
 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 159/2019-NÚKIB-E/210  
Brno 18. ledna 2019  

 

 

     

     

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů   

 

Vážený pane xxxxxxxxxx,   
 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou  
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 06. ledna 2019,  
Vám tímto sdělujeme, ve struktuře dle Vaší žádosti, následující:   

 

1. Úřad odebírá mobilní telefony na základě rámcové dohody, veškeré informace jsou volně dostupné   

a dohledatelné v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5100792.    

2. Úřad identifikoval hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti spojené s použitím technických nebo   

programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation a jejich   

dceřiných společností, na základě čehož vydal varování před používáním technických nebo   

programových prostředků uvedených společností (dále jen „Varování“) ze dne 17.12.2018   

dostupné na internetových stránkách Úřadu https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/.   

3. Úřad vydal Varování před použitím technických nebo programových prostředků společností   

Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika a ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská   

lidová republika a jejich dceřiných společností, tedy varování nedopadá na veškeré výrobky z Čínské   

lidové republiky.   

4. V případě, že používáte mobilní telefon zmíněných firem k běžnému použití, lze předpokládat   

obvyklé riziko spojené s používáním jakýchkoli mobilních či síťových zařízení, můžeme Vám pouze   

doporučit dodržovat zásady bezpečného používání uvedených výrobků a obecná pravidla   

bezpečného chování v kyberprostoru.   

5. K dotazu, je-li většina elektroniky, co každodenně používáme z Čínské lidové republiky, je daná   

mimo působnost zákona o kybernetické bezpečnosti, a Úřad těmito informacemi nedisponuje. V   

této záležitosti se případně obraťte na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.   

6. Úřad identifikoval hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti spojené s použitím technických nebo  

programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation a jejich   
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dceřiných společností, na základě čehož vydal varování před používáním technických nebo   

programových prostředků uvedených společností viz odpověď výše.   

7. Varování bylo zveřejněno na dálkově přístupné úřední desce Úřadu (internetových stránkách   

Úřadu), nikoliv prostřednictvím DVTV.    

8. Problematika dovážení technologií z Číny a možná produkce technologie uvnitř EU není   

v působnosti Úřadu. Obraťte se s žádostí o informace na věcně příslušný orgán Evropské unie.   

9. Úřad nevede statistické údaje o situaci na trhu a ani mu to nepřísluší. Vámi formulovaný dotaz je   

značně spekulativní. Takové otázky nejsou dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   

přístupu k informacím, v platném znění.   

10. Ve věci dotazu, které telefony se nevyrábí v Čínské lidově republice, tímto uvádíme, že není dle   

zákona o kybernetické bezpečnosti v působnosti Úřadu tyto informace evidovat. V této záležitosti   

se případně obraťte na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.   

11. Platná právní úprava České republiky je volně dostupná na internetových stránkách Ministerstva   

vnitra ČR. Vámi formulovaný dotaz není specifikován a není možné na něj odpovědět.   

12. Kybernetická bezpečnost představuje souhrn organizačních, politických, právních, technických a   
vzdělávacích opatření a nástrojů směřujících k zajištění zabezpečeného, chráněného a odolného   
kyberprostoru v České republice, a to jak pro subjekty veřejného a soukromého sektoru, tak pro   
širokou českou veřejnost. Kybernetická bezpečnost pomáhá identifikovat, hodnotit a řešit hrozby   
v kyberprostoru, snižovat kybernetická rizika a eliminovat dopady kybernetických útoků,   
informační kriminality, kyberterorismu a kybernetické špionáže ve smyslu posilování důvěrnosti,   
integrity a dostupnosti dat, systémů a dalších prvků informační a komunikační infrastruktury.   
Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je pak ochrana prostředí k realizaci informačních práv   
člověka. Více informací si můžete přečíst v Národní strategie kybernetické bezpečnosti České   
republiky na období let 2015 až 2020 dostupné na https://www.govcert.cz/download/gov-  
cert/container-nodeid-998/nskb-150216-final.pdf.    

13. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ve svém § 2 písm. a) kybernetický prostor   
definuje jako digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené   
informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací. Český kyberprostor je pod   
jurisdikcí České republiky a vztahuje se na něj platná legislativa České republiky zejména zákon   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném   
znění, zákon č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o   
změně některých zákonů a řada dalších.   

 

S pozdravem   
 

Mgr. Pavel Král   
ředitel odboru právního   

xxxxxxxxxx, datovou schránkou   
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