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Č. j.: 432/2018-NÚKIB-E/210 Brno 26. února 2018 

 

 

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 inženýre, 
 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 1. 2018 Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
V žádosti požadujete statistická data za rok 2016, vztahující se k otázce kybernetických bezpečnostních 
incidentů, tedy k problematice zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Ve struktuře dle Vaší žádosti 
a v podrobnostech, jimiž Úřad disponuje, Vám sděluji následující: 
 

1. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů: - 106 

2. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů kategorie I – méně závažných: - 74 

3. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů kategorie II – závažných: - 30 

4. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů kategorie III – velmi závažných: - 2 

5. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů s rozlišením na jednotlivé typy: 
- viz bod 6 

6. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů s rozlišením na jednotlivé klasifikace: - 

 Abusive content – 0 

 Availability – 29 

 Fraud/Phishing – 11 

 Information Gathering – 27 

 Information Security – 2 

 Intrusion Attempts – 9 

 Intrusions – 2 

 Malicious Code – 17 

 Administrative - 3 

 Other – 6 

7. Počet oznámených kybernetických bezpečnostních incidentů orgánům činným v trestním řízení. 
– Úřad neeviduje. 
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Současně Vám sděluji, že Úřad za rok 2016 vede statistické údaje toliko ve vztahu k celému kalendářnímu 
roku a nejsou tedy k dispozici data ve Vámi požadovaném rozdělení po kalendářních měsících. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 Mgr. Pavel Král 
 ředitel odboru právního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

datovou schránkou 


