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Brno 12. dubna 2021

Č.j.: 3141/2021-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

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost obdržel dne 28. března 2021 Vaši 

žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „InfZ“). Tímto Vám sděluji, ve struktuře otázek dle Vaší žádosti, 

následující informace, které byly zpracovány k datu 8. dubna 2021:

1) Poskytnutí informací o aktuálním počtu prvků a subjektů kritické informační 
infastruktury a informaci o tom, kolik z nich přímo souvisí s odvětvím zdravotnictví?

Aktuální počet prvků KII – 124

Aktuální počet subjektů KII – 52

Aktuální počet prvků KII přímo souvisejících s odvětím zdravotnictví – 0

Aktuální počet subjektů KII přímo souvisejících s odvětvím zdravotnictví – 0

Pro úplnost uvádím, že odvětví zdravotnictví podle bodu IV. přílohy nařízení vlády 
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění (dále 
jen jako „nařízení PKI“), nemá s KII nic společného. Pokud se má tedy jednat o KII 
související s odvětvím zdravotnictví, tak by se muselo jednat o odvětví podle bodu VI. 
Informační a komunikační systémy, G oblast kybernetické bezpečnosti přílohy nařízení PKI, 
které by odkazovalo na odvětví zdravotnictví podle bodu IV nařízení PKI. 

2) Poskytnutí informace o aktuálním počtu významných informačních systémů a informaci 

o tom, kolik z nich přímo souvisí s odvětvím zdravotnictví?

Aktuální počet VIS – 390

Aktuální počet VIS přímo související s odvětvím zdravotnictví – 18

Pro úplnost uvádím, že VIS nejsou nikterak dále rozlišovány na odvětví. Pokud bych oddělil 
VIS, které obecně nějakým způsobem souvisejí s odvětvím zdravotnictví, tak by odpověď 
na Váš dotaz byla 18 VIS. Dále Vás upozorňuji, že v současné době došlo k novele vyhlášky 
č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb., z tohoto důvodu 
dochází nyní k nárůstu VIS zapisovaných do databáze. 
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3) Poskytnutí informace o aktuálním počtu provozovatelů a počtu informačních systémů 

základní služby, rozdělené do jednotlivých odvětví?
Aktuální počet provozovatelů základní služby – 76

Aktuální počet informačních systémů základní služby – 81

Odvětví Subjekt Systém

Elektřina 0 0

Ropa 0 0

Zemní plyn 0 0

Teplárenství 2 4

Letecká doprava 3 3

Železniční doprava 1 2

Vodovodní doprava 0 0

Silniční doprava 0 0

Bankovnictví 13 13

Infrastruktura 
finančních trhů

0 0

Zdravotnictví 38 38

Vodohospodářství 0 0

Digitální 
infrastruktura

15 15

Chemický průmysl 4 6

4) Poskytnutí informace o počtu nově plánovaných provozovatelích v roce 2021 v odvětví 
zdravotnictví a o počtu nově plánovaných informačních systémů základní služby v roce 

2021 v odvětví zdravotnictví?

Počet nově plánovaných provozovatelů informačních systémů základní služby v roce 2021 
v odvětví zdravotnictví – 6
Počet nově plánovaných informačních systémů základní služby v roce 2021 v odvětví 
zdravotnictví – 6 

5) Pokud je to možné, tak poskytnutí informace o aktuálním seznamu provozovatelů 

v oblasti zdravotnictví a seznamu informačních systémů základní služby v oblasti 

zdravotnictví?

S ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, nelze poskytovat informace týkající se 
aktuálních seznamů provozovatelů základní služby a seznamu informačních systémů 
základní služby. 

https://www.govcert.cz/
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S pozdravem a přáním pěkného dne 

Mgr. Pavel Král

Ředitel odboru právního 

Obdrží: 

Vypraveno dne: 

viz časový údaj na obálce emailové schránky

https://www.govcert.cz/

