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Anotace 
 
Tato Studie pojednává o opatřeních a nástrojích, kterými vlastníci a provozovatelé kritické 
infrastruktury zabezpečují její ochranu, ať již ze zákonné povinnosti, nebo nad její rámec. 
Studie se zaměřuje na subjekty jmenované v odvětví komunikačních a informačních systémů, 
v oblasti kybernetické bezpečnosti (kritická informační infrastruktura), které mají nad rámec 
povinností vyplývajících z Krizového zákona (240/2000 Sb.) i další povinnosti vyplývající ze 
Zákona o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.). 
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Summary 
 
Protection of Elements of Critical Information Infrastructure from the Perspective 
of the Owner and the Provider 
 
This study discusses the measures and instruments with which owners and providers of 
critical infrastructure ensure its protection, whether in the scope of their legal obligations or 
exceeding them. The paper focuses on entities belonging to the sector of communication 
and information systems and to the sub-field of cybersecurity (critical information 
infrastructure), which have obligations under the Emergencies Act (No. 240/2000 Coll.) and 
other obligations arising from the Cyber Security Act (No. 181/2014 Coll.). 
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ÚVOD 
 
Bezpečnostní politika České republiky je formována na základě řady proměnných. Je třeba 
vyzdvihnout vědomí, že strategičtí bezpečnostní a obranní partneři státu nemusí vyřešit 
zdaleka všechno. Z tohoto důvodu je třeba vybudovat funkční bezpečnostní systém státu  
a ten poté propojit s ostatními spřátelenými státy do efektivně fungujícího celku systému 
mezinárodní bezpečnosti. 
 
Jednou z velmi důležitých podmínek pro zajištění bezpečného fungování státu  
a zajištění kvalitního života jeho obyvatelstva je vybudování a udržení funkční infrastruktury. 
 
Asi se všichni shodneme na tom, že určité infrastrukturní prvky jsou důležitější než jiné. 
Jejich nefunkčnost, porucha, nebo omezení by přineslo dis komfort mnoha lidem, velké 
majetkové škody, nebo dokonce i poškození zdraví, nebo smrt. Například taková jaderná 
elektrárna naplňuje tyto podmínky velmi dobře, zatím co porucha veřejného osvětlení 
v malé obci tak velké následky mít nebude.  
 
Takto přemýšleli i naši zákonodárci a schválili systém odvětvových a průřezových kritérií1, 
jejichž naplnění znamená, že prvek je jmenován tzv. kritickou infrastrukturou (KI) dle 
Krizového zákona2, nebo kritickou informační infrastrukturou (KII) dle Kybernetického 
zákona3. Podle evropského práva4,5 se některé prvky zase mohou stát evropskou kritickou 
infrastrukturou (EKI). Jinými parametry se pak řídí kategorizace z pohledu obrany státu6, kde 
důležité objekty mohou být určeny jako Objekty možného napadení (OMN), nebo Objekty 
důležité pro obranu státu (ODOS).  
 
Je, myslím, zřejmé, že takto jmenované objekty by jistě zasloužily být více chráněny, než 
ostatní infrastrukturní prvky. Všechny výše uvedené kategorie se mohou vzájemně prolínat  
a jeden prvek může být v jedné, dvou, nebo i třech kategoriích najednou. Tato studie se však 
bude zabývat výhradně kritickou infrastrukturou. 
 
Co to však znamená pro subjekt, v jehož správě jsou infrastrukturní prvky, které byly určeny 
jako prvky kritické infrastruktury? A co když následně byl zařazen i do systému kritické 
informační infrastruktury? Jaké požadavky musí takový subjekt plnit a jaký to má dopad na 
jeho provoz, tím se bude zabývat tato studie. Výchozím zdrojem informací pro sepsání této 
studie bude soubor zákonů, literatury, článků a dalších otevřených zdrojů, uvedených na 
konci této studie, rozhovory s odborníky z praxe, ale také vlastní zkušenost z prostředí 
jednoho telekomunikačního operátora působícího na českém trhu, který je vlastníkem 
a provozovatelem prvků kritické infrastruktury. Získané poznatky budou porovnány 
s výsledky dotazníkového šetření a dostupnými informacemi o ostatních subjektech kritické 

                                            
1 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 
2 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
3 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). 
4 Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury, KOM/2005/0576. 
5 Sdělení komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury, KOM/2006/0786. 
6 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
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infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti. Z těchto srovnání pak budou potvrzeny, či 
vyvráceny formulované hypotézy a definovány společné, obecně platné problémy a návrhy 
jejich řešení. 
 
Cíle, které si předkládaná studie klade, jsou zejména následující: 
 

 Popsat oblasti kritické infrastruktury v České republice a specifikovat oblast informačních 
a komunikačních technologií. 

 Představit průřezová a odvětvová kritéria a jejich aplikaci na tuto oblast, včetně 
určujících kritérií pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy. 

 Zmínit stěžejní právní předpisy a aktéry ve sledované oblasti. 

 Poukázat na možné bezpečnostní incidenty z domova i zahraničí. 

 Definovat povinnosti vlastníků a provozovatelů kritické informační infrastruktury. 

 Navrhnout případná doporučení, která by mohla pomoci situaci zlepšit, pokud by se 
zdála nedostatečná. 

 Na základě studia normativních právních aktů, odborných studií, publikací, norem 
a dalších zdrojů uceleně zkompilovat problematiku kritické infrastruktury a kritické 
informační infrastruktury. 

 Dále, na základě vlastní zkušenosti a poznatků čerpaných od pracovníků z oblasti 
krizového řízení, definovat problémy a nejasnosti v této oblasti. 

 Porovnáním přístupu obdobných subjektů k definovaným problémům tuto problematiku 
zobecnit. 

 Zamyslit se nad možnostmi řešení nalezených problémů. 
 
Metody, použité v rámci studie, jsou zejména následující: 
 

 Sběr informací z různých zdrojů. 

 Porovnání a vyhodnocení relevantních zdrojů. 

 Analýza právní úpravy dané problematiky. 

 Poznání a popis nástrojů a postupů ochrany prvků kritické a kritické informační 
infastruktury u jednoho z povinných subjektů. 

 Definování hypotéz. 

 Dotazníkový průzkum přístupu k ochraně prvků kritické informační infrastruktury  
u dalších jmenovaných subjektů. 

 Vyhodnocení dotazníků 

 Potvrzení, nebo vyvrácení formulovaných hypotéz. 
 
V rámci studie byly naformulovány následující hypotézy: 
 
H01: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura byly 
již dříve jmenovány subjekty kritické infrastruktury v jiné oblasti, nebo odvětví. 
 
HA1: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který nebyl již dříve jmenován subjektem kritické infrastruktury v jiné oblasti, 
nebo odvětví. 
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H02: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura měly 
zavedeny ve své organizaci systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) již před platností 
Kybernetického zákona.  
 
HA2: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který neměl zaveden ve své organizaci systém řízení bezpečnosti informací 
(ISMS) již před platností Kybernetického zákona. 
 
H03: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura 
přistupují aktivně k formování prostředí kybernetické bezpečnosti v České republice nad 
rámec zákonných povinností. 
 
HA3: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který aktivně nepřistupuje k formování prostředí kybernetické bezpečnosti 
v České republice nad rámec zákonných povinností. 
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1 Kritická infrastruktura 
 
Na začátku je třeba si definovat, co pod pojmem kritická infrastruktura (KI) míníme 
v kontextu této studie. Pro vysvětlení obsahu tohoto pojmu si můžeme vzít Terminologický 
slovník Ministerstva vnitra z roku 2016, který říká, že je to: „Prvek kritické infrastruktury nebo 
systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na 
bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 
ekonomiku státu.“. V této studii se pojem kritická infrastruktura, nebo jeho zkratka KI bude 
opakovat často a bude myšleno, že jde o již oficiálně určený prvek, nebo systém prvků 
kritické infrastruktury, nebo pojem odkazující se ke Krizovému zákonu. Ostatní důležité 
infrastrukturní prvky, nebo jejich systémy, které mají pouze potenciál kritičnosti, budou 
nazývány jinak. 
 

1.1 Historické souvislosti 
 
Implementace problematiky kritické infrastruktury, jak ji vnímáme nyní, do Českého práva 
proběhla zákonem č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se  
o vyústění dlouhodobějšího procesu jednání a příprav, které byly iniciovány hlavně po 
teroristických útocích z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických a následně v Evropě 
po sérii bombových útoků v Madridu, Londýně a dalších útocích.7 Tyto tragédie totiž ukázaly, 
že důležité infrastrukturní prvky jsou ideálními cíli teroristických útoků a jako takové by měly 
mít zvláštní režim ochrany.  
 
V říjnu 2004 tedy Evropská komise přijala sdělení „Ochrana kritické infrastruktury v boji proti 
terorismu“8. V prosinci 2004 pak Evropská rada přijala záměr Komise předložit Evropský 
program na ochranu kritické infrastruktury (European Programme for Critical Infrastructure 
Protection, EPCIP) a výstražnou informační síť kritické infrastruktury (Critical Infrastructure 
Warning Information Network, CIWIN). 
 
Koncem roku 2005 byla schválena „Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické 
infrastruktury“9, která měla za cíl zapojit státní i soukromé subjekty, aby se podílely na 
diskuzi o této problematice. Získané informace pak mohla Komise využít při přípravě 
Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury. Tento program byl spuštěn v roce 
2006. Jeho cílem bylo zvýšit odolnost důležitých infrastrukturních prvků a sjednotit vnímání  

                                            
7 Critical Infrastructure Threats and Terorism: Handbook No. 1.02. Deputy Chief of Staff for Intelligence; United 
States Department of Defense. 10. VIII. 2006 [cit. 2017-02-26]. https://fas.org/irp/threat/terrorism/sup2.pdf 
Protecting Critical Energy Infrastructures Against Terrorist Attacks: Threats, Challenges and Opportunities for 
International Co-operation. Organization of Security and Co-operation in Europe. Brussels, 22. IX. 2008. 
http://www.osce.org/atu/33481?download=true 
8 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu. 
KOM/2004/0702. eur-Lex, 20. X. 2004.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52004DC0702  
9 Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury. KOM/2005/0576. eur-Lex. 17. XI. 
2005. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52005DC0576 
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a pojmy jak v rámci jednotlivých členských států Unie, tak i  v síti jednotné evropské kritické 
infrastruktury.  
Ve Spojených státech amerických začali řešit ochranu kritické infrastruktury ještě dříve. Již 
v roce 1998 podepisuje Bill Clinton směrnici č. 63 nazvanou White Paper10, známou také jako 
Bílá kniha kritické infrastruktury. V této směrnici se poukazuje na zranitelnost infrastruktury 
a to dokonce už i v oblasti kybernetických informačních systémů. Dále se zde apeluje na 
nutnost spolupráce státního a soukromého sektoru při řešení této problematiky a řeší 
rozdělení odpovědnosti podle oblastí. Po událostech 11. září roku 2001 byly vydány další 
nařízení a strategie pro ještě lepší ochranu prvků kritické infrastruktury. 
 
V prostoru dnešní České rpeubliky byl bezpečnostní systém před rokem 1989 nastaven spíše 
na řešení rizika vojenského ohrožení, vyplývající z geopolitického uspořádání v době studené 
války. Řešením nevojenských krizí se zabývá až tzv. krizová legislativa11 přijatá v roce 2000. 
Problematikou ochrany důležité infrastruktury se od roku 2002 zabýval hlavně Výbor pro 
civilní nouzové plánování (CNP). Můžeme dohledat i mnoho výstupů z této činnosti. Pro 
ukázku např. usnesení výboru pro civilní nouzové plánování č. 222/2006 – Zpráva o stavu 
řešení problematiky kritické infrastruktury. 
 
Koncept jsme tedy měli a bylo i kde se inspirovat. Problémem však bylo, že většina těchto 
klíčových infrastruktur je ve vlastnictví, nebo správě soukromých subjektů. Pro vynutitelnost 
spolupráce po těchto subjektech bylo nutno zapracovat požadavky do podoby zákona. Zde 
se tak stalo právě novelizací zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 
zákonů (krizový zákon) v roce 2010.  
 
Pro zajímavost, na Slovensku v roce 2011, pro řešení problematiky kritické infrastruktury, 
vytvořili samostatný zákon č. 45/2011 Z. z., o kritickej infraštruktúre.  

 
1.2 Kritická infrastruktura v Krizovém zákoně 

 
Krizový zákon, v oblasti ochrany kritické infrastruktury, v první řadě definuje pojmy. Nebude 
jistě na škodu si tyto definice pro jednoznačné chápání uvést. 
 
Pro účely tohoto zákona se tedy rozumí: 

 

 kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 
infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku 
státu, 

                                            
10 The Clinton Administration‘s Policy on Critical Infrastructure Protection: Presidential Decision Directive 63. 
Federation of American Scientists. 22. V. 1998. https://fas.org/irp/offdocs/paper598.htm 
11 Soubor zákonů přijatých v roce 2000, jako reakce na nedostatečnou podporu právních norem pro řešení 
ničivých povodní v roce 1997. Jedná se o tyto zákony: 
zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, 
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Michal Petřiček, Ochrana prvků informační kritické infrastruktury pohledem vlastníka a provozovatele (2018_A_14) 

 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 evropskou kritickou infrastrukturou kritická infrastruktura na území České republiky, 
jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie, 

 prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 
infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 
kritické infrastruktury, 

 ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury, 

 subjektem kritické infrastruktury provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li 
o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt 
evropské kritické infrastruktury, 

 průřezovými kritérii soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na životě, 
dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost  
v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného 
zásahu do každodenního života, 

 odvětvovými kritérii technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 
infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 
zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 
služby a veřejná správa. 

 
Dále deklaruje, že hledisko kritičnosti infrastruktury bude určeno podle průřezových 
a odvětvových kritérií, které stanoví vláda a které budou vydány ve zvláštním prováděcím 
předpisu. Ukládá také ministerstvům a jiným ústředně správním úřadům, určovat prvky 
kritické infrastruktury, spadající do jejich působnosti. Gestorem za celou oblast kritické 
infrastruktury a evropské kritické infrastruktury jmenuje Ministerstvo vnitra. Subjektu, 
který vyhlásil krizový stav, umožňuje nařídit přednostní zásobování, pro zajištění funkce 
prvků kritické infrastruktury, po dobu trvání tohoto stavu. Naopak určenému subjektu 
kritické infrastruktury ukládá odpovědnost za ochranu prvků kritické infrastruktury, 
povinnost vypracovat a udržovat Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, 
jehož náležitosti budou ustanoveny ve zvláštním prováděcím předpisu. Dále povinnost určit 
styčného bezpečnostního zaměstnance pro součinnost při plnění úkolů plynoucích z tohoto 
zákona. Bezpečnostním pracovníkem se může stát jen osoba, která dosáhla vysokoškolského 
vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu poskytujícího ucelené 
poznatky o zajišťování bezpečnosti České republiky, o ochraně obyvatelstva nebo o krizovém 
řízení nebo má alespoň v jedné z těchto oblastí tříletou praxi. 
 
V případě vyhlášení krizového stavu jsou pro zachování funkčnosti prvků kritické 
infrastruktury ochráněni pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří se na zajišťování 
funkce přímo podílejí, od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci ve smyslu tohoto zákona. 
Myslím, že z tohoto výčtu je patrno, že povinnosti subjektu kritické infrastruktury jsou 
výrazně v nepoměru s výhodami, kterých by teoreticky mohl dosáhnout za krizového stavu. 
Zvláště povinnost zajistit bezpečnost prvků kritické infrastruktury, ležící na jeho bedrech, je 
velmi náročná. Podrobněji bude toto téma rozebráno dále v této studii. 
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Krizový zákon je tedy hlavním kamenem právního rámce pro oblast kritické infrastruktury. 
Pro podrobnosti v procesu určování prvků kritické infrastruktury však musíme nahlédnout do 
prováděcího předpisu, na který nás odkazuje. 

 
1.3 Kritéria rozhodná pro určení kritické infrastruktury 

 
Jak už bylo zmíněno s odkazem na Krizový zákon, bude kritičnost infrastruktury posuzována 
podle dvou hledisek. Za prvé jsou to průřezová kritéria a za druhé pak odvětvová kritéria. 
Zákon také uvádí, že tato kritéria budou uvedena ve zvláštním předpise. Tímto předpisem je 
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, 
v platném znění. Naposledy bylo novelizováno12 v roce 2015 v souvislosti s přijetím Zákona 
o kybernetické bezpečnosti13 a to v oblasti odvětvových kritérií. 
 
Průřezová kritéria dle n. v. 432/2010 Sb. v současně platném znění uvádí hned § 1 tohoto 
předpisu takto: Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko: 
 
a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 
b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, nebo 
c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 
125 000 osob. 

 
Odvětvová kritéria jsou v § 2 stejného předpisu, definována odkazem na přílohu tohoto 
nařízení. Já zde uvedu jen hlavní odvětví, bez upřesnění druhů prvků. 
 

                                            
12 Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury. 
13 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). 
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Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou tyto: 
 
I. ENERGETIKA 

A. Elektřina 
A. 1 Výrobna elektřiny 
A. 2 Přenosová soustava 
A. 3 Distribuční soustava 

B. Zemní plyn 
B. 1 Přepravní soustava 
B. 2 Distribuční soustava 
B. 3 Skladování plynu 

C. Ropa a ropné produkty 
C. 1 Přepravní soustava 
C. 2 Distribuční soustava 
C. 3 Skladování ropy a pohonných hmot 
C. 4 Výroba pohonných hmot 

D. Centrální zásobování teplem 
D. 1 Výrobna tepla 
D. 2 Distribuce tepla 

 
II. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
III. POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

A. Rostlinná výroba 
B. Živočišná výroba 
C. Potravinářská výroba 
 

IV. ZDRAVOTNICTVÍ 
V. DOPRAVA 

A. Silniční doprava 
B. Železniční doprava 
C. Letecká doprava 

C. 1 Letiště 
C. 2 Řízení letového provozu 

D. Vnitrozemská vodní doprava 
 

VI. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
A. Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací 
B. Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací 
C. Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání 
D. Technologické prvky pro satelitní komunikaci 
E. Technologické prvky pro poštovní služby 
F. Technologické prvky informačních systémů 
G. Oblast kybernetické bezpečnosti 
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VII. FINANČNÍ TRH A MĚNA 
 
VIII. NOUZOVÉ SLUŽBY 

A. Integrovaný záchranný systém 
B. Radiační monitorování 
C. Předpovědní, varovná a hlásná služba 
 

IX. VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A. Veřejné finance 
B. Sociální ochrana a zaměstnanost 

B. 1 Sociální zabezpečení 
B. 2 Státní sociální podpora 
B. 3 Sociální pomoc. 
B. 4 Zaměstnanost 

C. Ostatní státní správa 
D. Zpravodajské služby 

 
1.4 Proces určení prvku kritické infrastruktury 

 
Pro rozhodnutí, zda se infrastrukturní prvek, nebo systém prvků má stát kritickou 
infrastrukturou se prvně posuzuje, zda splňuje alespoň jedno průřezové kritérium a poté zda 
současně patří do některého odvětví definovaného odvětvovými kritérii. Samotný proces 
určení kritické infrastruktury se pak rozděluje na dva postupy podle toho, jestli je 
provozovatel infrastruktury organizační složkou státu, nebo ne. 
 
Postup určení prvku KI pro provozovatele, který je organizační složku státu, je následující: 
 

 Ministerstvo, jiný správní úřad, nebo Česká národní banka navrhne takové infrastrukturní 
prvky Ministerstvu vnitra14 a to předloží seznam vládě. Vláda pak usnesením určí prvky 
kritické infrastruktury15.  

 
Pro ostatní provozovatele, kteří nejsou organizační složkou státu, je postup tento: 
 

 Ministerstvo, jiný správní úřad, nebo Česká národní banka určí opatřením obecné povahy 
prvek kritické infrastruktury, o čemž informuje Ministerstvo vnitra.16 

 

                                            
14 Ustanovení § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
15 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
16 Ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
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Graf 1 – Proces určování prvků Kritické informační infrastruktury zpracovaný Národním 
centrem kybernetické bezpečnosti. 
 
Praxe je taková, že určení prvku kritické infrastruktury předchází jednání s provozovatelem, 
který je povinen poskytnout pravdivé informace relevantní k určení. Není tedy nutné se 
obávat, že by se provozovatel o svém určení dozvěděl až ze své datové schránky. 
 
Pro oblast komunikačních a informačních systémů, písmeno A až F je příslušným 
ministerstvem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Avšak písmeno G, oblast 
kybernetické bezpečnosti, spadá v současné době pod Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). 
Zde pak dochází k jakési dvojkolejnosti, kdy některé prvky síťové infrastruktury splňují 
odvětvová kritéria dle písmen A až F a byly tudíž již dříve určeny jako prvky kritické 
infrastruktury MPO, ale po začátku účinnosti Zákona o kybernetické bezpečnosti17, byly tyto 
sítě určeny i jako kritická informační infrastruktura Národního bezpečnostního úřadu.  
 
K tématu gesce kybernetické bezpečnosti je ještě nutno podotknout, že v těchto dnech již 
vzniká nový Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který 
přebere odpovědnost za řízení kybernetické bezpečnosti od Národního bezpečnostního 
úřadu.18 

                                            
17 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti) vešel v účinnost 1. 1. 2015. 
18 Zmocněncem vlády pro kybernetickou bezpečnost má být dosavadní šéf Národního bezpečnostního úřadu 
Dušan Navrátil, na místo ředitele Národního bezpečnostního úřadu by měl nastoupit Jiří Lang. Úřad vlády České 
republiky. 8. XII. 2016. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zmocnencem-vlady-pro-
kybernetickou-bezpecnost-ma-byt-dosavadni-sef-nbu-dusan-navratil--na-misto-reditele-nbu-by-mel-nastoupit-
jiri-lang-151710/  
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1.5 Dosud určené komunikační a informační systémy kritické informační infrastruktury, 
které nejsou organizační složkou státu 

 
Že prvky Kritické informační infrastruktury určuje Národní bezpečnostní úřad opatřením 
obecné povahy bylo napsáno již výše v tomto textu. Nyní se tedy můžeme podívat, kolik 
komunikačních, nebo informačních systémů KII bylo určeno a kdo je jejich správcem, tedy 
povinnou osobou dle § 3 písm. c), nebo d) ZKB. 
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Datum vyvěšení 
písemnosti 

Číslo jednací OOP Název povinného subjektu Název KII 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EDS 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EDU 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EDU 02 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EDU 03 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EMĚ 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EMĚ 02 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EMĚ 03 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ ETE 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ ETE 02 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ ETE 03 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EDA 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EOR 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ TD 01 

22. 2. 2016 1522/2016-NBÚ/41 ČEZ, a.s. KII ČEZ EST 01 

22. 2. 2016 1523/2016-NBÚ/41 ČEZ Distribuce, a.s. KII ČEZ Distribuce 01 

22. 2. 2016 1523/2016-NBÚ/41 ČEZ Distribuce, a.s. KII ČEZ Distribuce 02 

22. 2. 2016 1524/2016-NBÚ/41 E.ON Distribuce, a.s. KII EON 01 

22. 2. 2016 1524/2016-NBÚ/41 E.ON Distribuce, a.s. KII EON 02 

22. 2. 2016 1524/2016-NBÚ/41 E.ON Distribuce, a.s. KII EON 03 

22. 2. 2016 1517/2016-NBÚ/41 Telco Pro Services, a.s. KII Telco Pro Services 01 

22. 2. 2016 1517/2016-NBÚ/41 Telco Pro Services, a.s. KII Telco Pro Services 02 

22. 2. 2016 1517/2016-NBÚ/41 Telco Pro Services, a.s. KII Telco Pro Services 03 

4. 12. 2015 9120/2015-NBÚ/41 O2 Czech Republic, a.s. KII O2 01 

4. 12. 2015 9120/2015-NBÚ/41 O2 Czech Republic, a.s. KII O2 02 

4. 12. 2015 9120/2015-NBÚ/41 O2 Czech Republic, a.s. KII O2 03 

4. 12. 2015 9120/2015-NBÚ/41 O2 Czech Republic, a.s. KII O2 04 

4. 12. 2015 9120/2015-NBÚ/41 O2 Czech Republic, a.s. KII O2 05 

4. 12. 2015 9123/2015-NBÚ/41 Pražská plynárenská distribuce, a. s. KII PPD 01 

4. 12. 2015 9121/2015-NBÚ/41 T-Mobile Czech Republic, a.s. KII T-Mobile 01 

4. 12. 2015 9121/2015-NBÚ/41 T-Mobile Czech Republic, a.s. KII T-Mobile 02 

4. 12. 2015 9122/2015-NBÚ/41 UPC Czech Republic, s.r.o. KII UPC 01 

4. 12. 2015 9119/2015-NBÚ/41 Vodafone Czech Republic a.s. KII Vodafone 01 

4. 12. 2015 9119/2015-NBÚ/41 Vodafone Czech Republic a.s. KII Vodafone 02 

24. 9. 2015 7085/2015-NBÚ/41 ČEPRO, a. s. KII ČEPRO 01 

24. 9. 2015 7085/2015-NBÚ/41 ČEPRO, a. s. KII ČEPRO 02 

24. 9. 2015 7095/2015-NBÚ/41 ČEPS, a. s. KII ČEPS 01 

24. 9. 2015 7095/2015-NBÚ/41 ČEPS, a. s. KII ČEPS 02 

24. 9. 2015 7084/2015-NBÚ/41 Česká spořitelna, a.s. KII ČS 01 

24. 9. 2015 7084/2015-NBÚ/41 Česká spořitelna, a.s. KII ČS 02 

24. 9. 2015 7096/2015-NBÚ/41 Česká pošta, s. p. KII ČP 01 

24. 9. 2015 7097/2015-NBÚ/41 Československá obchodní banka, a. s. KII ČSOB 01 

24. 9. 2015 7097/2015-NBÚ/41 Československá obchodní banka, a. s. KII ČSOB 02 

24. 9. 2015 7098/2015-NBÚ/41 Komerční banka, a. s. KII KB 01 

24. 9. 2015 7098/2015-NBÚ/41 Komerční banka, a. s. KII KB 01 

24. 9. 2015 7099/2015-NBÚ/41 MERO, a. s. KII MERO 01 

24. 9. 2015 7099/2015-NBÚ/41 MERO, a. s. KII MERO 02 

24. 9. 2015 7099/2015-NBÚ/41 MERO, a. s. KII MERO 03 

24. 9. 2015 7100/2015-NBÚ/41 
Řízení letového provozu České republiky, s. 
p. 

KII ŘLP 01 

24. 9. 2015 7101/2015-NBÚ/41 Správa železniční a dopravní cesty, s. o. KII SŽDC 01 

24. 9. 2015 7102/2015-NBÚ/41 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, 
s. p. 

KII SPCSS 01 

 
Tabulka 1 – Prvky KII určené Opatřením obecné povahy Narodního bezpečnosntího úřadu 
do 28. 1. 2017. 
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Do konce ledna 2017 bylo ve správě devatenácti subjektů jmenováno 50 komunikačních, 
nebo informačních systémů kritické informační infrastruktury. Jaké to přesně jsou, se 
nedozvíme, protože pro jejich označení bylo použito kódu. Toto označení se používá 
záměrně, aby nebylo příliš návodné pro případné útočníky. 
 
2 Specifika kritické informační infrastruktury 
 

2.1 Cíle ochrany kyberprostoru 
 
Pojem kyberprostor, nebo také kybernetický prostor, je definován v § 2, písm. a) 
Kybernetického zákona jako digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu 
informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací.  
Požadavky na informace, které v tomto kyberprostoru uchováváme, nebo předáváme, mají 
z pohledu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) 3 oblasti, často označované anglickou 
zkratkou CIA.  Jsou to: 
 

 Důvěrnost (Confidentiality), kdo se smí k informaci dostat. 

 Integrita (Integrity), že informace nebyla neoprávněně pozměněna. 

 Dostupnost (Availability), že se k informaci dostaneme, kdykoli to budeme potřebovat.  
 
V kyberprostoru však také chráníme další hodnoty, související s činností prováděnou 
uživateli, nebo obsahem dat. Může jít například o ochranu duševního vlastnictví, či zamezení 
výroby a nakládání s dětskou pornografií, podněcování k nenávisti, šíření poplašné zprávy, 
vydírání, nebezpečného pronásledování (stalkingu), pomluvy, podvodného jednání, 
neoprávněného nakládání s osobními údaji a dalšími skutkovými podstatami uvedenými 
v zákoně č. 40/2009Sb., Trestní zákoník. Možnostmi zneužití informačních a komunikačních 
technologií (ICT) k páchání trestné činnosti se velmi podrobně věnuje V. Smejkal ve své knize 
Kybernetická kriminalita.19 
 
Velké škody v kyberprostoru však nejsou způsobeny pouze úmyslným jednáním, ale často  
i z nedbalosti. Velmi čerstvým příkladem z února 2017 mohou být omylem smazaná data ze 
známého úložiště zdrojových kódů GitLab, kde, kvůli lidské chybě, došlo ke smazání 295,5 GB 
dat z celkových 300 GB. Bohužel se zde ukázalo, že selhalo i několikastupňové zálohování.20 
 
Jaké jsou celkové škody v kyberprostoru na hmotných i nehmotných aktivech způsobené 
úmyslným i nedbalostním jednáním, poruchami technologií, či poškození v rámci živelných 
událostí, to nevíme. Škody způsobené organizacím v průběhu 12 měsíců kybernetickými 
útoky se však pokusila vyčíslit společnost Grant Thornton ve své studii The Grant Thornton 
International Business Report (IBR) z roku 201521. Spoluprací s 2,5 tisíci organizacemi 

                                            
19 SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro praxi. ISBN 
978-80-7380-501-2. 
20 JELÍNEK, L. GitLab omylem smazal data, obnova ukázala nefunkční zálohování. Linuxexpres. 1. II. 2017. 
https://www.linuxexpres.cz/novinky/gitlab-omylem-smazal-data-obnova-ukazala-nefunkcni  
21 Cyber attacks cost global business $300bn+. GrantThornton. 22. IX. 2015. 
https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/cyber-attacks-cost-global-business-over-$300bn-a-
year/  
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ze 35 zemí celého světa se jí podařilo zjistit, že minimálně každá šestá z nich čelila 
v předchozím roce závažnému kybernetickému útoku. Škody způsobené kybernetickými 
útoky jen v rámci Evropské unie dosáhly v tomto období přibližně 62 miliard USD. Dále 
vyčíslila průměrnou ztrátu na jeden kybernetický útok na 1,2 % obratu napadené organizace. 
To již jsou jistě hodnoty, pro které se vyplatí zabývat se kybernetickou bezpečností. Bohužel 
50 % z dotazovaných společností uvedlo, že nemají dostatečně účinnou strategii pro 
předcházení kybernetické kriminalitě. 
 
Dalšími, extrémními formani kyberzločinu mohou být kyberterorismus, nebo kybernetická 
válka, o kterých se hodně mluví, avšak se kterými jsme se naštěstí v naší zemi ještě nesetkali.  
 
Je tu ještě jedna věc, kterou bychom měli důsledným, ale uváženým způsobem ochrany 
kyberprostoru udržet. Je to důvěra v kyberprostor. Důvěra v jeho bezpečnost pro využívání 
prostředků eGovermentu, internetového bankovnictví, datových schránek, komunikace, 
internetových obchodů, a dalších, ale také důvěra v osobní svobodu a právo na soukromí. 
Zajištění bezpečnosti prostředí pomocí sledování veškeré komunikace a formou cenzury, 
není tou správnou cestou. Stěžejní roli v zajištění bezpečnosti prostředí kyberprostoru má 
také poučení a vzdělávání uživatelů. 

 
2.2 Kybernetický zákon a kritická informační infrastruktura 

 
Situace na poli informačních a komunikačních systémů se neustále vyvíjí. Mnoho z nich již 
bylo konfrontováno s pokusy o jejich napadení, zneužití, či poškození. Některé důležité 
systémy, jejichž ohrožení by znamenalo zásadní dopad na chod státu, důležitých organizací či 
velký počet osob, je třeba nadstandardně chránit. Ke standardizaci takové ochrany a její 
vynutitelnosti byl schválen a ve Sbírce zákonů publikován dne 29. srpna 2014 zákon 
č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(Kybernetický zákon). Jeho účinnost byla stanovena na 1. ledna 2015. Jako prováděcí 
předpisy k tomuto zákonu slouží nařízení vlády č. 315/2014 Sb.,22 vyhláška Národního 
bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra č. 316/2014 Sb.23 a vyhláška Národního 
bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra č. 317/2014 Sb.24 vydané ve Sbírce zákonů dne 
19. prosince 2014. 
 
Kybernetický zákon prochází v současné době procesem novelizace, implementující do 
našeho právního řádu požadavky dané směrnicí Evropského parlamentu a Rady (Evropské 
unie) 2016/1148/EU ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné 
úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii25 (tzv. směrnice NIS).  

                                            
22 Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury, v platném znění. 
23 Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti), v platném znění. 
24 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, v platném 
znění. 
25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních 
k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Eur-Lex. 6. VII. 2016. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148 
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Tato novela by měla rozšířit řady povinných subjektů ze současných pěti, určených v § 3 ZKB 
takto: 

 
a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických 

komunikací, pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b), 
b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem komunikačního 

systému podle písmene d), 
c) správce informačního systému kritické informační infrastruktury, 
d) správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury a 
e) správce významného informačního systému. 
 
O další tři subjekty: 
 
f) správce a provozovatel informačního systému základní služby, pokud není správcem 

podle písmene c), nebo d) 
g) provozovatel základní služby, pokud není správcem, nebo provozovatelem podle 

písmene f), a 
h) poskytovatel digitální služby. 
 
Jde tedy o implementaci požadavku zajištění minimální míry kybernetické bezpečnosti na 
širší spektrum osob a větší vynutitelnost, než tomu dosud. Jelikož nás zajímá hlavně otázka 
kritické infrastruktury, která je zde zastoupena písmeny c) a d), můžeme teď novelu ZKB 
ponechat stranou. 
 
ZKB také vymezuje pojmy důležité pro jednoznačnost chápání tohoto zákona a souvisejících 
právních předpisů. Pro nás je důležité objasnit pojem „kritická informační infrastruktura“. 
Podle § 2, písm. b) „kritickou informační infrastrukturou rozumíme prvek nebo systém prvků 
kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.“ Podle výkladu autora této studie, je to tedy jen odvětvové a oblastní vymezení 
prvků kritické infrastruktury. 
 
Dalšími důležitými pojmy v Kybernetickém zákoně jsou kybernetická bezpečnostní událost26 
a kybernetický bezpečnostní incident27. Zatímco kybernetická bezpečnostní událost může 
způsobit „narušení bezpečnosti informací v informačních systémech, nebo narušení 
bezpečnosti služeb, anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací“, 
kybernetický bezpečnostní incident již toto způsobil. 
 
Správce komunikačního (KS), nebo informačního systému (IS) KII má povinnost kybernetické 
bezpečnostní události detekovat28 a kybernetické bezpečnostní incidenty hlásit na Národní 
bezpečnostní úřad prostřednictvím vládního CERT. Samozřejmě má také povinnost provádět 
reaktivní a ochranná opatření29. Co je to CERT, bude popsáno ve zvláštní kapitole. Další, 

                                            
26 Ustanovení §7, odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
27 Ustanovení §7, odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
28 Ustanovení § 7, odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
29 Ustanovení § 11, odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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předcházející povinností správce KS, nebo IS KII je provádět bezpečnostní opatření v rozsahu 
nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti30.   
 
Podrobnosti k posledním třem zmíněným povinnostem, tedy bezpečnostním opatřením, 
reaktivním a ochranným opatřením a hlášení incidentů, najdeme ve vyhlášce č. 316/2014 
Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti), v platném znění. 
 
Bezpečnostní opatření požadované Kybernetickým zákonem a touto vyhláškou je velmi 
obsáhlé, avšak je vidět, že se zákonodárce velmi inspiroval normou ISO 2700131pro systém 
řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System – ISMS). Ostatně 
tomu napovídá i § 29 vyhlášky, kde se konstatuje, že pokud je povinný subjekt certifikován 
podle normy ISO 27001 a vede příslušnou dokumentaci, má se za to, že splňuje požadavky na 
zavedení bezpečnostních opatření podle Kybernetického zákona a této vyhlášky. 
Každopádně jde o velmi komplexní systém řízení bezpečnosti informací v organizaci. Norma 
vychází z modelu PDCA (Plan – Do – Check – Act) a je tak souladu s dalšími standardy jako 
ISO 900132, ISO 1400133, či ISO 2230134. 
 

 
 
Obrázek 1 – PDCA Model pro řízení bezpečnosti informací dle ISO27001.35 
 

                                            
30 Ustanovení § 4, odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
31 Norma pro systém řízení bezpečnosti informací. 
32 Norma pro systém řízení kvality. 
33 Norma pro systém řízení ochrany životního prostředí. 
34 Norma pro systém řízení kontinuity podnikání. 
35 NOVÁK, L.; POŽÁR, J. Systém řízení informační bezpečnosti. Cybersecurity. 2011. 
http://www.cybersecurity.cz/data/SRIB.pdf 
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Bezpečnostní opatření požadované Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti jsou rozdělena na 
dvě skupiny, organizační opatření a technická opatření. 
Organizační opatření: 
 

 § 3,  Systém řízení bezpečnosti informací. 

 § 4,  Řízení rizik. 

 § 5,  Bezpečnostní politika. 

 § 6,  Organizační bezpečnost – bezpečnostní role: 
 

o Manažer kybernetické bezpečnosti. 
o Architekt kybernetické bezpečnosti. 
o Auditor. 
o Garant aktiv. 

 

 § 7,  Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele. 

 § 8,  Řízení aktiv. 

 § 9,  Bezpečnost lidských zdrojů. 

 § 10, Řízení provozu a komunikací. 

 § 11, Řízení přístupu. 

 § 12, Akvizice, vývoj a údržba. 

 § 13, Zvládání KBU/KBI. 

 § 14, Řízení kontinuity činností. 

 § 15, Kontrola a audit KII a VIS. 
 
Technická opatření: 
 

 § 16, Fyzická opatření. 

 § 17, Nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí. 

 § 18, Nástroj pro ověřování identity uživatelů. 

 § 19, Nástroj pro řízení přístupových oprávnění. 

 § 20, Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem. 

 § 21, Nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů, administrátorů. 

 § 22, Nástroj pro detekci KBU. 

 § 23, Nástroj pro sběr a vyhodnocení KBU. 

 § 24, Aplikační bezpečnost. 

 § 25, Kryptografické prostředky. 

 § 26, Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací. 

 § 27, Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 
 
Vyhláška také ukládá, jakou bezpečnostní dokumentaci je povinen subjekt vést, a ve svých 
přílohách také návody na hodnocení aktiv, hodnocení rizik a formuláře pro hlášení 
kybernetických bezpečnostních incidentů, provedení reaktivních opatření a kontaktních 
údajů. 
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V § 21 ZKB zavádí také důležitý pojem Stav Kybernetického nebezpečí. Jde o stav, který 
může vyhlásit ředitel Národního bezpečnostního úřadu 36 v případě, že je ve velkém rozsahu 
ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech, nebo bezpečnost a integrita 
služeb, nebo sítí elektronických komunikací, a tím by mohlo dojít k porušení, nebo došlo 
k ohrožení zájmu České Republiky ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných 
informací,37 a pokud toto nelze odvrátit činností úřadu podle tohoto zákona38. Tento stav 
sice nerozšiřuje pravomoci Národního bezpečnostního úřadu, ale dovoluje rozšířit oprávnění 
požadovat provádění reaktivních opatření i na poskytovatele služby elektronických 
komunikací, dle § 3, písmene a) a na subjekt zajišťující významnou síť dle § 3, písmene b), 
Kybernetického zákona.  
 
Pokud ani toto opatření není schopno odvrátit uvedené nebezpečí, požádá ředitel Národního 
bezpečnostního úřadu vládu o vyhlášení nouzového stavu.39  
 
Zákon také dává Národnímu bezpečnostnímu úřadu pravomoc kontrolovat plnění 
povinností daných tímto zákonem a ukládat nápravná opatření40. Za nesplnění také 
dovoluje vyměřit subjektu pokutu až do výše 100.000,- Kč, pokud jde o právnickou osobu, 
nebo do 50.000,- Kč, pokud jde o fyzickou osobu. Pro srovnání, v připravované novele 
Kybernetického zákona se počítá s pokutami až do výše 5 milionů Kč.  
 
Pro úplnost je třeba ještě zmínit druhou prováděcí vyhlášku ke Kybernetickému zákonu a to 
vyhlášku č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích, v platném znění. Kritéria pro určení významného informačního systému (VIS) jsou 
definována jako dopadová určující kritéria vyjmenovaná v § 4 této vyhlášky a oblastní určující 
kritéria, uvedená v její příloze č. 2. Příloha č. 1 pak přímo vyjmenovává již určené VIS, včetně 
jejich správců. 
 
Jelikož se tato studie zabývá hlavně subjekty kritické informační infrastruktury, můžeme nyní 
významné informační systémy nechat stranou. 

 
2.3 Týmy CERT / CSIRT / CIRC / RRT 

 
Pro boj proti kyberkriminalitě je využíváno specializovaných týmů, které v rámci své 
působnosti mohou řešit, koordinovat, radit, varovat a sdílet informace pro řešení 
kybernetických bezpečnostních incidentů. Všechna tato sdružení, ať už mají název CERT 
(Computer Emergency Response Team), CSIRT (Computer Security Incident Response Team), 
CIRC (Incident Response Capability), nebo RRT (Rapid Response Team), vznikala postupně 
podle potřeby v rámci společností, sdružení firem a později i jednotlivých států. Nutnost 
propojit tato centra nejen na úrovni států, ale i do mezinárodní struktury zdůraznil 
Lisabonský summit Severoatlantické aliance v roce 2012. Stejně tak i Evropská unie v Návrhu 
směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 

                                            
36 Ustanovení § 21, odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
37 Ustanovení § 21, odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
38 Ustanovení § 21, odst. 5 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
39 Ustanovení § 21, odst 6 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
40 Ustanovení § 23 a §24 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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a informací v Unii předpokládá zřízení Národních úřadů pro kybernetickou bezpečnost 
včetně týmů expertů typu CERT.   
 
V České republice funguje několik soukromoprávních CERT, ať už při některých technických 
univerzitách, pro potřeby velkých providerů, telefonních operátorů, nebo jiných subjektů 
poskytujících služby v této oblasti, ale také veřejnoprávní vládní CERT spadající pod 
působnost Národního bezpečnostního úřadu. Dalo by se říci, že rozmach bezpečnostních 
týmů typu CERT v České republice má na svědomí i projekt FENIX, který pod hlavičkou 
sdružení NIX.CZ41 zajišťuje propojení bezpečných sítí jeho členů pomocí VLAN. Tímto je 
garantováno, že tyto sítě budou moci spolu komunikovat i v případě, kdy například z důvodu 
velkého kybernetického incidentu nebude přístupný internet. Tato aktivita vznikla jako 
reakce na intenzivní DDoS útoky v roce 2013 na významná česká média, banky a operátory. 
Jednou z podmínek členství je také provozovat CERT/CSIRT tým s patřičným statusem. 
 

                                            
41 NIX.CZ, z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob) je společnost sdružující tuzemské i zahraniční 
poskytovatele internetových služeb za účelem vzájemného propojení jejich sítí. 
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Sítě připojené do projektu FENIX: 
 
 ACTIVE 24, s. r. o.  

 Casablanca INT, s. r. o.  

 CESNET, z. s. p. o.  

 COOLHOUSING s. r. o.  

 CZ.NIC z. s. p. o.  

 ČD-Telematika, a. s.  

 Dial Telecom, a. s.  

 ISP Alliance a. s.  

 Kaora, s. r. o.   

 MERIT GROUP a. s.  

 O2 Czech Republic a. s.  

 Seznam.cz, a. s.  

 Web4U s. r. o.  

 NIX.CZ, z. s. p. o  

 

  
Vybrané bezpečnostní týmy v České republice:42 
 
 2CCSIRT: http://www.2connect.cz/#csirt 
 ACTIVE24-CSIRT: http://www.active24.cz/csirt/ 
 ALEF-CSIRT: https://www.alef.com/cz/ 
 CASABLANCA.CZ-CSIRT: http://csirt.casablanca.cz/ 
 CDT-CERT: http://www.cdt.cz/cz/cdt-cert-996/ 
 CESNET-CERTS: https://csirt.cesnet.cz/cs/index 
 ComSourceCSIRT: https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cs-csirt.html 
 Coolhousing CSIRT: https://www.coolhousing.net/cz/csirt 
 CS-CSIRT:  https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cs-csirt.html 
 CSIRT Merit: http://www.meritgroup.cz/bezpecnostni-tym-csirt.asp 
 CSIRT-MU: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/ustav-vypocetni-

techniky/920231-skupina-csirt-mu 
 CSIRT-VUT: http://www.vutbr.cz/cvis/sit/csirt 
 CSOB-Group-CSIRT: https://www.csob.cz/portal/kontakty/dulezite-kontakty/csob-group-csirt 
 CZ.NIC-CSIRT: https://www.nic.cz/csirt/ 
 DIAL-CERT: http://www.dialtelecom.cz/cert/ 
 FORPSI-CSIRT: http://forpsi.org/csirt 
 GOVCERT.CZ: http://www.govcert.cz/cs/ 
 ISPA-CSIRT: http://www.ispalliance.cz/ 
 KAORA-CSIRT: http://www.kaora.cz/ 
 O2.cz CERT: http://www.o2.cz/osobni/202009-soukromi/353509-CERT.html 
 SEBET: http://www.itself.cz/en/cert-csirt 
 SEZNAM.CZ-CSIRT: http://napoveda.seznam.cz/cz/csirt/seznam-csirt-cz/ 
 SOCA: http://www.anect.com/cz/security-operations-center/ 
 TMCZ CSIRT: https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/tmcz-csirt.html 
 WEB4U-CSIRT: https://www.web4u.cz/  
 

                                            
42 Spolupráce: Bezpečnostní týmy v České republice. CSIRT.CZ. https://www.csirt.cz/page/886/spoluprace/ 

http://www.2connect.cz/#csirt
http://www.active24.cz/csirt/
https://www.alef.com/cz/
http://csirt.casablanca.cz/
http://www.cdt.cz/cz/cdt-cert-996/
https://csirt.cesnet.cz/cs/index
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cs-csirt.html
https://www.coolhousing.net/cz/csirt
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cs-csirt.html
http://www.meritgroup.cz/bezpecnostni-tym-csirt.asp
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/ustav-vypocetni-techniky/920231-skupina-csirt-mu
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/ustav-vypocetni-techniky/920231-skupina-csirt-mu
http://www.vutbr.cz/cvis/sit/csirt
https://www.csob.cz/portal/kontakty/dulezite-kontakty/csob-group-csirt
https://www.nic.cz/csirt/
http://www.dialtelecom.cz/cert/
http://forpsi.org/csirt
http://www.govcert.cz/cs/
http://www.ispalliance.cz/
http://www.kaora.cz/
http://www.o2.cz/osobni/202009-soukromi/353509-CERT.html
http://www.itself.cz/en/cert-csirt
http://napoveda.seznam.cz/cz/csirt/seznam-csirt-cz/
http://www.anect.com/cz/security-operations-center/
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/tmcz-csirt.html
https://www.web4u.cz/
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Pro nás je nejdůležitější Národní CSIRT ČR, někdy označovaný jako „národní CERT“, který je 
provozován sdružením CZ.NIC. Toto sdružení známe hlavně jako správce národní domény 
„.CZ“. Národní CSIRT je vázán povinnostmi vyplývajícími z Memoranda o CERT/CSIRT České 
republiky mezi Národním bezpečnostním úřadem a sdružením CZ.NIC. Na základě tohoto 
memoranda bude sdružení CZ.NIC dále budovat a rozvíjet agendu národního „Computer 
Incident Security Response Team České republiky (CSIRT.CZ). CSIRT.CZ se bude jako národní 
tým podílet na řešení incidentů týkajících se kybernetické bezpečnosti v sítích provozovaných 
v České republice, bude poskytovat koordinační a metodickou pomoc při řešení incidentů 
a shromažďovat a vyhodnocovat data o oznámených incidentech. CSIRT.CZ bude rovněž 
působit jako národní Point of Contact pro oblast informačních technologií a jako centrum 
vzdělávání a šíření osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při své činnosti by měl CSIRT.CZ 
úzce spolupracovat s Národním bezpečnostním úřadem, respektive s vládním CERT, jakož  
i s dalšími CERT/CSIRT týmy na národní i mezinárodní úrovni.43 
 
Druhým nejvýznamnějším týmem odezvy je Vládní CERT (govCERT). Tento byl zřízen na 
základě usnesení vlády č. 781 ze dne 19. října 2011, kde bylo Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu uloženo, zřídit do roku 2015 Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) 
a současně vybudovat i vládní koordinační centrum pro okamžitou reakci na počítačové 
incidenty.  Zatímco národní CSIRT je spíše koordinační, informační a poradenské pracoviště, 
vládní CERT, jako orgán veřejné moci, může nařizovat a sankčně vymáhat uplatňování státní 
moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
 
Právní rámec těmto dvěma významným CERT poskytuje zák. č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento 
ukládá poskytovatelům služby elektronických komunikací, orgánům, zajišťující významné 
sítě, správci informačního, nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury 
a správci významného informačního systému hlásit bezpečnostní incidenty vládnímu CERT, 
nebo národnímu CSIRT podle svého zařazení. Tyto týmy zase zpětně informují vyjmenované 
subjekty, pokud hrozí, nebo probíhá kybernetický útok.  
 

                                            
43 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Hospodářská komora České republiky, 8. V. 2013. 
https://www.komora.cz/legislation/6113-navrh-zakona-o-kyberneticke-bezpecnosti-t-8-5-2013/ 
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Obdobně jako u nás i v ostatních státech provozují své národní, nebo vládní CERT. Příklady 
jsou uvedeny v tabulce44. 
 

Země Tým provozuje web 

Belgie CERT.be BELNET https://www.cert.be/ 

Dánsko DK.CERT Centrum informačních 
technologií pro vědu a 

výzkum 

https://www.cert.dk/ 

DanishGovCERT Ministerstvo obrany https://fe-ddis.dk 

Německo CERT-Bund Spolkový úřad pro 
bezpečnost v oblasti 

informačních 
technologií 

https://www.buerger-cert.de/ 

Nizozemsko NCSC Národní centrum 
kybernetické 
bezpečnosti 

https://www.ncsc.nl 

Norsko NorCERT Národní bezpečnostní 
úřad 

https://www.nsm.stat.no/ 

Rakousko CERT.at NIC.at http://www.cert.at/ 

Slovensko CSIRT.sk Ministerstvo financí SR https://www.csirt.gov.sk/ 

Británie GovCertUK Ministerstvo vnitra http://www.cesg.gov.uk/ 

Estonsko CERT-EE Estonské středisko 
informatiky 

https://www.ria.ee/cert 

Polsko CERT.GOV.PL ABW http://www.cert.gov.pl/ 

Spojené státy americké US-CERT Oddělení vnitřní 
bezpečnosti 

https://www.us-cert.gov/ 

 
Tabulka 2 - Národní a vládní CERT týmy v některých dalších státech. 
 

2.4 Další předpisy relevantní pro subjekty kritické informační infrastruktury 
 
Pokud pomineme úplně obecné normativní předpisy vztahující se ke všem organizacím  
a stejně tak i ty speciální, které se na organizaci vztahují z hlediska předmětu jejího 
podnikání, jsou zde dvě oblasti blíže propojené s provozovateli informačních  
a komunikačních systémů. 
 
Za prvé je to oblast ochrany osobních údajů. Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, je dobře znám a organizace jej mají zapracovaný do 
svých postupů. Novinkou však je implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nazývané také jako General Data 
Protection Regulation (GDPR). Účinnost tohoto nařízení je stanovena od 25. května 2018. 
GDPR platí pro všechny firmy na světě, které zpracovávají data občanů Evropské unie. 

                                            
44 HRŮZA, P. Management kybernetické bezpečnosti: koncepce kybernetické obrany v Evropské unii a ostatních 
zemích (v armádách Severoatlantické aliance). Univerzita obrany; DocPlayer. 2016. 
https://docplayer.cz/24414350-Management-kyberneticke-bezpecnosti.html 
Prezentace jednotlivých CERT/CSIRT (viz níže). 
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Rozšiřuje okruh údajů, které lze chápat jako osobní data a přísněji vymezuje způsob platného 
souhlasu s jejich využitím. Určuje povinnost všem organizacím hlásit únik osobních dat 
nejpozději do 72 hodin od zjištění na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nařizuje 
dodržování principů minimalizace údajů a jejich držení na nezbytně nutnou dobu. Také 
deklaruje právo být zapomenut. Pokuty za nedodržování povinností vzešlých z tohoto 
nařízení mohou dosáhnout až 20 miliónů €, nebo 4 % z ročního celosvětového obratu firmy. 
 
Jelikož se jedná o velké změny a donucovací prostředky jsou dosti silné, začíná se 
v dotčených organizacích tato problematika řešit již nyní, ačkoli jsme v České republice spíše 
zvyklí, odkládat vše na poslední chvíli. 
 
Když už zde hovoříme o ochraně osobních údajů, není možné nezmínit incident, který se stal 
v roce 2016 u mobilního operátora T-Mobile45, kdy jeden z pracovníků uvedené společnosti, 
který z merita svého pracovního zařazení měl přístup k osobním údajům zákazníků, 
zkopíroval a vynesl údaje o zhruba 1,2 milionu zákazníků a pokusil se je prodat. To se mu 
naštěstí nepodařilo, avšak z pohledu objemu zcizených osobních údajů jde asi o zatím 
největší incident v České republice. Přestože takovýmto selháním lidského faktoru nelze 
nikdy úplně zabránit, udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) společnosti pokutu ve 
výši 3,6 mil. Kč a zdůvodnil to tím, že společnost T-Mobile porušila povinnost stanovenou 
v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy přijmout taková 
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a tím spáchala správní delikt.46 Podle 
dostupných informací operátor již podnikl taková opatření, aby k podobnému úniku již 
v budoucnosti nemohlo dojít. 
 
Druhou významnou změnou, která se připravuje a dotkne se hlavně poskytovatelů internetu 
a dalších digitálních služeb, je novela47 zákona č. 289/2005Sb., o Vojenském zpravodajství. 
Tato novela má implementací paragrafu 16c, tohoto znění: „Vojenské zpravodajství je 
oprávněno v souladu s usnesením vlády podle § 16b v rozsahu potřebném pro plnění úkolů 
zajišťování kybernetické obrany požadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující síť 
elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací zřízení 
a zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické obrany“, umožnit 
připojení tzv. black boxů do sítí provozovatelů těchto služeb a odposlouchávat veškerý 
provoz, stejně tak jako tuto síť přímo ovlivňovat. To se však nelíbí nejen samotným 
provozovatelům, kteří díky těmto zařízením již nebudou moci garantovat důvěrnost, 
integritu a dostupnost dat přenášených v rámci jejich sítě, ale i v případě řešení 
kybernetických bezpečnostních incidentů mohou být v konfliktu s jednáním pracovníků 

                                            
45 HRUBEŠ, K. Zaměstnanec T-Mobile ukradl a prodal osobní údaje 1,5 milionu klientů. IDnes.cz. 13. VI. 2016. 
http://zpravy.idnes.cz/masivni-unik-dat-z-ceskeho-t-mobile-dt3-
/domaci.aspx?c=A160612_215016_domaci_neh  
46 PAVLÁT, D. Správní řízení se společností T-Mobile Czech Republic a. s. : Tisková zpráva. Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 16. VIII. 2016. https://www.uoou.cz/tiskova-zprava/d-20991/p1=1017 
47 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony. O/dok; Úřad vlády České republiky, 3. V. 2016. https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=ALBSA9LJNBUU  
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vojenské rozvědky. Sdružení NIX.CZ, CZ.NIC a ICT Unie zaslali premiérovi Bohuslavu 
Sobotkovi otevřený dopis48, kde znění novely kritizují a poukazují na fakt, že pokud by se 
někdy podařilo nějakému útočníkovi úspěšně napadnout systém vojenského zpravodajství, 
získal by tak, přes tyto black boxy, kontrolu nad všemi významnými sítěmi v České republice. 
Dále uvedli, že známý fakt, že Česká republika nedisponuje dostatkem kvalitních odborníků 
v oblasti Kybernetické bezpečnosti a obrany ve státní správě a tyto pozice jsou obsazovány 
absolventy vysokých škol bez praktických zkušeností, může být vnímáno jako hrozba ve 
spojitosti s těmito nekontrolovatelnými a neomezenými možnostmi zásahů do provozu sítí 
elektronických komunikací.  
 
Stejně tak proti této novele vystupují i některé politické strany, například Piráti49, nebo 
občanské, či profesní sdružení jako Advokátní komora50, kteří se obávají, že vágní znění této 
novely umožňuje zneužívání těchto prostředků ke sledování, uchovávání, nebo pozměňování 
obsahu bez souhlasu soudu, což je v rozporu s mezinárodním i ústavním právem České 
republiky. 
 
Předkladatelé zákona naopak argumentují tím, že za obranu České republiky je zodpovědný 
stát a proto potřebuje mít přímé a účinné prostředky k jejímu zajištění. 

                                            
48 Vládní novela zákona o Vojenském zpravodajství  a dalších zákonů (včetně novely zákona o elektronických 
komunikacích – Sněmovní tisk 931) – zajištění kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany České republiky. 
NIC.CZ; CZ.NIX; ICT unie. 30. I. 2017. 
https://www.nic.cz/files/nic/doc/OtDop_CZNIC_NIXCZ_ICTUNIE_01302017.pdf  
49 DVOŘÁKOVÁ, P. Novela zákona o Vojenském zpravodajství ohrožuje bezpečnost českého Internetu. Pirátská 
strana. 23. XI. 2016. https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ 
novela_zakona_o_vojenskem_zpravodajstvi_ohrozuje_bezpecnost_ceskeho_internetu  
50 Stanovisko České advokátní komory k návrhu Zákona o kybernetické obraně. Česká advokátní komora. 2016. 
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=16787  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
3 Problematika ochrany kritické infrastruktury mobilních operátorů 
 
Pro praktické zkoumání přístupu subjektu kritické infrastruktury k ochraně svých aktiv bylo 
vybráno prostředí mobilního operátora, neboť je velmi komplexní. Zajišťuje totiž provoz 
komunikačních i datových sítí a to jak fixních, tak bezdrátových. Dále provozuje jak prvky 
kritické infrastruktury, tak i kritické informační infrastruktury a díky pozornosti médií na tuto 
oblast podnikání lze dohledat i mnoho informací z otevřených zdrojů. 
 
Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.2., jsou správci systémů kritické informační infrastruktury, 
v rozsahu nutném pro zajištění kybernetické bezpečnosti, povinni podle § 4, Kybernetického 
zákona, zavést a provádět bezpečnostních opatření. Jejich rozdělení na organizační opatření 
a technická opatření je ve zmíněné kapitole také uvedeno. Pokud si pod pojmem organizační 
opatření představíme procesy, můžeme si systém bezpečnostních opatření schematizovat 
takto: 
 

 
 
Obrázek 2 – Soubor opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti [autor]. 
 
Ačkoli bylo původně v plánu autora zabývat se všemi 3 rovinami, které se podílejí na řízení  
a zajišťování kybernetické bezpečnosti v organizaci, nebylo možné to splnit. Ukázalo se, a na 
úspěšnosti dotazníkového šetření je to naprosto patrné, že dotčené organizace nejsou příliš 
ochotné sdělovat podrobnosti z oblasti řízení bezpečnosti. Někdy bylo možné alespoň zjistit 
obecné metody a nástroje technických opatření, protože to bývá oblast, kterou některé 
organizace dávají na odiv, jako záruku zajištění bezpečnosti svých aktiv. 
 
Samotné technické opatření, bez fungujících procesů a kvalitní dokumentace však není 
schopné bezpečnost organizaci zajistit. Michal Zedníček z poradenské společnosti Alef 
Nula51, která pomáhá zavádět i systémy řízení bezpečnosti informací do mnoha firem 
a organizací tvrdí, že technická opatření prožívají velký boom a organizace do nich často 
investují velké peníze, ale procesy a dokumentace pak za nimi silně pokulhávají. Tato 
kombinace pak dává pocit, že je vše dobře zabezpečeno, avšak opak je pravdou. Je tedy 
otázkou, zda se oslovené organizace obávají možnosti zneužití informací o vnitřních 
procesech a dokumentaci, zvláště v tak citlivé oblasti, jako je bezpečnost, nebo samy trochu 
tuší, že tyto oblasti nemají úplně v pořádku a nechtějí se tím chlubit. U sledovaného 

                                            
51 ALEF NULA, a.s.; U Plynárny 1002/97; 101 00 Praha 10; Česká republika; IČ: 61858579. 
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operátora je však díky certifikaci ISO 2700152 zajištěno, že splňuje všechny tyto požadavky 
minimálně na úrovni požadované touto normou.  
 
V následujících kapitolách tak bude pojednáno o technických opatřeních užívaných v sítích 
mobilních operátorů. V kapitolách 3.1. a 3.2. budou popsány z pohledu fyzické bezpečnosti 
hrozby a způsoby ochrany koncových a řídících prvků sítě. V kapitole 3.3. budou rozebrána 
opatření proti kybernetickým hrozbám a v kapitole 3.4. budou popsána další aktiva, která 
jsou podle autora nutná pro zajištění celkové bezpečnosti a kontinuity podnikání zvláště 
chránit. 
 
Informace pro tuto část byly získány formou rozhovorů s pracovníky sledované organizace, 
nebo z osobní zkušenosti autora.  
 

3.1 Ochrana koncových prvků sítě 
 
Zde se zaměříme na identifikaci hrozeb pro koncové prvky sítě telekomunikačního 
operátora. Jedná se zejména o vysílače rozmístěné po celém území České republiky v počtu 
kolem 6 000 ks. Tyto sice nejsou přímo určeny jako KI, ale spadají do KII, neboť jsou prvky 
celé telekomunikační sítě. Tyto vysílače jsou bezobslužné a jsou umístěné buď na střechách 
budov (v zastavěných oblastech), nebo na různých věžích, stožárech, vodojemech a podobně 
vyvýšených místech (ve volné krajině). Slouží k pokrytí území signálem pro zajištění přístupu 
do sítě operátora a jsou propojeny optickým, metalickým, nebo mikrovlnným spojem. 
 
Hrozby a zranitelnosti vysílačů 
 
Pro lepší přehlednost bude na místě rozdělit si hrozby do několika skupin podle různých 
kritérií. 
 
Kritérium úmyslu:  
 

 Úmyslné. 

 Neúmyslné. 
 
Kritérium zavinění:  
 

 Zaviněné. 

 Nezaviněné. 
 
Kritérium dopadu:  
 

 Mírné. 

 Závažné. 

 Kritické. 

                                            
52 ISO/IEC 27001:2013; Information Security Management System. 
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Takto bychom jistě mohli pokračovat ještě dlouho, ale pro naši potřebu bude toto rozdělení 
stačit. Pomůže nám vzpomenout co nejvíce různých hrozeb a zhodnotit jejich závažnost. 
 
Úmyslné ohrožení budeme vždy spojovat se zaviněním, proto první část tabulky zůstane 
prázdná. Ostatní kritéria vzájemně zkombinovaná nám již vygenerují podmínky pro různé 
konkrétní případy ohrožení. 
 

Ú
m

ys
l 

Za
vi

n
ěn

í 

D
o

p
ad

 

(M
ír

n
ý,

Zá
va

žn
ý,

 

K
ri

ti
ck

ý)
 

 
Hrozba 

A
N

O
 

N
E 

M - 

Z - 

K - 

A
N

O
 

M 
 Vandalismus. 

 Krádeže prvků oplocení. 

 Přespání bezdomovce. 

Z 

 Krádež bateriové zálohy. 

 Zloději barevných kovů (kabely). 

 Krádeže bezpečnostních přístupových prvků (žebříky, jistící body pro výstup). 

K 

 Pokus o nabourání se do systému. 

 Pokus o získání informací z komunikace, přenášených dat, nebo lokalizačních údajů 
zařízení. 

 Sabotáž. 

N
E 

N
E 

M 
 Vosí hnízda. 

 Malá poškození přírodními živly bez dopadu na provoz. 

Z 
 Vysoká venkovní teplota. 

 Větší poškození přírodními živly (spadlý strom na technologii, …apod.). 

K 
 Přírodní pohroma velkého rozsahu s vysokou mírou poškození (povodně, vichřice, 

energetické výboje). 

 Dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny na velkém území. 

A
N

O
 

M 
 Nenahlášený vstup dodavatele. 

 Koroze, opotřebení – nezjištěné při pravidelné revizi. 

Z 
 Nedodržení standardů při montáži a dalších pracích (s vlivem na provoz). 

 Poškození objektu – zatýkání dešťové vody, statika, …apod. 

 Dlouhodobější plánované přerušení dodávky elektřiny (předem nenahlášené). 

K 

 Nedodržení standardů při montáži a dalších pracích (s podstatným vlivem na provoz 
více stanic). 

 Přerušení vysokokapacitního spoje (např. optický kabel) v těžko přístupném místě. 

 Chyba technika při rutinních pracích s následkem přerušení provozu s velkým 
negativním dopadem. 

 

Tabulka 3 – Analýza ohrožení koncových prvků sítě telekomunikačního operátora (dle 
vlastních poznatků autora). 
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Tyto, v tabulce uvedené hrozby se dále kvantifikují mírou rizika, v analýze rizik, ze které 
následně mohou být vyvozena opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň, nebo jeho 
akceptace a promítnutí v plánu zvládání rizik.      
 
Skutečné události řešené na koncových stanicích telekomunikační a datové sítě 
v obrazech.53 
 
Přírodní živly – voda (přívalové deště, povodně…). 
 

 
 
Obrázek 3 – Vytopená základnová stanice. 
 
Přírodní živly – sníh. 
 

 
 
Obrázek 4 – Náporem sněhu povalená rozvodná skříň. 
 

                                            
53 Pokud není uvedeno jinak, jedná se o fotografie z archivu autora. 
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Přírodní živly – vítr (přímé poškození spadlými stromy, nebo přerušení napájení). 
 

 
 
Obrázek 5 – Poškození oplocení a střechy větvemi po silném větru. 

 
Živly lidmi vypuštěné – oheň. 
 

 
 
Obrázek 6 – Poškození outdoorové základnové stanice po požáru na střeše budovy. 
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Lidé – zloději barevných kovů. 
 

 
 
Obrázek 7 – Uštípané napájecí a anténní kabely po návštěvě zlodějů barevných kovů. 
 
Lidé – zloději baterií 
 

 
 
Obrázek 8 – Prázdné bateriové racky, ze kterých byly odcizeny baterie. 
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Lidé – nešikovnost. 
 

 
 
Obrázek 9 – Povalený sloup poškodil oplocení a jen těsně minul rozvodnou skříň při 
stavebních pracích na přilehlém pozemku. 
 
Lidé – bez povolení kopat 
 

 
 
Obrázek 10 – Mechanické poškození kabelu (v tomto případě elektrického) při výkopových 
pracích. 
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Lidé – zvědavci. 
 

 
 
Obrázek 11 – Vypáčené dveře do kontejneru s technologií. 
 
Lidé, co se jim hodí všechno (odcizené oplocení) 
 

 
 
Obrázek 12 – odmontované a ukradené plaňkové oplocení u základnové stanice. 
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Kuriozity 
 

 
 
Obrázek 13 – Nezvyklou cestu skrz střechu si zvolil zloděj v případě tohoto vloupání. 
 
Ze své zkušenosti mohu říci, že škodní události řešené na prvcích telekomunikační sítě nejsou 
přímým útokem na kritickou infrastrukturu. U živelních vůbec a u těch lidmi zaviněných jde 
většinou o pokus obohatit se, nešikovnost, zanedbání povinnosti apod. Pachatelé ani netuší, 
že svým jednáním ohrožují, nebo omezují chod telekomunikační sítě, která je kritickou 
infrastrukturou a většinou ani škody a dopad nedosahují na kritéria podle kterých je KI / KII 
určena. Přesto však musíme být ostražití. Známý je případ z roku 2011, kdy Gruzínská 
důchodkyně Hajastan Šakarianová při hledání kabelů, které by mohla odvést do sběrny, 
přeřízla i důležitý optický kabel, čímž vyřadila připojení na internet pro 90 % Arménie, část 
Gruzie a Ázerbájdžánu na více než 5 hodin.54 Pro podobné příklady však nemusíme chodit 
daleko. V roce 2015 překopnutý kabel společnosti O2 způsobil nedostupnost hlasových 
a datových služeb pro zákazníky v jižních, západních, středních Čechách i části Prahy na 
několik hodin. Společnosti po tuto dobu nefungoval ani její oficiální web, takže o výpadku 
musela zákazníky informovat přes facebookové stránky.55 
  
Je vidět, že chránit 6 000 vysílačů na území celé republiky, často v nepřístupných lokalitách 
není lehký úkol. Samozřejmě jsou všechny vybaveny elektronickým zabezpečovacím 
zařízením a alarmy jsou sledovány v dohledovém centru, ale dojezdové časy jsou příliš 
dlouhé, než aby byl pachatel přistižen ještě na místě. Policie České republiky zde také mnoho 
nezmůže. Ať už z důvodu kapacitních, že nevědí, kde přesně vysílače stojí, nebo právě proto, 
že kvůli odlehlosti lokality dojedou na místo pozdě. V poslední době se podařilo několik 
zlodějů kabelů a baterií, kteří se zaměřili na určitou oblast, chytit a předat policii za přispění 
servisních techniků, kteří v oblasti hlídkovali a ihned po zaznamenání alarmů byli schopni na 

                                            
54 NÝVLT, V. Důchodkyně šla "na dřevo", pilkou odřízla dva státy od internetu. Technet.cz. 11. IV. 2011. 
http://technet.idnes.cz/duchodkyne-sla-na-drevo-pilkou-odrizla-dva-staty-od-internetu-p61-
/sw_internet.aspx?c=A110411_092852_sw_internet_nyv  
55 Operátor O2 měl rozsáhlý výpadek. Způsobil ho překopnutý kabel, tvrdí. Mobil.iDnes.cz. 19. VIII. 2015. 
http://mobil.idnes.cz/vypadek-o2-nemuzu-se-dovolat-d1t-/mobilni-
operatori.aspx?c=A150819_093842_mobilni-operatori_hro  
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konkrétní lokalitu v krátkém čase dojet. Svým vozem zablokovali automobil zlodějům  
a přivolaná policie si již výtečníky zajistila. 
 
Následky z těchto škodních událostí můžeme rozdělit na tři části: 
 
 Samotné náklady na odstranění škody. 
 Ušlý zisk z důvodu nefunkčního zařízení. 
 Případně, při větším rozsahu výpadku, i poškození dobrého jména organizace. 
 
Tyto náklady nese provozovatel zařízení. Pro diverzifikaci rizika používá samozřejmě 
i pojištění, avšak pro únosnou výši pojistného je spoluúčast natolik vysoká, že tyto drobné 
poškození a krádeže pojišťovna nehradí. V tomto ohledu musíme mít na paměti, že operátoři 
musí provozovat majetek v hodnotách desítek mld. Kč. 
 

3.2 Ochrana řídících prvků sítě 
 
Co tedy myslíme pojmem řídící prvky sítě? Pro účely tohoto pojednání jsem si takto dovolil 
nazvat ústředny, datová centra a centra řízení a podpory sítě. To jsou prvky, které byly 
vyjmenovány v odvětvových kritériích pro určení prvku KI již dříve, před účinností ZKB. 
A často jsou tudíž jako prvek KI také určeny. 
 
Ochrana těchto prvků je na úplně jiné úrovni, než ochrana koncových prvků sítě. Fyzická 
ochrana bývá většinou zabezpečena ostrahou objektu. Je zde přísně řízen režim přístupových 
práv. Začíná se již s ochranou perimetru. Pokud to jde a objekt třeba nesousedí přímo s ulicí, 
je hranice perimetru chráněna pevnou bariérou, například plotem, která by měla dosahovat 
výšky min. 180cm. Pro možnost vjezdu na pozemek je instalována brána, často doplněná 
závorou s čtečkou karet a zařízením pro komunikaci s ostrahou. Prostor perimetru je 
monitorován kamerami a dalšími elektronickými čidly, monitorující pohyb osob a vozidel 
v chráněném prostoru. Některé systémy jsou již vybaveny automatickou detekcí anomálií. 
Dále je monitorován plášť budovy. K tomu jsou požívány elektronické systémy, jako kamery, 
laserové závory, tříštivá čidla na prosklených plochách a také mechanické zábrany, jako jsou 
mříže, zodolněné dveře, a kvalitní zámky. 
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Obrázek 14 – Někdy bývá až přestřeženo. Dvě kamery hlídají třetí kameru na vchodu do 
datového centra. Fotografie z archivu autora. 
 
Interiér je u takových objektů rozdělen na jednotlivé úseky. Jak požární, ale o tom bude 
pojednáno níže v této kapitole, tak hlavně z hlediska řízení přístupových oprávnění. 
U některých datových center, kde je více zákazníků, je běžné, že technologie pro každého 
zákazníka je v rámci jednoho sálu nejen v uzamykatelných racích, ale může být ještě 
oddělena od ostatních i drátěnou klecí. 
 

 
 
Obrázek 15 – Technologie v datových centech oddělená klecí.56 

                                            
56 Arbor. http://arbor.as/wp-content/uploads/2014/08/GTS.jpg 
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Ověření vstupující osoby bývá kombinací čipové karty a číselného kódu, u méně důležitých 
objektů, nebo dalších biometrických znaků, jako je otisk prstu, scan duhovky oka, nebo 
krevního řečiště u důležitějších objektů. Vstup musí být také v předstihu nahlášen a schválen, 
neboť je okamžitě detekován na dohledovém centru jako alarmové hlášení. Detaily 
zabezpečení každého objektu a pravidla jeho ochrany jsou citlivými údaji a nejsou sdělovány 
nikomu, kdo k tomu není pověřen. 
 
Některé starší objekty, které byly vybudovány na kraji města, jsou již nyní plně obklopeny 
zástavbou a infrastrukturou, které mohou negativně ovlivnit jejich bezpečnost. Nové objekty 
jsou již budovány s ohledem nejen na dostupnost, ale také na kvalitu podloží, seismické 
oblasti, záplavové oblasti, okolní zdroje rizik a také s ohledem na plánovaný územní rozvoj.   
   
Velká pozornost je věnována požární ochraně. Jelikož zařízení, která zde chráníme, mají 
hodnoty mnoha miliónů korun, používá se k hašení požárů výhradně inertního plynu, který 
sníží koncentraci kyslíku v místnosti a nedovolí tak okysličování, resp. hoření, současně však 
nepoškodí citlivou elektroniku. Stabilní hasicí zařízení (SHZ), jak se tyto systémy nazývají, se 
skládají z řídící jednotky, která vyhodnocuje vstupy od jednotlivých čidel a nedovolí tak 
vypuštění plynu při falešném poplachu, dále rozvodů hasiva a několika tlakových nádob se 
samotným hasivem. Každý požární úsek je osazen vlastním SHZ, který pracuje 
v samostatném režimu. Používají se dva typy zařízení, vysokotlaké, které skoro okamžitě 
vyplní prostor hasivem pod vyšším tlakem a nízkotlaké, které naplní prostor pomalu padající 
mlhou tvořenou hasební látkou.  
 

 
 
Obrázek 16 – Nádoby s inertním plynem pro hašení požárů v technologických místnostech. 
Fotografie z archivu autora. 
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Mezi požárními úseky musí být všechny prostupy protipožárně utěsněny. Pro kabelové 
prostupy se používá speciální pěna, protipožární průchodky, nebo tam, kde se častěji musí 
přidávat, nebo měnit průchozí kabely, se používají speciální protipožární pytlíky plněné 
granulemi, které v případě požáru zvětší svůj objem a neprodyšně tak otvory uzavřou.  
 

 
 
Obrázek 17 – vyplnění otvoru protipožárními sáčky.57  
 
Požární ochrana těchto objektů je již na velmi dobré úrovni. Přesto se se občas můžeme ještě 
s ochromením provozu z důvodu požáru stále setkat. Například v březnu 2014 došlo k požáru 
v datacentru Státní tiskárny cenin a následnému přerušení napájení, což mělo za následek 
několikahodinový výpadek základních registrů, tedy „páteře“ tuzemského eGovermentu 
(tzv. eGON).58,59 Dalším příkladem z již dřívější doby, avšak s obrovským dopadem na 
zákazníky, měla série požárů telefonních ústředen společnosti Český Telecom v letech 2000 
ve Frýdku Místku, 2002 v Praze a 2004 v Ostravě.60,61 Příčinou bylo přepětí v rozvodné síti  
a každý výpadek měl dopad na přibližně 40 tisíc (rok 2002), respektive 18 000 (rok 2004) 
zákazníků, jejichž linky zůstaly nefunkční po dobu několika dní. 

                                            
57 Protipožární prostupy. PRO 8 s. r. o.  
http://www.pro8.cz/cs/produkty/elektromontazni-prace/195-protipozarni-prostupy.html 
58 PETERKA, J. Základní registry vyřadil na čtyři hodiny z provozu požár v datacentru. Lupa.cz. 4. IV. 2014. 
http://www.lupa.cz/clanky/zakladni-registry-vyradil-na-ctyri-hodiny-z-provozu-pozar-v-datacentru/  
59 HEJDUK, M. Informace k výpadku v datovém centru. Správa základních registrů. 3. IV. 2014. 
http://www.szrcr.cz/informace-k-vypadku-v-datovem-centru 
60 ZIKMUND, M. Český Telecom: proč vyhořela ústředna v Blanické? Mobilmania.cz. 1. II. 2002. 
http://www.mobilmania.cz/clanky/cesky-telecom-proc-vyhorela-ustredna-v-blanicke/sc-3-a-
1101671/default.aspx 
61 Telecom už v Ostravě zprovoznil novou ústřednu. IDnes.cz. 8. XI. 2004. http://mobil.idnes.cz/telecom-uz-v-
ostrave-zprovoznil-novou-ustrednu-fu7-/mob_tech.aspx?c=A041108_5286174_mob_aktuality 
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Obrázek 18 – požár ústředny Českého Telecomu v roce 2002 v Praze na Vinohradech.62 
 
Další důležitou součástí ochrany je redundance, zvláště pak georedundance. Jedná se  
o zdvojení důležitých prvků a tras a jejich umístění na rozdílná místa, aby poškození jednoho 
nemohlo mít dopad i na poškození druhého prvku. Používá se jak pro důležité technologie, 
které mohou být od sebe vzdáleny i stovky kilometrů a například při vyhoření jedné lokality 
převezme provoz redundantní technologie v lokalitě druhé, tak pro rozvody a zdroje 
napájení, či rozvody datových tras v rámci jednoho objektu. Bohužel zvláště starší objekty 
nemají tuto redundanci vybudovánu, případně se, v horším případě až při výpadku, zjistí, že 
přestože byla redundance vybudována, je část trasy, nebo některé použité zařízení společné 
pro obě řešení. Tyto uzly jsou pak velkou hrozbou, protože jejich nefunkčnost způsobí 
nefunkčnost celého řešení. 
 
Napájení je pak samostatnou a velmi důležitou kapitolou pro zajištění bezpečnosti  
a kontinuity provozu. Bez zajištění elektrické energie by nejen přestaly technologie fungovat, 
ale i všechny ostatní bezpečnostní prvky by byly k ničemu. Přívod elektrické energie do 
objektu je, pokud je to možné, veden dvěma nezávislými trasami z různých distribučních 
okruhů. Poté je ošetřen proti abnormalitám, jako jsou přepětí, nebo kolísání napětí 
v distribuční síti. Následně je v mnoha zdrojových jednotkách (power supply unit – PSU) 
usměrněn a transformován na 48V, tedy napětí, kterým je napájena většina technologií. Pro 
zálohu krátce trvajících výpadků slouží zdroje nepřerušovaného napájení63 (Uninterruptible 
Power Supply – UPS), které disponují velkou bateriovou zálohou, ze které jsou schopny 
překlenout hlavně několik okamžiků od výpadku napájení po nastartování motorgenerátoru.  
 

                                            
62 POKORNÝ, M. Protipožární ochrana kabelových instalací. Tzb-info. 22. IV. 2008. 
http://www.tzb-info.cz/4809-protipozarni-ochrana-kabelovych-instalaci 
63  Termín „zdroj nepřerušovaného napájení“ odpovídá ČSN EN 62040. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Michal Petřiček, Ochrana prvků informační kritické infrastruktury pohledem vlastníka a provozovatele (2018_A_14) 

 

 
40 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 
Obrázek 19 – Bateriová záloha pro řídící prvky sítě. Fotografie z archivu autora. 
 
Motorgenerátory (MG), někdy také nazývány dieselagregáty (DA) jsou statické motory, které 
jsou spojeny s generátorem elektrického proudu, který pak napájí budovu postiženou 
výpadkem. Tyto motorgenerátory jsou pravidelně kontrolovány a zkušebně spouštěny 
v periodách od jednoho do šesti měsíců podle důležitosti technologie, kterou zálohují. Pro 
zásobování palivem jsou budovány obrovské nádrže, které udrží MG v provozu několik dní. 
Problémem bývá však uskladněné palivo, kterým je většinou nafta. Běžná nafta, která 
povinně obsahuje biosložky, se nedá dlouhodobě skladovat. Řešením může být čerpání tzv. 
arktické nafty pro nízké teploty, nebo využití možnosti nákupu nafty bez biosložek Optimal 
Diesel u čerpacích stanic EuroOil, provozovaných společností ČEPRO, a. s.64 
 

 
 
Obrázek 20 – Motorgenerátory pro zajištění napájení řídících prvků sítě v případě výpadku 
napájení z rozvodné sítě. Fotografie z archivu autora. 
 
Jako doporučení pro obecné požadavky na ochranu prvků kritické infrastruktury slouží 
technická norma ČSN P 73 4450-165. Dle názoru autora studie je však spíše rozcestníkem 
odkazující na ostatní normy relevantní k ochraně objektů, ať už jde o soubor norem 
související s mechanickými zábrannými prostředky, poplachovými zabezpečovacími systémy, 
systému kontrol vstupu, elektrické požární signalizace, fyzické ostrahy, posuzování rizik, či 
dalších. Z tohoto důvodu není ani příliš využívána. 

                                            
64 Optimal Diesel bez biosložky. ČEPRO. https://www.ceproas.cz/optimal-diesel  
65 Předběžná technická norma ČSN P 73 4450-1 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury – Část1: Obecné 
požadavky. 
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3.3 Ochrana proti kybernetickým hrozbám 
 
Mobilní operátoři, jakož i někteří další poskytovatelé informačních systémů mají jisté 
specifikum. To spočívá v tom, že mohou být nejen vystaveni útokům útočníka z vnitřního 
prostředí organizace, nebo útokům zvenčí, ale mohou složit jako prostředí pro vedení útoku 
na jinou organizaci.  

 
 
Obrázek 21 – Schéma vedení kybernetického útoku [autor]. 
 
Z tohoto důvodu se s kybernetickými událostmi i incidenty setkávají poměrně často. V této 
kapitole budou popsány nástroje, kterými těmto incidentům předcházejí, případně je 
detekují, nebo řeší. 
 
Základním předpokladem odolnosti proti kybernetickým hrozbám je už projektování 
bezpečné topologie sítě. Důsledné oddělení prostředí vnitřní LAN sítě od internetu 
a umístění serverů s potřebou přímého přístupu na internet, používající veřejné IP adresy, do 
takzvané demilitarizované zóny (DMZ) oddělené pomocí firewallů je nezbytné. 
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Na obrázku jsou dva používané způsoby topologie. První, používaný spíše menšími firmami 
již dnes není považován za bezpečný, proto zodpovědná organizace používá způsob druhý.     
 

 
 
Obrázek 22 – Dva způsoby použití firewallu pro oddělení vnitřní sítě od internetu za využití 
DMZ. Převzato z: VACCA, John R. Computer and information security handbook. Burlington, 
MA: Morgan Kaufmann, c2009. ISBN 978-0-12-374354-1. 
 
Firewally na bázi paketových filtrů dnes také nestačí. Používají se inteligentní a výkonná 
zařízení, které provádějí kontrolu na aplikační vrstvě a analyzují i obsah provozu.  
 
Dalším nezbytným nástrojem je sytém ověřování identity uživatelů (Identity Management 
System) a nástroj pro řízení přístupových oprávnění (Access Rights Management), ať už pro 
přístup do systému, nebo přístup a řízení oprávnění pro aplikace. 
 
Pro detekci škodlivého kódu je použit antivirus. Tento musí být neustále aktualizován. Stejně 
tak jsou průběžně, na specializovaných platformách pro výměnu informací mezi CERT týmy, 
bezpečnostními experty, výrobci softwaru i zařízení, sdíleny informace o nalezených 
zranitelnostech a chybách. Je pak na správcích dotčených zařízení a softwarů, aby instalovaly 
bezpečnostní záplaty, aktualizace a service packy, případně zařízení vyměnili, nebo 
akceptovali riziko a zahrnuli ho do plánu zvládání rizik. Příkladem souboru nástrojů a služeb 
nabízející zdarma scan zranitelností může být třeba OpenVAS.  
 

 
 
Obrázek 23 – Logo OpenVAS. 
 
K zaznamenávání činnosti v síti, zásahy uživatelů, či administrátorů slouží Syslog server. 
Zatímco zde se uloží logy pro případnou pozdější kontrolu, nástroj SIEM (Security 
Information and Event Management) umožňuje v reálném čase tyto logy vyhodnocovat  
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a vyhledávat anomálie. Pro tyto může mít připravené scénáře, nebo je reportovat 
pracovníkům datové bezpečnosti. 
 
Dalším systémem sloužícím k detekci průniku do systému, někdy přirovnávanému k zařízení 
alarmu ve fyzickém světě, je IDS (Intrusion Detection System). Vyhodnocením znaků 
známých typů útoku, nebo vyhodnocením anomálií od běžného známého chování systému, 
detekuje útok, nebo jinou formu zneužití. 
 

 
 
Obrázek 24 – IDS, detekce zneužití a detekce anomálie.66 
 
Nástrojů pro zajištění kybernetické bezpečnosti je mnoho. Zmiňme zde ještě alespoň 
Kryptografické prostředky, které slouží k převedení otevřeného textu, nebo kódu na text 
nebo kód šifrovaný, tedy takový, který není možno převést zpět na text, či kód otevřený bez 
znalosti klíče, nebo vynaložení nepřiměřených prostředků.  Jde tedy o prostředek k zajištění 
důvěrnosti, ale i integrity. 
 
Bohužel detailnější informace jsou již příliš citlivé, než aby je organizace byla ochotna sdělit  
a také příliš technické, než aby je autor byl schopen pochopit.  

 
3.4 Další aktiva organizace, které je nezbytné chránit 

 
Všechny technické prostředky, kterými organizace disponuje, by byly k ničemu, kdyby je 
neobsluhovali zkušení pracovníci. Zkušenosti a znalosti jsou důležitou součástí prevence 
bezpečnostních incidentů. Toto si sledovaná organizace dobře uvědomuje a provádí školení 
a testování bezpečnostního povědomí. Prohlubování expertních znalostí je podporováno buď 

                                            
66 VACCA, John R. Computer and Information Security Handbook. Burlington, Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 
978-0-12-374354-1. 
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formou předávání zkušeností na pracovišti, nebo si může každý pracovník navrhnout své 
rozvojové aktivity v rámci individuálního plánu rozvoje.  
 
Péče o lidské zdroje však nespočívá jen v jejich rozvoji. Je třeba jim také zajistit bezpečné 
prostředí pro práci přísným dodržováním pravidel pro ochranu bezpečnosti práce. Také 
firemní kultura může podpořit vyšší zájem o bezpečnost organizace. 
 
Na začátku této kapitoly bylo zmíněno, že lidé jsou také nositeli znalostí tzv. know–how. 
Přestože se zde snaží, aby tyto znalosti byly sdíleny, ať již formou předání na druhé 
pracovníky, nebo formou znalostních databází, stále jsou v organizaci pracovníci, kteří jsou 
takzvaně „nezastupitelní“. Toto může znamenat zvýšené riziko, že se organizace dostane do 
problémů, pokud by tito pracovníci byli z jakéhokoli důvodu pro organizaci nedostupní. 

 
3.5 Řízení kontinuity podnikání 

 
Sledovaná organizace si je také vědoma, že ani kombinace všech opatření, nemůže 
eliminovat veškeré riziko. Aby byla schopna efektivně řešit rozsáhlejší incidenty a neohrozila 
tak svoji existenci, provádí řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management 
System – BCMS) podle doporučení normy ISO 2230167, pro niž je také certifikována.  
 
Přímou vazbu na řízení kontinuity má také proces obnovy po havárii (Disaster Recovery 
– DR), jehož výstupem jsou plány obnovy po havárii (Disaster Recovery Plan – DPR), tedy 
postupy zprovoznění kritických IT technologií po havárii, časy obnovy (Recovery Time 
Objective – RTO) a stáří dat v poslední záloze (Recovery Point Objective – RPO), se kterými je 
třeba počítat v plánech kontinuity činností. 

 
3.6 Závěry a hodnocení bezpečnostního prostředí sledované organizace 

 
Organizace, která byla předmětem výzkumu, byla opatřením obecné povahy (vydaným 
Ministerstvem průmyslu a obchodu) určena subjektem kritické infrastruktury již v roce 2011 
v oblasti technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací. V oblasti kybernetické 
bezpečnosti pak byla opatřením obecné povahy (vydaným Národním bezpečnostním 
úřadem) určena povinným subjektem v roce 2015. Již od začátku si držela vysokou úroveň 
v oblasti zajišťování bezpečnosti svých aktiv i služeb poskytovaných zákazníkům.  
 
Systém řízení bezpečnosti informací ISMS, pro který je certifikovaná dle ISO 27001, zavedla 
již několik let před povinností vyplývající z Kybernetického zákona.  Dále je certifikována dle 
ISO 22301 v oblasti řízení kontinuity podnikání. Podílí se na tvorbě a formování 
bezpečnostního prostředí v České republice, například připomínkováním návrhů zákonů 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, ačkoli ne tak aktivně jako některé jiné organizace. Není 
zde například navázána přímá spolupráce s Národním bezpečnostním úřadem při přípravě 
seminářů, konferencí a diskusí.  
 

                                            
67 ČSN/ISO 22301:2012; Business continuity management system. 
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Informace z oblasti kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů sdílí ze zákonné 
povinnosti přes Vládní CERT, dále spolupracuje s Národním CSIRT a některé informace sdílí  
i přes další platformy sdílení informací, například pod hlavičkou Asociace poskytovatelů 
mobilních služeb. Kladně hodnotí, že při tvorbě Kybernetického zákona a jeho prováděcích 
předpisů bylo navázáno na již fungující a osvědčené metody popisované normami rodiny 
ISO 27000. Na druhou stranu však uvádí, že výklad některých ustanovení není jednoznačný  
a bylo by dobré tyto výklady sjednotit. Jako příklad lze uvést nejednoznačnost toho, co je 
a co není kybernetickým bezpečnostním incidentem a jaký incident je, či není nutno hlásit.  
 
Dalšími zásadními regulátory se zákonnou povinností hlásit jim bezpečnostní incidenty 
v jejich oblasti zájmu jsou Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů.  
 
Přestože organizace prokazatelně splňuje bezpečnostní normy a aktivně přistupuje 
k otázkám řízení bezpečnosti, nevyhnuly se jí v minulosti závažné bezpečnostní incidenty. Je 
však vidět, že organizace pracuje na neustálé identifikaci nových hrozeb, řízení rizik 
a zlepšování procesů pro zajištění vyšší bezpečnosti.     
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4 Průzkum přístupu ostatních provozovatelů kritické informační infrastruktury 
k ochraně svých systémů. 

 
4.1 Vytvoření zobecňujících hypotéz na základě nálezů ze zkoumané organizace   

 
Na základě poznatků o přístupech zkoumané organizace k řešení ochrany kritické 
infrastruktury byly formulovány následující hypotézy, jejichž ověření, či vyvrácení má sloužit 
ze zobecnění přístupu ostatních určených subjektů k této problematice ve třech hlavních 
oblastech.  
 

a) Dřívější zkušenost s plněním povinností subjektů kritické infrastruktury vyplývající 
z Krizového zákona č. 240/2000 Sb.  
 

b) Dobrovolné zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci i bez 
povinnosti vyplývající z Kybernetického zákona č. 181/2014 Sb. 
 

c) Aktivní přístup na formování bezpečnostního prostředí a povědomí v České republice. 
 
K těmto oblastem byly formulovány tyto hypotézy: 
 
H01: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura byly 
již dříve jmenovány subjekty kritické infrastruktury v jiné oblasti, nebo odvětví. 
 
HA1: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který nebyl již dříve jmenován subjektem kritické infrastruktury v jiné oblasti, 
nebo odvětví. 
 
H02: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura 
zavedly ve své organizaci systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) již před platností 
Kybernetického zákona.  
 
HA2: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který neměl zaveden ve své organizaci systém řízení bezpečnosti informací 
(ISMS) již před platností Kybernetického zákona. 
 
H03: Všechny subjekty kritické infrastruktury v oblasti kritická informační infrastruktura 
přistupují aktivně k formování prostředí kybernetické bezpečnosti v České republice nad 
rámec zákonných povinností. 
 
HA3: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který aktivně nepřistupuje k formování prostředí kybernetické bezpečnosti 
v České republice nad rámec zákonných povinností 
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4.2 Výsledky průzkumu přístupu různých subjektů kritické informační infrastruktury 
v České republice k tématu ochrany kritické infrastruktury 

 
Pro srovnání přístupu k otázce kybernetické bezpečnosti s ostatními subjekty, které mají ve 
své správě kritickou informační infrastrukturu, byl použit dotazníkový průzkum. Že to nebyla 
správná volba, se však ukázalo záhy.   
 
Jelikož si autor uvědomuje, že téma zajišťování bezpečnosti je velmi citlivé, snažil se volit 
otázky tak, aby jejich zodpovězení nevyžadovalo přílišné odkrytí zneužitelných údajů. Také si 
uvědomuje, že ochota vyplnit dotazník bývá nepřímo úměrná jeho délce, proto vytvořil 
dotazník jednostránkový se stručně definovanými deseti dotazy.  Přesto ochota vyplnit 
dotazník byla velmi malá. Někteří respondenti se vyjádřili, že by informace poskytli, jen 
pokud by byla studie vedena v neveřejném režimu. Někteří odpověděli, že informace 
neposkytnou z důvodu přílišného pracovního vytížení. Respondenti, kteří dotazník vyplnili, 
pak preferovali možnost, aby data z dotazníku byla statisticky vytěžena, avšak vyplněný 
dotazník nezveřejňován. Dotazník v nevyplněné verzi je přílohou studie. 
 
Osloveno tedy bylo 19 respondentů (viz tabulka, Prvky KII určené Opatřením obecné povahy 
Národního bezpečnostního úřadu do 28. ledna 2017). Úspěšnost je uvedena v tabulce níže. 
 
 
 

Odmítlo, nereagovalo 14 

Vyplněný dotazník poslalo 5 

 
 
 
 
 
 
Je zřejmé, že tento vzorek není zcela reprezentativní a získané výsledky nemohou být použity 
k potvrzení, či vyvrácení položených hypotéz. 
 
Může nás to však vést k zamyšlení, proč tomu tak je. Oblast bezpečnosti je velmi citlivá  
a mnohé informace spojené do správných souvislostí můžou být zneužity případným 
útočníkem. Navíc zaslání dotazníku formou e–mailu, kdy tazatel je pro respondenta neznámý 
(může se skrývat za falešnou identitou), může vést respondenty k pocitu nedůvěry. Z tohoto 
důvodu by bylo lepší kontaktovat respondenty a projít s nimi dotazník osobně. Tak by bylo 
možné nejen získat odpovědi na otázky, ale i mnoho doplňujících informací. Tato forma je 
však náročná na čas jak pro tazatele, tak i pro respondenty, což může vést k tomu, že ke 
schůzce nebudou svolní. Ideální setkání by bylo při příležitosti nějaké bezpečnostní 
konference, školení, nebo semináře. 
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Vraťme se však k vyplněným dotazníkům. 
 
Otázku č. 1, „Vlastníkem, nebo provozovatelem kritické infrastruktury jsme od doby:“, 
zodpověděli všichni respondenti zaškrtnutím pole „Před rokem 2015“.  
 
Otázka č. 2, „Kritická infrastruktura nám byla určena v těchto odvětvích:“, nebude z důvodu 
malého množství vrácených dotazníků vyhodnocena. 
 
Otázka č. 3, „Prosím odhadněte poměr příčin fyzického poškození prvků kritické 
infrastruktury ve vaší organizaci a jejich četnost za rok (jednotky[j], desítky[d], stovky[s], 
tisíce[t]):“, nebyla žádným respondentem zodpovězena. 
 
 Otázka č. 4, „Prosím odhadněte poměr příčin kybernetických bezpečnostních incidentů  
s dopadem na kritickou infrastrukturu a jejich četnost za rok (jednotky[j], desítky[d], 
stovky[s], tisíce[t]):“, nebyla také žádným respondentem zodpovězena.  
 
Otázku č. 5, „Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) jsme v organizaci zavedli:“, 
zodpověděli respondenti ve 4 případech zaškrtnutím pole „Před přijetím ZKB“ a jeden 
zaškrtnutím pole „V souvislosti s přijetím ZKB“. 
 
Otázku č. 6, „Jsme certifikováni normou ČSN/ISO 27001:“, zodpověděli 2 respondenti 
zaškrtnutím pole „Ano“ a 3 respondenti zaškrtnutím pole „NE“. 
 
Otázka č. 7, „Používáme tyto další bezpečnostní standardy:“, nebude z důvodu malého 
množství vrácených dotazníků vyhodnocena. 
 
Otázku č. 8, „Spolupracujeme s Národním bezpečnostním úřadem nad rámec povinností 
(např. diskuze o problematice, připomínkování právních předpisů…):“, zodpověděli 
4 respondenti zaškrtnutím pole „Ano“ a 1 respondent zaškrtnutím pole „NE“. 
 
Otázku č. 9, „Sdílíme některé informace s ostatními subjekty KII:“, zodpověděli respondenti 
kromě zaškrtnutí pole „Ze zákonné povinnosti přes GovCERT“ i 2 krát zaškrtnutím pole „Přes 
Národní CSIRT“ a 3 krát zaškrtnutím pole „Přes jiné platformy pro výměnu informací“. Pouze 
jeden respondent uvedl, že nesdílí tyto informace jiným způsobem, než ze zákonné 
povinnosti. 
 
V otázce č. 10, „Jak hodnotíte právní úpravu oblasti kybernetické bezpečnosti v České 
republice a co byste rádi změnili (zlepšili)?“ Odpovídali respondenti většinou kladně. Prostor 
pro zlepšení vidí například ve sjednocení výkladu některých ustanovení zákona. 
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Po vyhodnocení odpovědí z vyplněných dotazníků můžeme vyvodit tyto závěry relevantní 
k příslušným hypotézám: 
 
Hypotézu H01 nelze kvůli malému počtu vrácených dotazníků potvrdit, ani vyvrátit. Není 
tedy nutné ji dále rozvádět. 
 
Hypotézu H02 můžeme na základě odpovědí otázky č. 5 vyvrátit, neboť jeden z respondentů 
uvedl, že ISMS v organizaci zavedli až na základě povinnosti z Kybernetického zákona. 
Můžeme tedy prohlásit za platnou hypotézu alternativní HA2 
 
HA2: Existuje alespoň jeden subjekt kritické infrastruktury v oblasti kritická informační 
infrastruktura, který neměl zaveden ve své organizaci systém řízení bezpečnosti informací 
(ISMS) již před platností Kybernetického zákona. 
 
Z potvrzení Alternativní hypotézy lze vyvodit poznatek, že ustavení zákonné povinnosti 
zavést ISMS v organizaci spravující kritickou informační infrastrukturu, mělo smysl. Existovaly 
totiž organizace, spravující takto významné systémy, které neměly ISMS zaveden a k řízení 
bezpečnosti informací tak přistupovaly nekoncepčně, což mohlo mít za následek větší 
zranitelnost.  
 
Hypotézu H03 nelze kvůli malému počtu vrácených dotazníků potvrdit, ani vyvrátit. Není 
tedy nutné ji dále rozvádět. 
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ZÁVĚR 
 
Problematika ochrany kritické infrastruktury je velmi rozsáhlá. Postihnout všechny její 
aspekty v jedné práci je takřka nemožné. Na začátku této studie byl popsán vývoj  
a současný přístup právní regulace k povinnostem subjektů, reflektující změny 
v bezpečnostním prostředí, jak se vyvíjelo od přelomu tisíciletí, až po dnešek. A právě dnešní 
fenomén kybernetických hrozeb vedl k nutnosti rozšíření odvětví komunikačních  
a informačních systémů kritické infrastruktury o oblast kybernetické bezpečnosti.  
 
Povinnosti subjektů, správců komunikačních, či informačních systémů v tomto vzniklém 
odvětví, byly ustanoveny v Kybernetickém zákoně. Zde vidíme podstatnou změnu přístupu 
k řízení bezpečnosti kritické infrastruktury od velmi obecného ustanovení Krizového zákona, 
které ukládá jmenovaným subjektům zajistit bezpečnost prvků kritické infrastruktury, bez 
ohledu na to jak, k velmi detailně předepsaným postupům v případě zákona kybernetického. 
Je velmi chvályhodné, a někteří respondenti průzkumu to také zmiňují, že se zákonodárce 
nepokoušel vymyslet nový systém řízení bezpečnosti, ale převzal již zaběhnutý a uznávaný 
model řízení bezpečnosti informací ISMS popsaný v normě ISO 27001. Tím ulehčil splnění 
požadavků, daných tímto zákonem subjektům, kteří již před jeho přijetím aktivně 
přistupovali k řízení bezpečnosti informací a byli v souladu se zmíněnou normou. Že takoví 
nebyli všichni, vyplynulo i z dotazníkového průzkumu. V tomto ohledu je třeba konstatovat, 
že přijetí Kybernetického zákona mělo smysl minimálně pro sjednocení přístupu k řízení 
bezpečnosti informací u povinných subjektů, u některých dokonce k jeho zavedení. 
 
Další povinností plynoucí z Kybernetického zákona je hlášení kybernetických bezpečnostních 
incidentů a událostí. Pro správce informačních a komunikačních systémů kritické 
infrastruktury je kontaktním pracovištěm vládní CERT (GovCERT). Zde je třeba poukázat na 
dva detekované problémy. Prvním je, že není zcela jasno, jaké události / incidenty je nutné 
hlásit. Jestli všechny kybernetické bezpečnostní události / incidenty v organizaci, nebo jenom 
ty, které splňují hledisko dopadu srovnatelné s průřezovými kritérii k určení kritické 
infrastruktury, tedy například dopad na minimálně 125 tis. osob. Kybernetických událostí 
totiž bývá v organizaci stovky ročně a evidováním a zpracováváním všech na GovCERTu by asi 
došlo k zahlcení jeho kapacit. Toto zmiňoval i Lukáš Kintr z Národního centra pro 
kybernetickou bezpečnost na semináři k zákonu o kybernetické bezpečnosti pořádaném 
Národním bezpečnostním úřadem v září 2016 v Brně. Národní bezpečnostní úřad si tedy 
tento problém uvědomuje a připravuje metodický pokyn, který by sjednotil výklad této 
povinnosti.  
 
Druhým problémem je personální obsazení GovCERTu. Národní bezpečnostní úřad toto 
uvádí i dokumentu Bílá místa kybernetické bezpečnosti České republiky, který v roce 2016 
předložil vládě. Národní bezpečnostní úřad totiž nemá dostatek odborníků na kybernetickou 
bezpečnost, což souvisí zejména s platovým ohodnocením úředníků ve státní správě. Dokud 
se tento problém nepodaří vyřešit, nebude moci GovCERT plnit svou úlohu podpory  
a poradce při řešení kybernetických útoků a nebude mít ani důvěru odborníků na 
kybernetickou bezpečnost působících v soukromé sféře. 
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V praktické části se podařilo, díky ochotě pracovníků jednoho mobilního operátora 
působícího na tuzemském trhu, popsat nástroje a opatření užívané k zabezpečení prvků 
kritické infrastruktury. Bohužel nebylo možno stejně rozebrat i procesy a dokumentaci 
vztahující se k této problematice, neboť obsahují již příliš citlivé a zneužitelné informace. 
 
Poslední část studie byla zaměřena na autorův výzkum přístupu ostatních provozovatelů 
kritické infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti k ochraně svých prvků a systémů 
kritické infrastruktury. Zde se ukázalo, že zvolená metoda získávání informací, tedy rozeslání 
dotazníku, nebyla vhodná. Ochota odpovědět na otázky v dotazníku, zaslaným neověřeným 
tazatelem, navíc v tak citlivé oblasti, jako je zajištění bezpečnosti, byla velmi nízká. 
Z 19 oslovených subjektů odpovědělo pouze 5. To je pro získání statisticky relevantních 
informací málo. Přesto nebyl tento výzkum zcela bez užitku. Ukázal například, že existovaly 
organizace, spravující tak významné sítě, že byly později jmenovány za kritickou informační 
infrastrukturu, které před přijetím Kybernetického zákona neměly zaveden žádný systém 
řízení bezpečnosti informací. Také ukázal, že ani organizace, které jinak údaje poskytly, 
nechtěly poskytnout informace o počtech a závažnosti výpadků. Dalším zjištěním bylo, že by 
dotazník vyplnilo více respondentů, kdyby tato studie byla vedena v neveřejném režimu. 
Těchto zkušeností je tedy možno využít v případě navazujícího, nebo nového výzkumu v této 
oblasti. 
 
Doufejme, že zájem státu, provozovatelů i odborné veřejnosti a aktivní přístup k ochraně 
naší kritické infrastruktury povede ke zvýšení bezpečnosti České republiky a její odolnosti 
proti hrozbám dnešního světa. 
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Příloha: Dotazník. 
 

Název povinného subjektu (organizace): 
…………………… 

1. Vlastníkem, nebo provozovatelem kritické infrastruktury jsme od doby: 
 Před rokem 2015. (možno doplnit rok …………….) 
 Od roku 2015. 

2. Kritická infrastruktura nám byla určena v těchto odvětvích: 
 Komunikační a informační systémy (v oblasti: ……Kybernetické bezpečnosti……………………) 

                                (v oblasti: ……………………………………………………………………) 
                                                                              (v oblasti: ……………………………………………………………………) 
                                                                              (v oblasti: ……………………………………………………………………)          

 Jiné odvětví – (……………………………………………………………………………………………………………………) 
 Jiné odvětví – (……………………………………………………………………………………………………………………) 

3. Prosím odhadněte poměr příčin fyzického poškození prvků kritické infrastruktury ve vaší 
organizaci a jejich četnost za rok (jednotky[j], desítky[d], stovky[s], tisíce[t]): 
                                                                                                       Celkem 100%       

 Přírodní živly                                                                   ………….%                ………………/rok 

 Krádeže                                                                            ………….%                ………………/rok 

 Vandalismus                                                                    ………….%                ………………/rok 

 Útoky cílené na poškození funkčnosti prvku            ………….%                 ………………/rok 

 Jiné ……………………………………                                        ………….%                ………………/rok    

4. Prosím odhadněte poměr příčin kybernetických bezpečnostních incidentů s dopadem na 
kritickou infrastrukturu a jejich četnost za rok (jednotky[j], desítky[d], stovky[s], tisíce[t]): 
                                                                              Celkem 100%      Méně závažné        Závažné         Velmi závažné 

 Kybernetický útok                                 ………….%      …………/rok     …………/rok     …………/rok 

 Škodlivý kód                                           ………….%      …………/rok     …………/rok     …………/rok 

 Překonání technického opatření       ………….%       …………/rok     …………/rok     …………/rok 

 Porušení organizačního opatření       ………….%      …………/rok     …………/rok     …………/rok 

 Jiné …………………………………….              ………….%      …………/rok     …………/rok     …………/rok 
5. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) jsme v organizaci zavedli: 

 Před přijetím ZKB. (možno doplnit rok …………….) 
 V souvislosti s přijetím ZKB 
 Ještě jsme nezavedli 

6. Jsme certifikováni normou ČSN/ISO 27001: 
 Ano 
 Ne 

7. Používáme tyto další bezpečnostní standardy: 
 
……………………………… 

8. Spolupracujeme s NBÚ nad rámec povinností (např. diskuze o problematice, připomínkování 
právních předpisů…): 

 Ano. Jak? …………………………………………… 
 Ne 

9. Sdílíme některé informace s ostatními subjekty KII: 
 Ze zákonné povinnosti přes GovCERT 
 Přes Národní CSIRT 
 Přes jiné platformy pro výměnu informací  
 Jen v okruhu známých přes vlastní kontakty 
 Ne  

10. Jak hodnotíte právní úpravu oblasti kybernetické bezpečnosti v ČR a co byste rádi změnili 
(zlepšili)? 
………………………………  


