentů na ekonomické a společenské činnosti nebo na veřej-
nou bezpečnost, (IV) podíl daného subjektu na  trhu, (V) země-
pisný rozsah zasažené oblasti a  (VI) možné alternativy služby. 
Zváženy mají být rovněž další okolnosti speci8cké pro jednotlivá 
odvětví.5 Odvětví, ve  kterých se mohou vyskytovat PZS, uvádí 
příloha č. II směrnice. Jedná se o  energetiku, dopravu, bankov-
nictví, infrastrukturu 8nančních trhů, zdravotnictví, dodávky 
a rozvody pitné vody a digitální infrastrukturu. Zahrnutá odvětví 
mohou být členskými státy rozšířena stejně jako dopadová krité-
ria. V návrhu novely zákona o kybernetické bezpečnosti jsou tak 
přidána ještě odvětví chemický průmysl a veřejná správa, která 
byla identi8kována jako bílá místa při uvádění zákona o  kyber-
netické bezpečnosti do  praxe. PZS budou určováni opatřením 
obecné povahy, které bude vydávat NBÚ obdobně jako u  KII. 
Zatímco odvětví, ve kterých budou PZS určováni, uvádí již návrh 
novely zákona, detailnější rozpracování dopadových kritérií sta-
noví prováděcí vyhláška.

Podle výše nastíněného znění dopadových a odvětvových kritérií 
lze tedy dovodit, že PZS jsou obdobou KII. PZS se s KII v některých 
kritériích překrývá, v některých však bude PZS širší. KII je založena 
na krizovém zákoně a určována je podle kritérií uvedených v naří-
zení vlády, která jsou od  kritérií stanovených směrnicí částečně 
rozdílná. Subjektů určených jako KII se navíc vedle povinností ulo-
žených ZKB týkají také povinnosti vyplývající z krizového zákona. 
Z těchto důvodů je kategorie PZS regulována samostatně. Pokud 

Bohuslav Poduška 
ředitel útvaru interní audit 
Česká spořitelna, a.s.

1. V rámci útvaru IA České spořitelny máme útvar IT auditu s týmem vyso-
ce specializovaných IT auditorů. Interní audit v oblasti IT zajišťujeme hlavně 
vlastními silami, ale některé hodně speci8cké oblasti řešíme outsourcingem.

2. IT je ze strany útvaru IA naší společnosti věnována velká pozornost. 
Vzhledem ke skutečnosti, že působíme ve 8nanční oblasti, je ověřování 
procesů v IT (auditů v oblasti IT) věnována přibližně jedna pětina kapaci-
ty útvaru IA. 

IT auditoři provádějí, buď specializované IT audity (tzv. technologické au-
dity) nebo se podílejí, např. jako členové auditorských týmů a jako kon-
zultanti, na ověřování bankovních procesů, v místech, kde se proces do-
týká IT. Zajištění dostatečné kvali8kace IT auditorů, ale nejen IT audito-
rů, je proces náročný zejména na 8nanční zdroje. Specializovaná IT ško-
lení jsou 8nančně nákladná a v mnoha oblastech samotná školení nesta-
čí k získání a udržení znalostí a dovedností, aniž by se danou oblastí člo-
věk každodenně prakticky zabýval (např. penetrační testování). Podle na-
šeho názoru je třeba ekonomicky vyvážit činnosti, které zajistíme vlastní-
mi silami, včetně nároků na odbornost a proškolení IT auditorů, a naopak 
činnosti vysoce specializované (např. penetrační testy), které nakupuje-

„Návrh novely zákona 
o kybernetické bezpečnosti, který 
zapracovává směrnici do českého 
právního řádu, již byl dokončen 
a rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení“

4 Článek č. 5, odst. 2 směrnice.

5 Článek č. 6, odst. 1 směrnice.
Prostor k vyjádření.


