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parlamentu rozeslaný do meziresortního připomínko-
vého řízení.

Kdo pod novelu zákona spadne?
Otázka subjektů, na kterých by se směrnice, a  tedy 
i novela zákona, měla vztahovat, byla během příprav 
směrnice asi nejdiskutovanějším bodem. Výsledkem 
mnohých kompromisů je rozdělení subjektů na dvě 
skupiny – provozovatelé základních služeb a provozo-
vatelé digitálních služeb.

I  když část subjektů spadajících do těchto dvou 
skupin již mezi povinnými osobami podle zákona 
byla, do značné míry se počet a druh povinných sub-
jektů podle novely zákona rozšíří.

Základní služby se budou týkat těchto odvětví:
 ■ energetika
 ■ doprava
 ■ bankovnictví
 ■ infrastruktura fi nančních trhů
 ■ zdravotnictví
 ■ dodávky a rozvody pitné vody
 ■ chemický průmysl
 ■ veřejná správa
 ■ digitální infrastruktura

Digitální infrastrukturu pak budou tvořit vý-
měnné uzly (IXP), poskytovatelé služeb systému 
 doménových jmen (DNS) a  registry internetových 
domén nejvyšší úrovně (TLD). Pro všechny tyto sub-
jekty bude platit princip minimální harmonizace  – 
to znamená, že povinnosti, které směrnice uvádí, mo-
hou být členskými státy ještě rozšířené.

ZUZ ANA DUR AČ INSK Á

Směrnice vstoupila v  platnost v  srpnu 2016, ná-
sledně budou mít členské státy 21 měsíců na její 

zavedení do národních legislativ. Znění směrnice je ale 
obecné – na samotných členských státech tak bude le-
žet povinnost specifikovat dopadová a oblastní kritéria 
v prováděcích právních předpisech.

V případě České republiky se toto přijetí směrnice 
promítne do novely zákona o  kybernetické bezpeč-
nosti.

Vzhledem k tomu, že text směrnice byl známý již 
několik měsíců předem a bylo jasné, že text projde bez 
zásadních změn, nečekalo se netrpělivě na ofi ciální 
schválení Evropským parlamentem.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) proto zahájil 
přípravy novely zákona č. 181/2014 Sb. podle směr-
nice (zákon o kybernetické bezpečnosti, ZKB) již před 
několika měsíci.

Ve spolupráci se dvěma pracovními skupinami se 
vypracoval text novely zákona, který byl již pár dní po 
ofi ciálním schválení směrnice na úrovní Evropského 

Změny v novele zákona 
o kybernetické bezpečnosti
Po více než dvou letech příprav, konzultací a nekonečných změn 
ze strany států a zainteresovaných společností schválil Evropský 
parlament směrnici NIS (Network and Information Security), 
která defi nuje minimální požadavky na úroveň řízení 
kybernetické bezpečnosti. Co přináší do českého prostředí?

Aktuální události
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