Kybernetická bezpečnost
Plánovaná opatření
4.1

Vytvoření mechanismu spolupráce na národní úrovni mezi
jednotlivými subjekty kybernetické bezpečnosti (pracoviště typu CERT a
CSIRT) a posílení jejich stávajících struktur. Podpora vzniku dalších
pracovišť typu CERT a CSIRT v ČR. Termín: průběžně, gestor NBÚ.

4.2

Školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické
bezpečnosti a identifikování dalších kroků. Termín: 4Q 2017, gestor: MV,
NBÚ.

V návaznosti na realizované pilotního školení zaměstnanců Úřadu vlády ČR v oblasti
kybernetické bezpečnosti, které bylo realizováno ve spolupráci s koordinátorem, budou ve
spolupráci s IVS pokračovat práce MV a NBÚ na rozšíření a přípravě školení státních
zaměstnanců i na ostatních resortech státní správy. Ukazatelem úspěšnosti plnění tohoto
opatření je procento a celkový počet vyškolených zaměstnanců státní správy do konce roku
2017.
4.3

Poskytování služeb GovCERT veřejným institucím, subjektům
kritické informační infrastruktury a subjektům systémů základní služby
při předcházení a zvládání kybernetických incidentů včetně forenzní a
síťové analýzy, monitorování skrytých změn obsahu webových stránek a
externích penetračních testů. Termín: průběžně, gestor NBÚ.

4.4

Navyšování integrity sítí kritické informační infrastruktury. Termín:
průběžně, gestor NBÚ.
Spolupráce se soukromým sektorem. Termín: průběžně, gestor

4.5
NBÚ.


Vytvoření platformy pro sdílení informací o kybernetických hrozbách, incidentech a
aktuálních zranitelnostech. Termín: 4Q 2017.



Vytváření jednotných bezpečnostních norem. Termín: průběžně.



Rozvíjení kontaktů a spolupráce se soukromým sektorem a zvyšování povědomí
o činnosti a možnostech spolupráce s NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti
prostřednictvím pravidelných jednání a vzájemného sdílení informací. Termín:
průběžně.



Podpora koordinace a podílení se na projektech výzkumu a vývoji v oblasti
kybernetické bezpečnosti – stát jako zadavatel vývoje bezpečnostních technologií.
Termín: průběžně.



Osvěta, metodika a sdílení příkladů dobré praxe. Termín: průběžně.

4.6

Osvěta široké veřejnosti a rozvoj lidského kapitálu. Termín:
průběžně, gestor NBÚ.

NBÚ ve spolupráci s institucionálními partnery a v souladu s úkoly uloženými vládou v AP KB
bude pracovat na navyšování povědomí a gramotnosti v otázkách kybernetické bezpečnosti
jak u dětí a pedagogů, tak u široké veřejnosti, resp. u všech koncových uživatelů. Opatření
plánovaná za tímto účelem zahrnují mimo jiné:


Vytvoření e-learningové platformy pro vzdělávání širší a odborné veřejnosti. Termín:
3Q 2017.



Vytvoření metodických materiálů a doporučení pro školy pro zapracování
kybernetické bezpečnosti do školních vzdělávacích programů – ve spolupráci
s MŠMT. Termín: 1Q 2017.



Prvek kybernetické bezpečnosti jako nezbytné součásti digitálního vzdělávání a
digitální gramotnosti – ve spolupráci s MŠMT a MPSV. Termín: průběžně.



Podporu iniciativ a osvětových kampaní, pořádání osvětových akcí pro veřejnost,
resp. koncové uživatele – ve spolupráci s MPSV. Termín: průběžně.



Podporu studijních programů pro výchovu expertů na kybernetickou bezpečnost vč.
vysokoškolských stáží v oblasti kybernetické bezpečnosti v ČR i zahraničí – ve
spolupráci s vysokými školami. Termín: průběžně.
4.7

Transpozice evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informačních
systémů (tzv. směrnice NIS) – vytvoření a novelizace příslušných
prováděcích právních předpisů. Termín: 3Q 2017-1Q 2018, gestor NBÚ.

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti transponující směrnici NIS prošla legislativním
procesem a dne 14. 7. 2017 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. NBÚ současně začal
připravovat prováděcí předpisy, jmenovitě vyhlášku o určujících kritériích pro provozovatele
základních služeb. V té souvislosti ustavil pracovní skupinu sdružující představitele
dotčených odvětví.
V návaznosti na dokončení projednávání této směrnice v EU je NBÚ gestorem její
transpozice do českého právního řádu, v rámci které musí zejména:


Vytvořit a novelizovat příslušné prováděcí právní předpisy. Termín: 4Q 2017-1Q 2018
(lhůta pro dokončení projednávání legislativních materiálů).

Ochrana osobních údajů
Plánovaná opatření
4.8

Příprava hlavních legislativních změn v souvislosti se vstupem
obecného nařízení o ochraně osobních údajů v účinnost. Termín: začátek
srpna 2017 pro meziresortní konzultace, 3Q 2017 pro předložení návrhu
vládě, gestor: MV.

V reakci přijetí nařízení musí navázat i úprava národního právního rámce, zejména příprava
nového zákona, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i

úprava dalších souvisejících předpisů s obecnou působností, a to jednak ohledně postavení
a fungování vnitrostátního dozorového orgánu při respektování záruk jeho nezávislosti podle
evropského práva, tak ohledně odpovídajícího využití prostoru, který národnímu zákonodárci
v různých dílčích oblastech obecné nařízení ponechává. Součástí přípravy zákona je
analýza potřeby finančního a personálního posílení ÚOOÚ odůvodněné jeho novými
povinnostmi. Zejména ve druhé fázi by se měla zohlednit stanoviska zainteresovaných stran
vyjádřená mimo jiné na pracovní skupině k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů
koordinované Úřadem vlády. Ministerstvo vnitra bude předkládat hlavní systémovou úpravu
adaptačních ustanovení a poskytovat podporu a koordinaci při dílčích změnách sektorových
předpisů. K přípravě návrhu se přistupuje s cílem vyhnout se zvyšování administrativního
břemene nebo zpřísňování či rozšiřování povinností správců a zpracovatelů nad rámec
vyžadovaný obecným nařízením stávající českou úpravou.
4.9

Plán pro přípravu státní správy pro vstup Obecného nařízení
v účinnost. Termín: 3Q 2017, gestor: MV.

Pro lepší přípravu státní správy bude připraven plán nelegislativních opatření, která budou
mít za cíl jak zvýšení povědomí státní správy zejména o změnách a nových institutech v
oblasti ochrany osobních údajů, jakož i zvýšení schopnosti státní správy obecné nařízení
dodržovat. Plán také zohlední již probíhající aktivity v této oblasti.
4.10
Spolupráce se soukromým sektorem a nevládním organizacemi
při zvyšování povědomí o obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
Termín: Průběžně, gestor: MV.
Vzhledem k tomu, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů se dotkne stejně významně
i soukromého a nevládního sektoru, bude ze strany hlavního gestora nadále, s ohledem na
dostupnou kapacitu, poskytována podpora a spolupráce při různých akcích podnikatelských
asociací a dalších subjektů s cílem zvýšit povědomí o nových institutech a povinnostech v
oblasti ochrany osobních údajů.
4.11
Komunikační kampaň s cílem zvýšit osvětu o ochraně osobních
údajů, GDPR a připravenosti na něj mezi firmami, veřejnou správou a
občany. Termín: průběžně (dle potřeby do konce roku 2018), gestor: ÚOOÚ,
spolupráce: koordinátor, MV.
ÚOOÚ ve spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery, koordinátorem a MV budou
přispívat ke komunikačním aktivitám s cílem zvýšit osvětu obecně o ochraně osobních údajů
a konkrétně o GDPR mezi firmami, podnikateli, veřejnou správou a občany. Za tímto účelem
mimo jiné koordinátor získal finanční podporu z EU. V druhé polovině roku v návaznosti na to
proběhne několik na sebe navazujících akcí ve spolupráci s MV a ÚOOÚ s cílem podpořit
přípravu veřejné správy. Do doby vstupu GDPR v účinnost také proběhnou informační
aktivity zaměřené především na malé a střední firmy.
4.12
Koordinace pracovní skupiny k ochraně soukromí a osobních
údajů. Termín: průběžně (dle potřeby do druhého čtvrtletí 2018), gestor:
koordinátor, ÚOOÚ, MPO, spolugestor: MV.

V září 2016 byla Úřadem vlády ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu
osobních údajů zřízena „Pracovní skupina k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů“ ..
Byla zakotvena pod Výborem pro digitální ekonomiku a jejím cílem bylo umožnit dialog státní
správy a sociálních a hospodářských partnerů na téma legislativy k ochraně osobních údajů
a podpořit její úspěšnou implementaci v praxi. Pracovní skupina diskutovala především
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které bylo přijato EU na jaře 2016, stane
se účinným v květnu 2018 a vyžádá si úpravy vnitrostátního právního rámce a větší či menší
změny ve fungování subjektů, které nakládají s osobními údaji. Výstupy z činnosti pracovní
skupiny byly předkládány ostatním resortům v rámci meziresortní koordinace, kterou k této
problematice provádí MV, jsou využívány pro jednání na evropské úrovni, naši hospodářští
partneři, svazy, asociace a sdružení o nich informují své členy a jsou celkově využívány jako
vstupy do přípravy na úspěšnou implementaci GDPR. Činnost této pracovní skupiny byla na
základě projeveného zájmu dvakrát prodloužena a v červnu 2017 byla oficiálně ukončena
finálním projednáním pracovní verze návrhu novelizovaného zákona o ochraně osobních
údajů, který připravuje MV.
V září 2017 vznikne „Pracovní skupina k ochraně soukromí a osobních údajů“. Hlavním
tématem, kterému se pracovní skupina bude věnovat, bude návrh nařízení o soukromí a
elektronických komunikacích (návrh ePrivacy nařízení). Členskou základnu pracovní skupiny
budou tvořit členové Výboru pro digitální ekonomiku (případně přizvaní hosté na ad-hoc bázi
podle tematického zaměření daného jednání).

