Významné informační systémy
Proces identifikace podle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících
kritériích, ve znění vyhlášky č. 360/2020 Sb.
Jste obec?
(s výjimkou hl. m. Praha)

Jste orgánem veřejné moci a zároveň jste
správcem informačního systému.

Za významný informační systém se NEpovažuje
informační systém, jehož správcem je obec (nebo
městská část, nebo hl. m. Praha při výkonu
působnosti obce).

ANO

(§ 2 odst. 3 vyhlášky)

NE

Významný informační systém
využívaný k zajištění

Určujícím kritériem je skutečnost, že:

(Významné informační systémy stanovené § 2 odst. 1 vyhlášky)

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021
a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu
veřejné moci,
b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru,
V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022
a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu
veřejné moci,
b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru,
c) výkonu veřejné moci při přípravě na krizové situace
a jejich řešení,
d) výkonu spisové služby,
e) vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
Od 1. ledna 2023 dále
a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu
veřejné moci,
b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru,
c) výkonu veřejné moci při přípravě na krizové situace
a jejich řešení,
d) výkonu spisové služby,
e) vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
f) mezinárodní spolupráce,
g) zadávání veřejných zakázek.

ANO

Jste
organizační složkou státu,
krajem nebo hl. m.
Praha?

Je řešený
systém využívaný k zajištění
některé z uvedených
služeb?

(Určující kritéria podle § 3 vyhlášky)

NE

NE

Narušení bezpečnosti informací v informačním systému by
mohlo způsobit
a) omezení či narušení poskytování služeb nebo informací
orgánem veřejné moci veřejnosti,
b) omezení či narušení hospodaření orgánu veřejné moci,
c) jiné omezení či narušení fungování orgánu veřejné moci,
d) omezení či narušení fungování nebo hospodaření jiného
orgánu nebo osoby podle § 3 zákona, popřípadě omezení
či narušení poskytování služeb nebo informací veřejnosti
tímto orgánem nebo osobou,
e) zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo
právnických osob postihující nejméně 50 000 osob, nebo
f) ohrožení či narušení veřejného zájmu.

ANO
Splňuje řešený
systém některé z výše uvedených
kritérií?

Váš informační
systém je
významným
informačním
systémem.

NE

ANO
ANO

Více informací o procesech určování a posuzování,
včetně povinností orgánů a osob, naleznete na www.nukib.cz
Informační systém, který není spravován orgánem veřejné moci nemůže být významným informačním systémem (§ 2 písm. d)
zákona o kybernetické bezpečnosti).
Orgán veřejné moci se vyznačuje následujícím. Orgán veřejné moci přímo nebo zprostředkovaně autoritativně rozhoduje
o právech a povinnostech jiných osob. Tyto osoby nejsou s orgánem veřejné moci v rovnoprávném postavení. Obsah rozhodnutí
(v širším slova smyslu) orgánu veřejné moci nezávisí na vůli těchto osob. Vedle toho jsou rozhodnutí orgánu veřejné moci státní
mocí vynutitelná nebo může stát do takových práv a povinností zasahovat. V rámci dělby moci ve státě jsou orgány veřejné moci
orgány v rámci všech jejích části, tedy jak orgány moci zákonodárné, výkonné i soudní – v rámci toho se může také jednat o další
subjekty.
Správcem informačního systému se rozumí orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací a podmínky provozování
informačního systému.

Bude
naplnění tohoto
kritéria možné odvrátit
pouze s vynaložením
nepřiměřených
nákladů?*

NE
Váš informační
systém není
významným
informačním
systémem.
verze 3.0
platná ke dni 1. 12. 2020

Upřesnění kritérií podle § 3 vyhlášky
V případě pojmu „omezení nebo narušení“ se jedná o stav, při kterém dochází k závažnému omezení rozsahu nebo kvality (nemusí se
jednat o úplné přerušení fungování). Může docházet k výraznému nárůstu čekací doby, nejsou uspokojeni všichni občané, může
docházet ke změně dostupnosti služeb, některé podpůrné služby nejsou dostupné vůbec, není možné provádění složitějších úkonů, je
nutno řídit poskytování služby náhradním způsobem apod.
U „fungování“ orgánu veřejné moci a „poskytování služeb“ orgánem veřejné moci se jedná o pojmy velmi široké, tzn. nemusí se jednat
pouze o povinnosti, které jsou orgánu veřejné moci dány právními předpisy, ale i o chod orgánu veřejné moci jako takový.
Pojem „poskytování informací“ orgánem veřejné moci odkazuje na zákonnou povinnost orgánu veřejné moci poskytovat informace o
své činnosti.
Pojmem „hospodaření“ orgánu veřejné moci odkazuje na narušení stanoveného finančního modelu. Všechna výše uvedená určující
kritéria jsou pak dále vztažena také na situaci, kdy by narušením bezpečnosti informací v informačním systému orgánu veřejné moci
byla tato kritéria naplněna i u jiného orgánu nebo osoby podle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti.
Pojmy „zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob“ a „ohrožení či narušení veřejného zájmu“ mají za cíl
pojmout vliv narušení bezpečnosti informací v informačním systému na veřejnost. Zásah do osobního života nebo do práv fyzických
nebo právnických osob je v tomto případě kritériem zohledňujícím jednotlivce, zatímco ohrožení či narušení veřejného zájmu
zohledňuje obecně chráněné zájmy.

Orgán veřejné moci vede seznam
všech informačních systémů, kterých
je správcem. U každého informačního
systému, který není uveden v § 2
odst. 1 vyhlášky, posoudí naplnění
určujících kritérií podle § 3 odst. 1
vyhlášky. Výsledek posouzení písemně
zaznamená v tomto seznamu.
Podle přechodných ustanovení § 31
zákona
č.
181/2014
Sb.,
o kybernetické bezpečnosti, má
správce významného informačního
systému určeny lhůty k plnění
povinností, mj. správce oznámí
identifikaci významného informačního
systému a své kontaktní údaje NÚKIB,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne
naplnění kritérií.

Poznámka:
* Vynaložení nepřiměřených nákladů musí být zkoumáno ve světle konkrétních okolností případu. Je možné se orientovat především s přihlédnutím k finančním nákladům, vynaloženému
času pracovníků organizace a dalším vynaloženým nákladům. Jedná se o náklady, které by při vynaložení na zajištění náhradního řešení byly v hrubém nepoměru vzhledem ke standardním
způsobům.
Důvodová zpráva k vyhlášce č. 360/2020 Sb. obsahuje podrobnější vysvětlení uvedených pojmů a procesů. V rámci procesu určován í významných informačních systémů je Národní úřad
pro kybernetickou a informační bezpečnost k dispozici k případnému jednání a k poskytnutí metodické pomoci.
Upozornění:

Dokument slouží pouze jako podpůrné vodítko, nenahrazuje žádný ze zákonů a souvisejících prováděcích předpisů. Právo změny tohoto dokumentu vyhrazeno.

