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

 

Vážený pane inženýre,  

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto podáváme odpověď na Váš dotaz přeformulovaný níže.  

K otázce, zda-li jsou vysoké školy, jakožto orgány veřejné moci, povinny plnit požadavky dle zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), resp. zda zákon na vysoké školy dopadá, 
Vám sdělujeme následující. 

Vysoká škola je v rozsahu, v jakém rozhoduje o právech a povinnostech osob, orgánem veřejné moci. 
Z toho vyplývá, že na činnosti v rozsahu výkonu působnosti orgánu veřejné moci se na vysokou školu 
může vztahovat i zákon, potažmo povinnosti v tomto zákoně obsažené. V případě vysokých škol přichází 
v úvahu posouzení vysoké školy jako správce významného informačního systému, který je definován v § 
2 písm. d) zákona.1  

To, zda se zákon na subjekt vykonávající činnost orgánu veřejné moci a jeho systémy skutečně vztahovat 
bude, pak záleží na dalších faktorech. V první řadě musí být činnost orgánu veřejné moci podporována 
informačním systémem, u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit 
výkon působnosti orgánu veřejné moci. Dále musí tento informační systém naplňovat kritéria pro určení 
významného informačního systému. Tato kritéria jsou uvedena ve vyhlášce č. 317/2014 Sb., o 
významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (dále jen „vyhláška“). Zde pak musí 
posuzovaný informační systém naplnit alespoň jedno z dopadových a alespoň jedno z oblastních 
určujících kritérií, aby mohl být určen jako významný informační systém. Posouzení naplnění kritérií má 
provést v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky sám správce, tedy v tomto případě předmětná vysoká škola. 

                                                 
1 Podle ustanovení § 2 písm. d) zákona se významným informačním systémem rozumí informační systém spravovaný 
orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby a u kterého 
narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. 
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V případě, že dojde k naplnění těchto kritérií, stávají se vysoké školy osobami s povinnostmi 
vyplývajícími ze zákona. 

Závěrem lze tedy uvést, že vysoké školy mohou být zavázány plnit povinnosti správce významného 
informačního systému dle zákona.  Zákon tak na vysoké školy dopadá minimálně v tom směru, že jsou 
povinné posuzovat, zda jejich informační systémy naplňují kritéria stanovená vyhláškou určující 
významné informační systémy. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 v z. Mgr. Otakar Horák 

  

 Mgr. Pavel Král 
 ředitel odboru právního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


