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Poskytnutí informací 

Vážení,

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

Vzhledem k tomu, že žádost směřuje k názoru Úřadu k výkladu zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných 
informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška o významných informačních systémech“), jedná se o informace, na které se dle § 2 odst. 
4 InfZ povinnost poskytovat informace podle InfZ nevztahuje.

Současně se ale jedná o informace, které Úřad běžně v rámci své podpůrné a metodické činnosti 
sděluje. Úřad Vám proto informace poskytuje mimo režim InfZ. 

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí informací souvisejících s významnými informačními systémy 
dle ZKB. 

Za významný informační systém je považován systém, který naplní definici stanovenou v § 2 písm. 
d) ZKB. Tuto definici dále rozvádí vyhláška o významných informačních systémech, která stanoví 
významné informační systémy a jejich určující kritéria. 

Vzdálené uložiště (cloud) vyhláška výslovně neupravuje a obecně tak nelze říct, že vždy jde 
o významný informační systém (respektive jeho součást), anebo vždy nejde. Bude tak vždy záležet 
na konkrétní situaci, tedy na tom, zda je vzdálené uložiště (cloud) součástí systému, který naplňuje 
určující kritéria podle vyhlášky. Správcem významného informačního systému může být pouze orgán 
veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha.

Pokud je významný informační systém v cloudu provozovaný soukromou společností, může být 
takový cloud, resp. jeho provozovatel považován za provozovatele podle § 2 písm. g) ZKB, tedy za 
osobu, které se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Takto by ho však měl označit 
správce daného systému, jak plyne z § 4a a § 6a ZKB. Této problematice se věnuje také podpůrný 
materiál zveřejněný na internetových stránkách Úřadu pod názvem „Provozovatel informačního 
nebo komunikačního systému“ (dostupný zde: https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-
bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/). 

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/
https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/
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V případě dalších nebo doplňujících dotazů se můžete obrátit 

S pozdravem

Mgr. Otakar Horák
vedoucí oddělení právního

elektronický podpis

datovou schránkou


