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o Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné 
úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.  
 

o Jejím cílem je dosažení vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů napříč 
členskými státy EU.  
 

o Jedná se o první evropský právní předpis zabývající se 
problematikou kybernetické bezpečnosti. 

 

2 



 

 

Členské státy budou povinny: 
 
- Vytvořit národní rámce bezpečnosti sítí a informačních 

systémů, tj. strategii pro bezpečnosti sítí a informačních 
systémů, tým/týmy CSIRT, příslušný orgán/orgány a 
jednotné kontaktní místo. 

- Účastnit se unijních kooperačních struktur – skupina pro 
spolupráci a síť CSIRT. 

- Zajistit, aby povinné subjekty přijaly nezbytná 
bezpečnostní opatření a hlásily incidenty. 

- Kontrolovat a vymáhat plnění povinností povinnými 
subjekty.  
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o 2 skupiny povinných osob – provozovatelé základních služeb 

a poskytovatelé digitálních služeb. 
 

o Výjimky – podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací, poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru. 
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- Subjekty klíčové pro fungování základních společenských a 
ekonomických činností.  
 

- Budou určováni NBÚ v sektorech - energetika, doprava, 
bankovnictví, infrastruktura finančních trhů, zdravotnictví, 
dodávky a rozvody pitné vody a digitální infrastruktura 
 

- Podléhají principu minimální harmonizace. 
 

- Dopadová a oblastní kritéria budou stanovena v prováděcím 
právním předpise (směrnice uvádí pouze obecné znění, 
které musí členské státy specifikovat).   
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- Jsou omezeni na tři konkrétní druhy – online tržiště, 
internetové vyhledávače a poskytovatele cloud computingu.  

- Budou se určovat sami, na základě definic poskytnutých ve 
směrnici NIS.  

- Regulace nespadá na podniky naplňující kritéria pro 
mikropodniky a malé podniky.  

- Jejich povinnosti budou mírnější, aby nedošlo k přílišnému 
omezení rozvoje tohoto trhu.  

- Podléhají principu maximální harmonizace.  
- Prováděcí akty Evropské komise stanoví doporučení ohledně 

bezpečnostních opatření, parametrů pro určování 
významnosti dopadů incidentů a způsobu hlášení incidentů.  
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o NBÚ je správním úřadem odpovědným za výkon státní 
správy v oblasti kybernetické bezpečnosti (§ 22 odst. 1 ZKB). 

  
 - Tato gesce mu nadále zůstane.  
  
 - Bude určovat provozovatele základních  služeb. 
  
 - Dále bude fungovat jako jednotné kontaktní místo.  
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o Směrnice ukládá členským státům zřídit bezpečnostní 
tým/týmy typu CSIRT, které budou splňovat určité 
požadavky.  
 

o V ČR je nastaven systém vládního a národního CERT, který 
bude ponechán. 
 

o Obě dohledová pracoviště budou plnit stejné úkoly jako 
doposud, rozšíří se však jejich constituency.  

 - Vládní CERT – v rámci jeho působnosti budou zařazeni 
 provozovatelé základních služeb.  
 - Národní CERT – jeho působnost bude rozšířena o 
 poskytovatele digitálních služeb.  
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o Srpen 2016 - publikace a nabytí platnosti směrnice NIS  
o Směrnice NIS stanoví pro transpozici lhůtu 21 měsíců od 

nabytí platnosti, tj. květen 2018.  
o Dále ještě uvádí lhůtu dalších 6 měsíců od uplynutí 

transpoziční lhůty pro identifikaci provozovatelů základních 
služeb.  

o NBÚ chce stihnout transpozici směrnice NIS ještě před 
volbami do Poslanecké sněmovny PČR (říjen 2017).  

o Již započaly práce na transpozici. Připravované materiály 
jsou diskutovány se zástupci ostatních resortů i odborné 
veřejnosti v rámci zřízených pracovních skupin.  
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Děkuji za pozornost! 


