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Praktická opatření

Výbor IMCO na žádost svých koordinátorů uspořádá dne 22. ledna 2020 legislativní přezkum 
týkající se stavu uplatňování „směrnice (EU) 2016/1148 „o opatřeních k zajištění vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii“ (směrnice o bezpečnosti sítí 
a informací).

Před výborem IMCO vystoupí vedoucí oddělení pro kybernetickou bezpečnost a ochranu 
soukromí v GŘ CNECT pan Jakub BORATYŃSKI, poté bude následovat diskuse s poslanci.

Souvislosti směrnice o bezpečnosti sítí a informací

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací je prvním nástrojem EU pro vnitřní trh, jehož cílem 
zvýšit odolnost EU vůči rizikům v oblasti kybernetické bezpečnosti. Byla přijata v roce 2016 
a lhůta pro provedení byla stanovena na květen 2018. Úplný přezkum směrnice má být 
proveden v roce 2021.

Směrnice ukládá provozovatelům, na něž se vztahuje oblast působnosti, v kritických 
odvětvích, jako je energetika a doprava, povinnost přijímat opatření k řízení kybernetických 
bezpečnostních rizik a oznamovat závažné incidenty příslušným orgánům. Na základě kritérií 
stanovených v článku 5 směrnice jsou členské státy povinny určit provozovatele na svém 
území, které spadají do oblasti její působnosti, tzv. „provozovatele základních služeb“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Stojí za zmínku, že kromě provozovatelů základních služeb se směrnice vztahuje i na některé 
kategorie digitálních služeb, a to on-line tržiště, internetové vyhledávače a služby cloud 
computingu.

Cíl legislativního přezkumu

Účelem legislativního přezkumu je kontrolovat, jak Komise uplatňuje směrnici o bezpečnosti 
sítí a informací, zejména pokud jde o zprávu zveřejněnou dne 28. října 2019 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019DC05461). V této zprávě Komise 
posuzuje soulad přístupů členských států při určování „provozovatelů základních služeb“.

Ve zprávě se zdůrazňuje, že při určování těchto provozovatelů má zásadní význam 
důslednost, aby bylo možné: 1) předcházet roztříštěnosti vnitřního trhu, 2) snížit riziko šíření 
kybernetických hrozeb na celém vnitřním trhu, 3) zajistit rovné podmínky pro hospodářské 
subjekty na vnitřním trhu, 4) omezit rozdílný výklad směrnice.

Ve zprávě se dochází k závěru, že členské státy vypracovaly k určování uvedených 
provozovatelů celou řadu nejrůznějších postupů, což vedlo k velmi rozdílnému počtu 
provozovatelů, které oznámily Komisi, a to od 20 až po téměř 11 000 na členský stát. Tato 
roztříštěnost by mohla narušit rovné podmínky na vnitřním trhu v dotyčných odvětvích.

Komise uvádí několik způsobů, jak situaci zlepšit, přičemž mimo jiné uvádí, že: 
1) je třeba dále pracovat na dosažení jednotnějšího seznamu základních služeb; 
2) členské státy, které dosud neposkytly úplné informace, jsou povinny tak učinit; 
3) existuje prostor pro aktivnější spolupráci členských států, aby byl zajištěn soulad mezi 

jednotlivými postupy; 
4) je třeba zvážit rozšíření skupiny pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací, 

která existuje na podporu strategické spolupráce mezi členskými státy.

1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. října 2019 o posouzení souladu přístupů přijatých 
členskými státy při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice (EU) 
2016/1148.
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