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Č. j.: 5628/2020-NÚKIB-E/210 Brno 5. listopadu 2020 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane magistře,   

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 10. 2020 

Vaši žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti požadujete informace navazující na „Zprávu 
o pokroku členských států v implementaci EU Toolboxu“ NIS skupiny pro spolupráci EU a na Závěry 
mimořádného zasedání Evropské rady z 1. a 2. října 2020. 

 

K Vámi pokládaným dotazům uvádím následující: 
 

1. „Co je (či v budoucnu má být) v ČR považováno za klíčová aktiva ve výše uvedeném smyslu?“ 

 

K uvedenému dotazu sdělujeme, že v nejširším výkladovém rámci jsou „klíčová aktiva“ popsána 
v dokumentech Evropské unie, přičemž pro nejlepší ilustraci lze odkázat na zprávu NIS skupiny 
pro spolupráci EU ze dne 9. října 2019 o koordinovaném hodnocení rizik EU pro sítě 5. generace 

(dostupné v anglickém jazyce jako „CG Publication 02/2019 - Risk assessment of 5G networks“ z: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group). Bod 2.28 tohoto 

dokumentu představuje demonstrativní výčet subjektů, u niž by měly členské státy vyhodnotit, 

zda tyto subjekty mohou představovat „klíčová aktiva“. Jedná se však o dokument nelegislativní 
povahy a jeho vydání členské státy k jednotnému či konkrétnímu postupu nijak nezavazuje ani 
jej blíže nekonkretizuje.  
 

Z pohledu působnosti Úřadu pak lze v současnosti vnímat kategorii subjektů definovatelnou jako 
„klíčová aktiva“ primárně jako množinu subjektů regulovanou zákonem č. 181/2014 Sb., zákon 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“). Z povahy ZKB pak vyplývá, že Česká republika svá 
klíčová aktiva v oblasti kybernetické bezpečnosti dále strukturuje, což plyne ze zákonné úpravy 
a rozdělení adresátů ZKB. 
 

2. „Existuje metodika (či jiný podklad) k posouzení rizikového profilu dodavatelů, která má být 
používána v ČR?“ 

 

Subjekty, na něž dopadá regulace prostřednictvím ZKB, jsou vůči svým dodavatelům povinny 
postupovat v souladu s tímto zákonem a jeho přílohami a prováděcími právními předpisy. Jako 
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metodická pomoc pak mohou sloužit dokumenty vypracované Úřadem, dostupné online z: 
https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/ 

  

Z celé škály dokumentů zaměřených na aplikaci ZKB a shrnující nejlepší praxi z oboru 

kybernetické bezpečnosti se toho nejvíce dotýkají metodické materiály vztahující se k zadávání 
veřejných zakázek v ICT a k zohlednění varování, vydaného Úřadem, při zadávání veřejných 
zakázek. 
 

3. „Jakým způsobem budou někteří dodavatelé technologií pro 5G sítě v ČR ve smyslu strategického 
opatření SM03 (a výše citované výzvy Evropské rady) omezeni?“ 

 

V návaznosti na tento dotaz je nutné konstatovat, že Úřad nemůže předjímat, zda na základě 
nezávazných doporučení Evropské rady, Evropské komise či jiných institucí Česká republika přijme 
nějaká specifická opatření, která by dopadala na dodavatele 5G sítí. Jedná se o multiresortní široce 
diskutovanou problematiku přesahující zákonem definovanou působnost Úřadu. Úřad je tak nyní 
v tomto ohledu oprávněn pouze konstatovat, že z hlediska působnosti Úřadu se nadále bude 
uplatňovat stávající právní rámec a legislativa, kterou jsou vázány subjekty podléhající ZKB, jakož 
i další obecně závazné právní předpisy. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Pavel Král   

ředitel odboru právního   
 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

advokát, datovou schránkou   

 

 

Vypraveno dne:    

Viz časový údaj na obálce datové zprávy 


