Seminář o bezpečnosti sítí a služeb

11. 2. 2015

Tato prezentace vyjadřuje pouze mé názory získané na základě zkušeností
v oblasti odhalování, vyšetřování kybernetické trestné činnosti; mého
působení na Policejní akademii ČR v Praze a ve sdružení CESNET,
z.s.p.o.; jakož i účasti na mezinárodních konferencích, fórech, aj.
Dalším zdrojem informací je vlastní připomínkové řízení k zákonu o
kybernetické bezpečnosti, jehož jsem se od počátku účastnil.
Texty přejaté ze zákona o kybernetické bezpečnosti, prováděcích vyhlášek
a z důvodové zprávy k tomuto zákonu naleznete na:
http://www.govcert.cz/cs/legislativa/legislativa/ či
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN96SJAXIH
V prezentaci jde pouze o vyjádření mých názorů, které nejsou právně
závazné.
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Zdroje:
• http://www.govcert.cz/cs/
• http://www.govcert.cz/cs/vladni-cert/
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o
změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti):
http://www.govcert.cz/cs/legislativa/legislativa/
Prováděcí vyhlášky,
Předpis č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro
určení prvku kritické infrastruktury:
http://www.govcert.cz/cs/legislativa/legislativa/
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Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů, zákon č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (Zákon o
kybernetické bezpečnosti).

Zákon je dle tvůrců „postaven“ na dvou zásadách a třech pilířích.

1.
2.
3.
11. 2. 2015

Bezpečnostní opatření (standardizace),
hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů,
protiopatření, tzn. reakce na incidenty.
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Samotný zákon, pro vlastní fungování předpokládá existenci
prováděcích předpisů.

Konkrétně se dle NBÚ jedná o:

Vyhláška definuje především povinnosti jednotlivých subjektů
kybernetické bezpečnosti.
Vyhláška stanoví

a vzor oznamování kontaktních údajů a jeho formu.
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Vyhlášky a novelizované nařízení vlády byly uveřejněny
19. prosince 2014.
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Cílovým stavem je zajištění bezpečného fungování informační společnosti
České republiky, tj. zajištění bezpečné realizace základního práva na
informační sebeurčení prostřednictvím informačních systémů, služeb a
sítí elektronických komunikací.
Úprava nezasahuje do obsahového fungování informační společnosti, ale
pouze si klade za cíl zabezpečit proti úmyslným nebo nahodilým
kybernetickým bezpečnostním incidentům informační kanály, jimiž člověk
realizuje své právo na informační sebeurčení a jimiž stát vykonává svá
nedistributivní informační práva.

ZKB

, ale

předcházet, resp. která mají
zajistit, že případný kybernetický bezpečností incident neohrozí celkové
fungování informačních a komunikačních systémů nebo fungování
kriticky důležitých společenských informačních funkcionalit.
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stanovit minimální požadavky na standardní zabezpečení kritické
informační infrastruktury a významných informačních systémů,
v reálném čase
v kritické informační infrastruktuře a ve
významných informačních systémech.
Správcům kritické informační infrastruktury a významných
informačních systémů:
• nepřetržitý kontakt s CERT (Gov) umožňující kvalitnější identifikaci
kybernetických bezpečnostních rizik s původem mimo příslušný
systém, službu nebo síť, efektivnější analýzu kybernetických
bezpečnostních událostí a účinnější reakci na kybernetické
bezpečnostní incidenty.
Ostatním subjektům:
• povinnost oznamovat kontaktní údaje pro případ vyhlášení stavu
kybernetického nebezpečí.
• předpoklad spolupráce těchto subjektů s národním CERT.
• možnost využívat výhod vzájemné výměny informací o analýze
kybernetických bezpečnostních událostí, o řešení kybernetických
bezpečnostních incidentů, jakož i získávat metodickou podporu a
pomoc odpovídající odborné úrovně.
•
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§7

je
v informačních systémech
anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických

komunikací1).
De facto jde o událost bez reálného negativního následku pro daný komunikační nebo
informační systém.
je narušení bezpečnosti
informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo
bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací1) v důsledku
kybernetické bezpečnostní události.
De facto jde o samotné narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo
narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických
komunikací, tj. narušení informačního nebo komunikačního systému s negativním
dopadem.
v jejich významné síti, informačním
systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému kritické
informační infrastruktury nebo významném informačním systému.

§ 98 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.
1)
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CZ.NIC
https://www.csirt.cz/incidentreport/
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Kategorie
III – velmi
závažný kybernetický bezpečnostní incident
Podle příčiny jsou
kybernetické
bezpečnostní
Jedná
se o rozděleny
kybernetický
incident,
narušena
incidenty
dobezpečnostní
následujících
typů: při kterém je přímo a

bezpečnost poskytovaných služeb nebo informačních aktiv. Jeho řešení vyžaduje neprodlené
zásahy obsluhy s tím, že musí být
zabráněno dalšímu šíření
a) kybernetický bezpečnostní incident způsobený
kybernetického bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých i potencionálních
nebo
jinou událostí
škod. Pro tyto kybernetické
bezpečnostní
incidenty musí být zajištěno důsledné prošetření
vedoucí
k
průniku
do
systému
nebo
k
jejich příčin a musí být přijata dostatečnáomezení
a vysoce účinná opatření pro odstranění příčin
dostupnosti služeb,
kybernetického
bezpečnostního incidentu.
b) kybernetický bezpečnostní
incident
Kategorie II
– závažný kybernetický bezpečnostní incident
Jedná se o kybernetický bezpečnostní
incident, při kterém je
bezpečnost
,
poskytovaných
nebo informačních
aktiv. Jeho řešení vyžaduje neprodlené zásahy
c) kybernetickýslužeb
bezpečnostní
incident způsobený
obsluhy s tím, že musí být
zabráněno dalšímu šíření kybernetického
,
bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých škod. Pro tyto kybernetické
d) kybernetický bezpečnostní incident způsobený
bezpečnostní incidenty musí být zajištěno důsledné prošetření jejich příčin a musí být přijata
,
dostatečná a účinná opatření pro odstranění
příčin kybernetického bezpečnostního incidentu.
e) kybernetický Kategorie
bezpečnostní
incident
spojený
s
I – méně závažný kybernetický
bezpečnostní incident
projevem
působících
hrozeb incident,
a při kterém
Jedná
se o trvale
kybernetický
bezpečnostní
f) ostatníbezpečnosti
kybernetické
bezpečnostníslužeb
incidenty
poskytovaných
nebo informačních aktiv. Jeho řešení vyžaduje
zásahy
obsluhy s tím, že musí být vhodnými
prostředky
kybernetického
způsobené
.
bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých škod. Pro tyto kybernetické
bezpečnostní incidenty musí být zajištěno prošetření jejich příčin a měla by být přijata
nezbytná opatření pro odstranění příčin kybernetického bezpečnostního incidentu.
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§3
Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti
kybernetické bezpečnosti, jsou

orgánem nebo osobou podle písmene b),

, pokud není

, pokud nejsou
správcem komunikačního systému podle písmene d),
,
a
.
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orgánem nebo osobou podle písmene b),

, pokud není

Užití pojmu uvedeného v zákoně č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických
komunikacích (dále jen ZoEK)
§8
(1) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je
a) zajišťování veřejných komunikačních sítí,
b) poskytování služeb elektronických komunikací.
(2) Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za
podmínek stanovených tímto zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují
obecné podmínky.
, které splňuje náležitosti podle § 13, nestanoví-li tento zákon
jinak.
§ 13 Oznámení podnikání
(1) Fyzická a právnická osoba, která hodlá vykonávat komunikační činnost, která je
podnikáním v elektronických komunikacích, je povinna předem tuto skutečnost
písemně oznámit (dále jen "oznámení") Úřadu (ČTÚ). Oznámení je učiněno dnem
jeho doručení Úřadu.
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§ 2 písm. o):
http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-velektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni.html
Nezaniká povinnost reportingu
3752 záznamů k 11.2.2015
dle jiného právního předpisu!
Příklad:
http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-elektronickych-komunikacich-podle-vseobecnehoopravneni.html?pageid=&orderby=&dir=&company=univerzita&ic=&municipality=&street=&c_network_id=0&public_service_id=0&private_service_id
=0&c_region_id=0&licence_code=

Zúžení působnosti ZKB pouze na veřejné poskytovatele
připojení, za předpokladu, že nebudou subjektem dle § 3 písm.
b) ZKB.
Typ orgánu nebo osoby

Základní povinnosti

Povinnosti – stav kybernetického nebezpečí

- provádět reaktivní opatření vydaná NBÚ za stavu
kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu
(Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.)
- Možnost uplatnění rozhodnutí nebo opatření obecné
16 nejpozději do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto povahy podle § 13
- Kontrola ze strany NBÚ, jak jsou tato opatření
zákona.)
prováděna.

Poskytovatelé služeb
elektronických komunikací a
subjekty zajišťující sítě
elektronických komunikací
(oznámí kontaktní údaje podle §
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Typ orgánu
nebo osoby
Poskytovatelé
služeb
elektronických
komunikací a
subjekty
zajišťující sítě
elektronických
komunikací

Práva

- přijímá oznámení kontaktních údajů
- poskytuje orgánům a osobám metodickou podporu, pomoc a
součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu
- předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech
bez uvedení ohlašovatele kybernetického bezpečnostního
incidentu
- předává na vyžádání Úřadu za stavu kybernetického nebezpečí
kontaktní údaje orgánů a osob uvedených v § 3 písm. a)

- Vydá varování na svých internetových stránkách a oznámí je orgánům
a osobám uvedeným v § 3, pokud jsou v evidenci
Správní delikt
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a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí povinnost uloženou
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, nebo
b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením
podle § 24.
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https://www.csirt.cz/contactreport/
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, pokud nejsou
správcem komunikačního systému podle písmene d),
Pojem
(dle § 2 ZKB) je definován tak, aby zahrnoval:
(viz ZoEK)

Typ orgánu
nebo osoby

Základní povinnosti

Povinnosti – stav kybernetického
nebezpečí

Subjekty
zajišťující
významné sítě

(tuto povinnost začnou
plnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti ZKB – tj. 1.1.2016)
- oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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- provádět reaktivní opatření vydaná
NBÚ za stavu kybernetického nebezpečí
nebo za nouzového stavu (Ústavní zákon
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění ústavního zákona č.
300/2000 Sb.)
- Možnost uplatnění rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy podle § 13
- Kontrola ze strany NBÚ, jak jsou tato
opatření prováděna.

Typ orgánu
nebo osoby
Subjekty
zajišťující
významné sítě

Práva

-

přijímá oznámení kontaktních údajů
poskytuje orgánům a osobám metodickou podporu, pomoc a součinnost při
výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu

-

přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech a tyto údaje
eviduje, uchovává a chrání,

-

předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech bez uvedení
ohlašovatele kybernetického bezpečnostního incidentu
předává na vyžádání Úřadu za stavu kybernetického nebezpečí kontaktní údaje
orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b)

-

- Vydá varování na svých internetových stránkách a oznámí je orgánům a osobám
uvedeným v § 3, pokud jsou v evidenci
Správní delikt
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rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, nebo
b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
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,
Správce informačního, respektive komunikačního systému je dle autorů ZKB definován obdobně jako v § 2
písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy:

Správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který podle zákona
;
Pojem správce dle ZKB:
- bude se především jednat o orgán a osobou, na níž bude dopadat právní
regulace.

- Orgánem a osobu by tak podle navrhované definice měl být ten,
kdo určuje účel daného systému, respektive podmínky jeho
provozování (typicky jeho vlastník), nikoliv ten, kdo se smluvně
zavázal k provozu daného systému.
Pojem služby a sítě elektronických komunikací vychází ze ZoEK, zatímco
v sobě
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Typ orgánu nebo
osoby

Správci
komunikačních/
informačních
systémů
zařazených do
kritické
informační
infrastruktury

Základní povinnosti

(
)

- zpracovávat
bezpečnostní
dokumentaci
a
zavádět
bezpečnostní opatření a provádět bezpečnostní opatření pro
informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické
informační infrastruktury nebo významný informační systém (dále jen KII) a vést o
nich bezpečnostní dokumentaci. (nejpozději do 1 roku ode dne určení ),

zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatelů pro informační systém KII

- povinny

, (začnou plnit povinnost nejpozději do 1 roku ode dne určení)
- provádět REAKTIVNÍ A OCHRANNÉ opatření vydaná NBÚ
- Opatřením obecné povahy
orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až e)
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Vychází se z předpokladu, že kritická informační infrastruktura je součástí
kritické infrastruktury, která je vymezena zákonem č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení (krizový zákon).
nebo služba a síť elektronických komunikací bude
muset splnit definiční kritéria kritické infrastruktury, jakož i prvku
kritické infrastruktury, vymezené krizovým zákonem a dále pak i
průřezová a odvětvová kritéria stanovená
(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432)

se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo
systém prvků kritické infrastruktury narušení, jehož funkce by mělo
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních
potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.
se rozumí stavba, zařízení, prostředek nebo
veřejná infrastruktura určená podle průřezových a odvětvích kritérií.
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Průřezovým kritériem:

Odvětvové kritérium:

a) obětí s mezní hodnotou více než 250
mrtvých nebo více než 2 500 osob s
následnou hospitalizací po dobu delší
než 24 hodin,

VI. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY:
A: Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací
B: Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací
C: Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání
D: Technologické prvky pro satelitní komunikaci
E: Technologické prvky pro poštovní služby
F: Technologické prvky informačních systémů

A. Technologické prvky pevné sítě elektronických
komunikací:
a) centrum řízení a podpory sítě,
b) řídící ústředna,
c) mezinárodní ústředna,
d) transitní ústředna,
e) datové centrum,
Průměr: 3 800.000 mld.
f) telekomunikační vedení.
B. Technologické prvky mobilní sítě elektronických
komunikací:
a) centrum řízení a podpory sítě,
b) ústředna mobilní sítě,
c) dopadu na veřejnost s mezní
c) základnová řídící jednotka sítě pokrývající strategickou
lokalitu,
hodnotou rozsáhlého omezení
d) základnová stanice sítě pokrývající strategickou
poskytování nezbytných služeb nebo
lokalitu,
e) datové centrum.
postihujícího
F. Technologické prvky informačních systémů:
a) řídicí centrum,
více než 125 000 osob.
b) datové centrum,
c) síť elektronických komunikací,
d) technologický prvek zajišťující provoz registru
doménových jmen „CZ“ a zabezpečení provozu domény
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a služeb „CZ“.
nejvyššísítíúrovně

b) ekonomického dopadu s mezní
hodnotou hospodářské ztráty státu
vyšší než 0,5 % hrubého domácího
produktu, nebo

Novela nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury zakotvila další odvětvové kritéria:
Odvětvové kritérium:

G. Oblast kybernetické bezpečnosti:

, který významně nebo zcela ovlivňuje
činnost určeného prvku kritické infrastruktury, a který je nahraditelný
jen při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo v časovém období
přesahujícím 8 hodin,
c) informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní
údaje o více než 300 000 osobách,

e) odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury uvedená
v písmenech A. až F. se použijí přiměřeně pro oblast kybernetické
bezpečnosti, pokud je ochrana prvku naplňujícího tato kritéria nezbytná
pro zajištění kybernetické bezpečnosti.
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Bezpečnostní opatření
§4
1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění
bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti
služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru.
2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) jsou povinny v rozsahu nezbytném pro
zajištění kybernetické bezpečnosti zavést a provádět bezpečnostní opatření pro
informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické
informační infrastruktury nebo významný informační systém a vést o nich
bezpečnostní dokumentaci.
§5
Bezpečnostními opatřeními jsou
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•
•
•
•

§ 3 Systém řízení bezpečnosti informací
§ 4 Řízení rizik
§ 5 Bezpečnostní politika
§ 6 Organizační bezpečnost:
Určení bezpečnostních rolí:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• a) manažer kybernetické bezpečnosti,
• b) architekt kybernetické bezpečnosti,
• c) auditor kybernetické bezpečnosti a
• d) garant aktiva podle § 2 písm. m).
§ 7 Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele
§ 8 Řízení aktiv
§ 9 Bezpečnost lidských zdrojů
§ 10 Řízení provozu a komunikací
§ 11 Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů
§ 12 Akvizice, vývoj a údržba
§ 13 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
§ 14 Řízení kontinuity činností
§ 15 Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 16 Fyzická bezpečnost
§ 17 Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
§ 18 Nástroj pro ověřování identity uživatelů
§ 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
§ 20 Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
§ 21 Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační
infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a
administrátorů
§ 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
§ 23 Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních
událostí
§ 24 Aplikační bezpečnost
§ 25 Kryptografické prostředky
§ 26 Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti
§ 27 Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů
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Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona, jejíž informační systém
kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační
infrastruktury nebo významný informační systém je certifikován podle
příslušné technické normy (ISO/IEC 27001:2013 resp. ČSN ISO/IEC
27001:2014) akreditovaným certifikačním orgánem, a která vede dokumenty
obsahující
a) popis rozsahu systému řízení bezpečnosti informací,
b) prohlášení politiky a cílů systému řízení bezpečnosti informací,
c) popis použité metody hodnocení rizik a zprávu o hodnocení rizik,
d) prohlášení o aplikovatelnosti,
e) certifikát systému řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001,
f) záznam o přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací včetně
souvisejících vstupů a výstupů přezkoumání a
g) zprávu z auditů provedených certifikačním orgánem včetně
příslušných záznamů o nápravě zjištěných neshod s příslušnou normou,

splňuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření
podle zákona a této vyhlášky.
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Typ orgánu nebo
osoby
Správci
komunikačních/
informačních
systémů zařazených
do kritické
informační
infrastruktury

Práva

-

Správní delikt

11. 2. 2015

přijímá oznámení kontaktních údajů
přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech
Poskytuje těmto subjektům metodickou podporu a pomoc
poskytuje součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické
bezpečnostní události
přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných orgánů a osob a tyto podněty a
údaje vyhodnocuje
kontroluje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) plní povinnosti stanovené v § 4 odst. 2, § 8
odst. 3 a § 16 odst. 2 písm. b) a povinnosti uložené Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné
povahy podle § 13 nebo 14.

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede bezpečnostní
dokumentaci,
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3,
c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13 nebo
14,
d) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo
e) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2 písm. a) až c) nebo
e),
b) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).
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.
Významný informační systém:
- významným informačním systémem

- není použito rozdělení na informační a komunikační systém, neboť z definice
plyne, že do pojmu informačního systému spadá vždy i jeho vnitřní komunikační
složka.
- Významným informačním systémem podle zákonné definice může být i systém,
který neodpovídá definici obsažené v § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, jehož správcem je orgán veřejné moci a jehož
důležitost odůvodnila jeho zařazení mezi významné informační systémy.

Významné systémy jsou určeny prováděcím předpisem a jsou
uvedeny v příloze tohoto předpisu.
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§3
Určující kritéria
(1) Určující kritéria významného informačního systému se člení na
a) dopadová určující kritéria a
b) oblastní určující kritéria.
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I. Vrámci činnosti orgánu veřejné moci
1. vedení správního řízení,
2. databáze obsahující osobní údaje,
3. hospodaření orgánu veřejné moci,
4. spisová služba,
5. státní dozor,
6. inspekční činnost,
7. příprava na krizové stavy,
8. tvorba právních předpisů,
9. elektronická pošta,
10. vedení internetových stránek,
11. mezirezortní spolupráce,
12. mezinárodní spolupráce,
13. zadávání veřejných zakázek.
II. Vrámci výkonu přenesené působnosti krajem
1. vedení správního řízení,
2. databáze obsahující osobní údaje,
3. hospodaření orgánu veřejné moci,
4. státní dozor,
5. inspekční činnost,
6. příprava na krizové stavy,
7. elektronická pošta,
8. vedení internetových stránek,
9. mezinárodní spolupráce,
10. zadávání veřejných zakázek.
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Typ orgánu nebo
osoby

Základní povinnosti

Správci
významného
informačního
systému

- Hlásit kontaktní údaje NBÚ (
)
- zpracovávat bezpečnostní dokumentaci a zavádět bezpečnostní opatření a provádět
bezpečnostní opatření pro informační systém kritické informační infrastruktury,
komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační
systém (dále jen KII) a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. (nejpozději do 1 roku ode
dne určení ),
- povinny zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru
dodavatelů pro informační systém KII

, (začnou plnit povinnost
nejpozději do 1 roku ode dne určení)
- provádět REAKTIVNÍ A OCHRANNÉ opatření vydaná NBÚ
- Opatřením obecné povahy
orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až e)
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Typ orgánu nebo
osoby

Práva

Správci významného
informačního
systému
-

Správní delikt
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přijímá oznámení kontaktních údajů
přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech
Poskytuje těmto subjektům metodickou podporu a pomoc
poskytuje součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické
bezpečnostní události
přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných orgánů a osob a tyto podněty a
údaje vyhodnocuje
kontroluje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) plní povinnosti stanovené v § 4 odst. 2, § 8
odst. 3 a § 16 odst. 2 písm. b) a povinnosti uložené Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné
povahy podle § 13 nebo 14.

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede bezpečnostní
dokumentaci,
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3,
c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13 nebo
14,
d) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo
e) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2 písm. a) až c) nebo
e),
b) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).
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§ 21
(1) Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí stav, ve kterém je ve velkém rozsahu
ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost a integrita
služeb nebo sítí elektronických komunikací,
(2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí
. Rozhodnutí o
vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se vyhlašuje vyvěšením na úřední desce
Úřadu. Informace o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se zveřejňuje
. Provozovatel celoplošného televizního
nebo rozhlasového vysílání je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti Úřadu
neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení stavu
kybernetického nebezpečí.
(3)
o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí

Uvedenou dobu může
ředitel Úřadu prodloužit; souhrnná doba trvání vyhlášeného stavu kybernetického
nebezpečí nesmí být delší než 30 dnů.
(5)
bezpečnosti
informací v informačních systémech nebo bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a
integrity sítí elektronických komunikací
.
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§ 12
Varování
(1)

(2)
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Reaktivní a ochranné opatření
§ 13
(1)
které je prvním úkonem ve věci.
Nepodaří-li se rozhodnutí adresátovi doručit do vlastních rukou do 3 dnů ode dne jeho
vydání,
.
Rozhodnutí podle věty první může Úřad vydat i v řízení na místě podle správního
řádu.
(2) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
(3)
k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo
k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací před
kybernetickým bezpečnostním incidentem
(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit
Úřadu provedení reaktivního opatření a jeho výsledek.

Povinné osoby:
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„Normální stav“

„Stav kybernetického nebezpečí, nebo nouzový
stav“

Subjekty dle § 3 písm. c) - e)

Subjekty dle § 3 písm. a), b)
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Oprávnění uvedená v § 22 a násl.

§ 24
(1) Zjistí-li Úřad při kontrole nedostatky, uloží kontrolovanému orgánu nebo
osobě, aby je ve stanovené lhůtě odstranila, popřípadě určí, jakým
způsobem.
(2) Pokud je informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační
systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém
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Evidence
§9
(1) Úřad vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen
„evidence incidentů“), která obsahuje
a) hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,
b)
c)
a
d)
(2) Součástí evidence incidentů jsou údaje podle § 20 písm. f) až h).
(3)

.

(4) Úřad může poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli národního
CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v
zahraničí a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu
nezbytném pro zajištění ochrany kybernetického prostoru.
§ 10
(1) Zaměstnanci České republiky zařazení k výkonu práce v Úřadu, kteří se podílejí
na řešení kybernetického bezpečnostního incidentu, jsou vázáni povinností
mlčenlivosti o údajích z evidence incidentů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po
skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu.
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V § 89 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou
č. 62 zní:
„(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací je

. Údaje
podnikatel předá, je-li to technicky možné, bezodkladně,
nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení žádosti nebo v
případě probíhající komunikace ode dne jejího uskutečnění.
62)

§ 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti).“.
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