
 

 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 393/2019-NÚKIB-E/210  Brno 15. února 2019   

 

 

 

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 28.01.2019 Vaši  
žádost ze dne 26.01.2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  
pozdějších předpisů. V žádosti požadujete statistická data za roky 2017 a 2018, 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), (dále jen „ZKB“).  
Ve struktuře dle Vaší žádosti a v podrobnostech, jimiž Úřad disponuje, Vám sděluji následující statistická  
data:   

1. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů:   

a. Za rok 2017 - 50   

b. Za rok 2018 - 54   

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

a. Za rok 2017 - 28   

b. Za rok 2018 - 23   

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

a. Za rok 2017 - 20   

b. Za rok 2018 - 28   

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

a. Za rok 2017 - 2   

b. Za rok 2018 - 3   

5. Počet řešených kybernetických bezpečnostních incidentů s rozlišením na jednotlivé typy:    
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   Za rok 2017   Za rok 2018   

Urážlivý obsah   3   1   
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6. Rozlišuje Úřad v rámci své evidence incidenty dle druhu subjektů? – Nerozlišuje.   

7. Počet určených provozovatelů základní služby (dále jen „PZS“), s rozlišením na jednotlivá   
odvětví:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Počet určených informačních systémů základní služby (dále jen „ISZS“), s rozlišením na   

jednotlivá odvětví?   
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Dostupnost   19   18   

Podvod   11   14   

Sběr informací   4   2   

Narušení informační bezpečnosti   1   5   

Pokus o průnik do systému   2   1   

Průnik   2   3   

Škodlivý obsah   8   9   

Administrativní   0   1   

Energetika   0   

Doprava   1   

Bankovnictví   0   

Infrastruktura finančních trhů   0   

Zdravotnictví   16   

Vodní hospodářství   0   

Digitální infrastruktura   13   

Chemický průmysl   0   

Celkem   30   

Energetika   0   

Doprava   1   

Bankovnictví   0   

Infrastruktura finančních trhů   0   
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9. Počet evidovaných:   

a. Subjektů KII - 45   

b. Prvků KII - 114   

c. VIS - 178   

d. PZS - 30   

e. ISZS - 30   

10. Z toho pouze pro oblast chemického průmyslu:   

a. Subjektů KII - 0   

b. Prvků KII - 0   

c. VIS - 0   

d. PZS - 0   

e. ISZS - 0   

11. Počet evidovaných kybernetických bezpečnostních incidentů u provozovatelů v oblasti   

chemického průmyslu: KII – 0; VIS – 0; PZS – 0.   

12. Jakým způsobem probíhalo určování PZS a ISZS v oblasti chemického průmyslu ze strany Úřadu?   

– V současné době určování PZS a ISZS v odvětví chemického průmyslu stále probíhá; Úřad   

postupuje podle § 22a ZKB a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších   

předpisů.   

13. Pokud nějaký subjekt působící v oblasti chemického průmyslu je již evidován jako provozovatel   

KII a nyní naplní i kritéria pro PZS:   

a. Musí danou skutečnost Úřadu nahlásit? – Úřad postupuje při určování PZS a ISZS podle   

§ 22a ZKB a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad   

zahajuje správní řízení z moci úřední a subjekt tedy nemusí tuto skutečnost Úřadu   

hlásit.   
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Zdravotnictví   16   

Vodní hospodářství   0   

Digitální infrastruktura   13   

Chemický průmysl   0   

Celkem   30   
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b. Budou se na něj vztahovat i povinnosti pro PZS? – K odpovědi na tuto otázku je nutno   

rozlišit, zda bude informační systém, který je již určeným prvkem KII shodný   

s informačním systémem, který bude naplňovat kritéria pro určení jako ISZS. Pokud   

tomu tak bude, vztahují se na subjekt podle § 3 ZKB již povinnosti provozovatele KII.   

Pokud se však bude jednat o informační systém odlišný od již určeného prvku KII, bude   

subjekt vystupovat v obou pozicích (KII a PZS) a to pro odlišné informační systémy   

(jeden jako prvek KII a druhý jako ISZS).    

c. Proběhne ze strany Úřadu určení tohoto provozovatele i jako PZS a bude tak evidován   

jako provozovatel KII i PZS? – Viz bod b.   

d. Proběhne ze strany Úřadu evidence ISZS tohoto provozovatele? – Viz bod b.   

14. Poskytnutí seznamu prvků KII, VIS, PZS, DS (možno v případě nutnosti anonymizovat). –   

K tomuto dotazu lze sdělit toliko, že významné informační systémy obsahuje příloha č. 1   

k vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.   

V případě dotazů ohledně digitální služby se obracejte na národní CERT.    
 

 

 

 

S pozdravem   
 

 

 

   Mgr. Pavel Král   

  ředitel odboru právního   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:   

xxxxxxxxxx, datovou schránkou   
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