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Č. j.: 6704/2022-NÚKIB-E/210 Brno 25. května 2022 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) a odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) 

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

Vážený

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jako „Úřad“ nebo „NÚKIB“) obdržel 
dne 13. května 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“). 

Ve své žádosti požadujete informace týkající se povinných subjektů ve smyslu zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZKB“), zejména z oblasti 
elektronických komunikací, a to v návaznosti na vyjádření ředitele Úřadu učiněné dne 10. 5. 2022 
pro zpravodajský portál forum24.cz, kde uvedl: „Sítě nové generace se stanou páteří společnosti i 
ekonomiky a je důležité, aby byly budovány na bezpečných základech. Budou na nich závislé služby 
státu, ale i další kritické služby. Již nyní slyšíme od našich povinných subjektů z jiných sektorů, že na 
těchto sítích bude jejich chod do nějaké míry závislý. I to je důvod, proč 5G sítím a sektoru 
elektronických komunikací obecně věnujeme zvýšenou pozornost.“

K Vašim dotazům Úřad uvádí následující. 

Dotaz:
Jaké povinné subjekty jsou zdrojem výše zmíněných, nebo obdobných informací (tedy, že „na sítích 
nové generace budou závislé služby státu, ale i další kritické služby“)?

Odpověď:
Úřad v tomto kontextu nevychází z konkrétních informací poskytnutých povinnými subjekty, neboť 
jde o odbornou veřejností obecně známou skutečnost. Každý, kdo využívá nějakým způsobem 
komunikační infrastruktury/komunikačních služeb, je do určité míry závislý na komunikačních 
službách, které využívají komunikační sítě a do budoucna budou přirozeně využívat i nové sítě.

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/82522/1/2?vtextu=o%20kybernetick%C3%A9%20bezpe%C4%8Dnosti#lema1
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/82522/1/2?vtextu=o%20kybernetick%C3%A9%20bezpe%C4%8Dnosti#lema2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/82522/1/2?vtextu=o%20kybernetick%C3%A9%20bezpe%C4%8Dnosti#lema3
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/82522/1/2?vtextu=o%20kybernetick%C3%A9%20bezpe%C4%8Dnosti#lema4
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Dotaz:
Jaké sektory, služby státu, ale i další kritické služby budou kriticky závislé na sítích nové generace?

Odpověď:
Ty, které využívají komunikační služby pro poskytování svých služeb. Tedy prakticky všechny. 

Dotaz:
Jak závislý na sítích nové generace bude / je chod NÚKIB?

Odpověď:
Obecně lze říci, že tak jako každý jiný subjekt, který využívá komunikačních služeb.

Dotaz:
Jaké povinné subjekty jsou kriticky závislé na sítích nové generace?

Odpověď:
Jedná se o povinné subjekty uvedené v § 3 ZKB, tedy 
a) poskytovatele služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických 
komunikací, pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b),
b) orgán nebo osobu zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem nebo provozovatelem 
komunikačního systému podle písmene d),
c) správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury,
d) správce a provozovatele komunikačního systému kritické informační infrastruktury,
e) správce a provozovatele významného informačního systému,
f) správce a provozovatele informačního systému základní služby, pokud nejsou správcem nebo 
provozovatelem podle písmene c) nebo d),
g) provozovatele základní služby, pokud není správcem nebo provozovatelem podle písmene f), a
h) poskytovatele digitální služby.

Dotaz:
Jaké povinné subjekty jsou, vzhledem k výše uvedenému kontextu, myšleny jako „naše povinné 
subjekty“?

Odpověď:
Ty, které jsou uvedeny v § 3 ZKB, viz odpověď výše. 

Dotaz:
Jací poskytovatelé elektronických komunikací dodávají výše zmíněné služby povinným subjektům?

Odpověď:
Evidence takových informací není v působnosti Úřadu, v tomto bodě tedy Úřad Vaši žádost 
v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá. Dle ZKB Úřad vede evidence podle ZKB a zákona 
o ochraně utajovaných informací [srov. § 22 písm. d) ZKB], konkrétně evidenci incidentů dle § 9 ZKB 
a evidenci kontaktních údajů dle § 16 odst. 4 ZKB. Evidování dalších skutečností není zákonem Úřadu 
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uložena, Úřad tedy k předmětným informacím nemá přístup, neboť dotčené subjekty nejsou 
povinny je Úřadu oznamovat.  

S pozdravem

Mgr. Otakar Horák
vedoucí oddělení právního


