
                                                                                            

Brno 11. února 2020
Č.j.: 1189/2021-NÚKIB-E/210

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 Kubečko,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen jako „NÚKIB“) obdržel dne 
1. února 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“). V žádosti požadujete poskytnutí textu 
Memoranda o spolupráci ze dne 21. ledna 2021, uzavřeného mezi NÚKIB a Úřadem pro civilní 
letectví (dále jen jako „ÚCL“).

K Vámi zaslané žádosti uvádím následující: 

Po prostudování Vaší žádosti a prokonzultování s ÚCL jsme dospěli k závěru, že poskytnutí 
textu Memoranda o spolupráci ze dne 21. ledna 2021, uzavřeného mezi NÚKIB a ÚCL je 
v souladu se zákonem, a proto Vám jej zasíláme přílohou. 

Pro úplnost uvádím, že text Memoranda o spolupráci ze dne 21. ledna 2021 obsahuje citlivé 
informace podle ustanovení § 8a InfZ, z tohoto důvodu byla v jeho textu provedena částečná 
anonymizace osobních údajů.

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Mgr. Pavel Král
Ředitel odboru právního 

Přílohy:
Memorandum o spolupráci uzavřené mezi NÚKIB a ÚCL

Obdrží: 
František Kubečka, datovou schránkou a e-mailem

Vypraveno dne: 
viz časový údaj na obálce datové zprávy

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Král

Národní úřad pro kybernetickou a informační

bezpečnost

Dne: 11.02.2021 16:48



N Ú K I B C M  
Wa? „ se sndlem K letištl 1149/23, 160 08 Praha 6, 
zastoupený lng. Davidem Jágrem, ředitelem 
(dále jen „ÚCLÍG) 

číslo smlouvy: 31/20 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
se sídlem Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, 
zastoupený lng. Karlem Řehkou, ředitelem 
(dále jen „NÚKIB“) 
č.j. 564/2021 —NÚKIB-E/21 0 
(ÚCL a NÚKIB společně dále jen „strany memoranda“) 

uzavírají 

s ohledem na 

toto 

ustanovení 5 3 a hlavy | a II části deváté zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví aozměně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o civilním letectví“) 
ustanovení hlavy IV a V zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), 
ustanovení 5 8 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
a 
g 25 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

l v :  předpisů (dále' jen „kontrolnl rad“), 



MEMORANDUM o SPOLUPRÁCI 

Článek | 

Úvodní ustanovení 

ÚCL je správním úřadem zřízeným pro výkon státní správy v oblasti civilního 
letectví a v souladu s 9 3 (5) zákona o civilním letectví plní mimo jiné také úkoly 
vnitrostátního dozorového orgánu (NSA) podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004]. 

NÚKIB je ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných 
informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Strany memoranda uzavírají toto memorandum o spolupráci (dále jen 
„memorandum“) za účelem stanovení pravidel vzájemné spolupráce při výkonu 
některých oblastí své působnosti stanovené právními předpisy, jakož 
i některých dalších oblastí spolupráce. 

Článek II 

Obsah spolupráce 

ÚCL se zavazuje poskytovat NÚKIB dle svých kapacitních možnosti a dohody 
s NÚKIB: 

a) součinnost při provádění kontrol voblasti kybernetické bezpečnosti 
dle 5 23 zákona o kybernetické bezpečnosti, a to zejména 
vsouvislosti sproblematikou civilního letectví, jakož i sdalšími 
oblastmi dle znalostí a zkušeností pracovníků ÚCL; 

b) součinnost pň určování prvků kritické infrastruktury, provozovatelů 
základní služby a informačních systémů základní služby v civilním 
letectví dle 9 22 písm. m), n) a p) zákona o kybernetické bezpečnosti 
a ověřování aktuálnosti jejich určení dle 9 22 písm. o) a 9 22a 
odst. 4 zákona o kybernetické bezpečnosti; 

c) součinnost při přípravě výcvikových a výukových projektů a cvičení; 

d) odborné konzultace a vzdělávací aktivity dle aktuální poptávky 
a potřeby NÚKIB, a to zejména v oblastech působnosti ÚCL. 



2. NÚKIB se zavazuje poskytovat ÚCL dle svých kapacitních možností a dohody 
sÚCt 

a) 

b) 

součinnost pň provádění auditů a kontrol dle přímo použitelných 
nařízení EU pro oblast civilního letectví týkajících se kybernetické 
a informační bezpečnosti, jakož i kdalším oblastem dle znalostí 
a zkušeností pracovníků NÚKIB; 

odborné konzultace a vzdělávací aktivity dle aktuální poptávky 
a potřeby ÚCL, a t o  zejména v oblastech působnosti NÚKIB; 

3. Strany memoranda prohlašují, že: 

a) 

b) 

si budou vzájemně poskytovat informace zoblastí své působnosti, 
které vyhodnotí jako relevantní či přínosné pro druhou stranu 
memoranda, a to v rozsahu a způsobem, které umožňují a vyžadují 
právní předpisy; 

sdílené dokumenty a informace poskytnuté kontrolovaným 
(auditovaným) k provedení kontroly (auditu) budou využívány pouze 
pro účely provedení kontroly (auditu) a nebudou poskytovány dalším 
stranám mimo zákonem stanovené případy; 

budou vzájemně koordinovat svůj postup a svá stanoviska při výkonu 
své působnosti dle právních předpisů, při vnitrostátních 
a mezinárodních jednáních, při veřejných vystoupeních a dalších 
příležitostech, bude-li se jednat o problematiku, která přímo souvisí 
s působností druhé strany memoranda. 

Článek III 
Formy spolupráce 

1. Součinnost dle čl. " odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) memoranda bude 
poskytována zejména z pozice přizvané osoby dle 5 6 kontrolního řádu, popř. 
ijako auditora v týmu auditorů ÚCL při provádění auditů dle přímo použitelných 
právních předpisů EU, a to výhradně na základě předchozí písemné dohody 
(takovou dohodu lze učinit např. formálním dopisem nebo ie—mailem). Písemná 
dohoda dle tohoto odstavce může být uzavřena též formou prováděcího 
protokolu dle čl. Vl odst. 4 memoranda. 



2. Veškerá spolupráce stran memoranda, uskutečňovaná na základě memoranda, 
bude probíhat výhradně v rozsahu a způsobem určeným vzájemnou dohodou 
stran memoranda. 

3. Každý případ probíhající či plánované spolupráce stran memoranda bude 
prokazatelně dán na vědomí příslušnému kontaktu každé ze stran memoranda, 
uvedenému v čl. IV memoranda. 

4. Strany memoranda berou na vědomí, že informace předávané na základě tohoto 
memoranda mohou: 

a) podléhat stupni utajení dle zákona o ochraně utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti; 

b) může se na ně vztahovat státem uznaná či uložená povinnost 
mlčenlivosti nebo smluvní povinnost mlčenlivosti, nebo 

o) mohou být svým charakterem citlivé. 

Strany memoranda se zavazují předávat a uchovávat jakékoliv výše uvedené 
kategorie informací za použití náležitých bezpečnostních opatření a v souladu 
s právními předpisy. Pakliže to bude za vynaložení přiměřeného úsilí a vzhledem 
k charakteru formy předávaných informaci možné, budou strany memoranda při 
předávání informací na základě tohoto memoranda v písemné formě využívat 
Traffic Light Protocol (TLP).1 

5. Nebude-Ii v rámci konkrétního případu spolupráce dohodnuto jinak, poskytuji si 
strany memoranda veškerou součinnost dle memoranda bezúplatně a bez 
nároku na náhradu nákladů spojených se součinnosti. 

Článek IV 
Kontakty 

1. Za NÚKIBje: 

a) ve věcech souvisejících s prováděním kontrol: 

i. primárním kontaktem ředitel odboru kontroly, kterým je 
vokamžiku uzavření memoranda _ ,  tel. č.: 
_ mobil: _ ,  e—mailí 

* Viz httggzizwww.us—cert.ggv[tlg. 



sekundárním kontaktem _ tel.č.: 
_ mobil: _ ,  e-mail: 
_ 

b) ve věcech součinnosti dle čl. II odst. 1 písm. b) memoranda: 

primárním kontaktem ředitel odboru regulace, kterým je 
vokamžiku uzavření memoranda— taa _ mam: _ ,  a-mam 

c) v ostatních oblastech spolupráce: 

2. Za ÚCL je: 

primárním kontaktem náměstek sekce Národní centrum 
kybernetické bezpečnosti, kterým je vokamžiku uzavření 

memoranda _ ta. _ ,  moai: _ ,  a-manz—w 
'. sekundárním kontaktem ředitel odboru kybernetických 

bezpečnostních politik, kterým je vokamžiku uzavření mamaanaa— a. a —  mam: —a-man=— 

a) ve věcech souvisejících s prováděním kontrol: 

primárním kontaktem manažer systému řízení, kterým je 
v okamžiku uzavření m e m o r a n d a — .  tel. č.: 

- —  mobil: _ email: 
sekundárním kontaktem ředitel odboru navigačních služeb sekce 
provozní, kterým je v okamžiku uzavření memoranda _ 

_ ta. „ , —  maan: _ .  a-mam 
b) ve věcech součinnosti dle čl. II odst. 1 písm, b) memoranda: 

primárním kontaktem vedoucí oddělení interoperability odboru 
navigačních služeb sekce provozni, kterým je vokamžiku 

memoranda _ ,  ta. _ -. mam: _ .  amat— 



ii. sekundárním kontaktem inspektor bezpečnosti, kterým je 
vokamžiku uzavření memoranda _ ,  tel.č.: 
_ mobil: _ e-mait 

c) v ostatních oblastech spolupráce: 

i. primárním kontaktem inspektor bezpečnosti, kterým je 
vokamžiku uzavření memoranda_ tel. č.: _ ,  mom: _ ,  emu: 

ii. sekundárním kontaktem ředitel odboru bezpečnostního sekce 
správní a bezpečnostní, kterým je vokamžiku uzavření 
memoranda_ tel. č.: , mobil: 

_ e-mait 
Změna kontaktních osob nebo kontaktních údajů uvedených v tomto článku 
nevyžaduje uzavření dodatku k memorandu a j e  vůči druhé straně memoranda 
účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. 

Článek V 
Řešení sporů 

Vyskytnou-li se v souvislosti se spoluprací stran memoranda jakékoliv nejasnosti 
či spory, zavazují se strany řešit tyto spory smírnou dohodou pracovníků stran 
zapojených do konkrétního případu spolupráce, za přispění příslušných 
kontaktních osob obou stran memoranda dle čl. IV memoranda. Pakliže se bude 
snaha o dosažení smírné dohody dle předchozí věty jevit jako neúčinná, budou 
veškeré nejasnosti a spory související se spoluprací stran memoranda řešeny 
ředitelem ÚCL a ředitelem NÚKIB či jimi pověřenými zástupci. 

Článek Vl 
Závěrečná ustanovení 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu oprávněných zástupců 
stran memoranda. 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a lze jej ukončit písemnou dohodou 
oprávněných zástupců stran memoranda či písemnou výpovědí bez uvedení 
důvodu některé ze stran memoranda. V případě výpovědí memoranda některou 



ze stran zaniká memorandum uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná 
běžet od doručení písemné výpovědi druhé straně memoranda. 

Rozsah spolupráce upravený memorandem nemusí být úplný a žádným 
způsobem neomezuje strany memoranda vjakémkoliv druhu spolupráce 
memorandem neupraveném. Strany memoranda se nicméně zavazuji usilovat 
o udržování aktuálního přehledu všech oblastí vzájemné spolupráce, jež bude 
v případě jakékoliv změny, a to  včetně změny kontaktních osob, uvedených v čl. 
IV, dán na vědomí příslušným kontaktům obou stran memoranda, uvedeným 
v čl. IV memoranda. 

Strany memoranda mohou za účelem změny či zpřesnění podmínek spolupráce 
na základě memoranda uzavírat vzestupně číslované písemné dodatky 
memoranda a prováděcí protokoly, které podepisují ředitel ÚCL a ředitel NÚKIB 
či jimi pověření zástupci. 

Strany memoranda se zavazují pravidelně vyhodnocovat vzájemnou spolupráci 
a na základě tohoto vyhodnocení zvažovat kroky k úpravě vzájemné spolupráce 
nebo ke změně memoranda či uzavření prováděcího protokolu dle čl. Vl odst. 4 
memoranda, aby memorandum a jeho prováděcí protokoly v maximální možné 
míře reflektovaly skutečný a aktuální rozsah a podmínky vzájemné spolupráce. 

Zjisti-li strany memoranda, že některá z ujednání memoranda odporují obecně 
závazným právním předpisům či vnitřním předpisům ÚCL či NÚKIB, zavazují se 
odstranit tento nesoulad prostřednictvím uzavřeni prováděcího protokolu 
či změnou memoranda dle čl. Vl odst. 4 memoranda. 

Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Strany memoranda obdrží každá po dvou stejnopisech memoranda. 

PrahaZ/l. ledna 2021 Praha ČM . ledna 2021 

ng. Ing. Karel Řehka 
ředitel ÚCL ředitel NÚKIB 

avrd Jagr 


