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Č. j.: 1008/2018-NÚKIB-E/210 Brno 11. května 2018 

 Počet listů: 1 

 Přílohy: nejsou 

 

 

 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane magistře,  

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) Vám tímto podáváme odpovědi na Vaše dotazy 
přeformulované níže. 

1. K otázce, které obce jsou aktuálně povinnými subjekty podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a oznámily 
Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) své kontaktní údaje 
v členění dle jednotlivých kategorií podle § 3 ZKB, tj. jako: a) správce nebo provozovatel informačního 
systému kritické informační infrastruktury, b) správce nebo provozovatel komunikačního systému 
kritické informační infrastruktury, c) správce nebo provozovatel významného informačního systému, 
d) správce nebo provozovatel informačního systému základní služby, e) provozovatel základní služby, 
sdělujeme následující. 

Obce, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu § 3 ZKB a které 
oznámily své kontaktní údaje podle § 16 odst. 2 ZKB, jsou v současné době statutární město Brno a hlavní 
město Praha. 

Hlavní město Praha je dle § 3 písm. d) ZKB správcem komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury a dále podle § 3 písm. e) ZKB správcem významných informačních systémů (tedy spadá 
do kategorie za b) a za c) při zohlednění členění dle Vašeho dotazu). Statutární město Brno je pak 
správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury (tedy spadá toliko do kategorie 
za b) při zohlednění členění dle Vašeho dotazu). 

2. K dotazu, jestliže obec oznámila své kontaktní údaje jako správce nebo provozovatel informačního 
sytému kritické informační infrastruktury nebo komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury, tak na základě kterých průřezových a odvětvových kritérií vznikla tato jejich povinnost, 
uvádíme následující. 
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Jak již bylo uvedeno výše, své kontaktní údaje oznámilo podle § 16 odst. 2 ZKB statutární město Brno a 
hlavní město Praha, přičemž předmětná povinnost vůči NÚKIB jmenovaným vznikla na základě 
podřazení jimi spravovaného komunikačního systému, popřípadě informačního sytému pod kategorizaci 
dle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury (dále jen 
„nařízení“). 

Co se týče konkrétních průřezových kritérií pro určení prvku kritické infrastruktury, pak jím je shodně 
pro Prahu a Brno hledisko dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 
nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125.000 
osob (tj. § 1 písm. c) nařízení). 

Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou opět pro Prahu a Brno shodná. Jedná se 
o odvětví VI. Komunikační a informační systémy, oblast kybernetické bezpečnosti (pod označením G.), 
písm. e) přílohy nařízení spolu s oblastí pod označením F., písm. c) přílohy nařízení. To znamená, 
že konkrétním odvětvím jsou komunikační a informační systémy v oblasti technologických prvků 
informačních systémů: síť elektronických komunikací, a to s ohledem na to, že odvětvová kritéria pro 
určení prvku kritické infrastruktury uvedená mimo jiné pod označením F. přílohy nařízení se použijí 
přiměřeně i pro oblast kybernetické bezpečnosti, pokud je ochrana prvku naplňující tato kritéria 
nezbytná pro zajištění kybernetické bezpečnosti. 

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že Vaše žádost o poskytnutí informace nesplňuje požadavky podle 
ustanovení § 14 odst. 2 InfZ – konkrétně neobsahuje Vaše datum narození. Přesto na Vaši žádost 
poskytujeme odpověď. V případě, že budete chtít dále postupovat vůči NÚKIB podle InfZ, bude nutné 
Vaši žádost doplnit o absentující údaj podle § 14 odst. 2 InfZ. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Pavel Král 
         ředitel odboru právního 

 

 

 

 


