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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj legislativní návrh směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
kybernetické bezpečnosti v Unii (NIS 2) obecně vítá. Zpravodaj je přesvědčen o tom, že ve 
stále digitalizovanějším světě je bezpečnost na internetu klíčovým faktorem pro zaručení 
bezpečného digitálního prostředí i fungování jednotného trhu, na kterém mohou spotřebitelé 
i hospodářské subjekty jednat svobodně. 

Ve srovnání se směrnicí (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (NIS 1) představuje návrh NIS 2 výrazné 
zlepšení. Jeho součástí je výčet klíčových nedostatků NIS 1, jako je nízká úroveň kybernetické 
odolnosti podniků a odvětví, ale i nestejná odolnost a nízká úroveň společného situačního 
povědomí a reakce na krize v členských státech i mezi nimi. Zpravodaj vítá snahu tuto situaci 
prostřednictvím NIS 2 napravit.

Oblast působnosti

Zpravodaj oceňuje rozšíření oblasti působnosti návrhu NIS 2, zejména zahrnutí nových odvětví, 
jako je veřejná správa. Jmenovitý seznam zahrnutých odvětví a služeb tak jistě omezí možnost 
členských států řídit se při definování konkrétních subjektů, na něž se směrnice bude vztahovat, 
vlastním uvážením, a v důsledku se tím sníží roztříštěnost jednotného trhu.

V rámci dotčených odvětví a služeb navrhla Komise jako jednotné kritérium pro určení 
subjektů spadajících do oblasti působnosti směrnice pravidlo velikostního omezení. Toto 
kritérium nepochybně přináší výhody, kterými je právní jistota a současné snížení rozdílů mezi 
členskými státy.

Přestože zpravodaj rozšíření působnosti na základě odvětví vítá, je toho názoru, že toto obecné 
kritérium by mělo být spojeno s posouzením kritické důležitosti subjektů v každém odvětví. To 
by umožnilo, aby střední a velké subjekty, které jsou na základě posouzení rizik považovány 
za subjekty s nízkou mírou kritické důležitosti a závislosti na jinak kritických subjektech, byly 
ponechány mimo oblast působnosti směrnice.

Zpravodaj zdůrazňuje, že tato změna by neměla být považována za prostor pro vzájemně 
rozdílné výklady mezi členskými státy. Aby se zajistilo, že se tím ještě nezhorší roztříštěné 
provádění mezi jednotlivými členskými státy, Komise je vybízena k tomu, aby v tomto ohledu 
vydala jasné pokyny.

Zpravodaj v neposlední řadě vítá vyloučení mikropodniků a malých podniků z oblasti 
působnosti směrnice, zároveň se však domnívá, že je třeba podporovat jejich dobrovolné 
začlenění, neboť kybernetické útoky cílí a dopadají i na tyto subjekty.

Koordinované regulační rámce pro kybernetickou bezpečnost

Zpravodaj vítá kapitolu vymezující různé prvky národních strategií kybernetické bezpečnosti 
a nástroje krizového řízení v nich uvedené. Navrhujeme, aby v rámci národních strategií 
kybernetické bezpečnosti členské státy přijaly politiku podporující používání kryptografie 
a šifrování, zejména ze strany malých a středních podniků.



PE691.156v03-00 4/71 AD\1236418CS.docx

CS

Zpravodaj vítá, že agentura ENISA vyvíjí Evropský registr zranitelnosti, domnívá se však, že 
je důležité, aby zápisy v registru respektovaly důvěrnost obchodních informací a obchodní 
tajemství a aby v souvislosti s ním nebyla na subjekty kladena zbytečná zátěž.

Spolupráce mezi členskými státy

Obzvláště vítáme strukturovanější spolupráci mezi členskými státy v rámci skupiny pro 
spolupráci, síť CSIRT a nově vytvořenou skupinu pro rozsáhlé incidenty podle směrnice NIS 2. 
Je však zapotřebí zajistit, aby se mezi členskými státy zvýšila úroveň důvěry a ochoty 
vyměňovat si informace, neboť účinnost této spolupráce hraje zásadní úlohu při zajišťování 
vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v EU.

S ohledem k tomuto postoji byla vypracována řada pozměňovacích návrhů, které mají úlohu 
těchto sítí posílit. Zpravodaj se obzvláště domnívá, že přínosným způsobem posílení vzájemné 
důvěry členských států je vzájemné hodnocení, a je toho názoru, že tato hodnocení by měla hrát 
zásadní úlohu při posuzování účinnosti jednotlivých politik členských států v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.

Řízení kybernetických bezpečnostních rizik

Oceňujeme rozšíření posouzení rizik na celý dodavatelský řetězec (články 18 a 19), zpravodaj 
však zdůrazňuje, že tento bod je třeba vyjasnit, aby byly subjektům, na které se daný požadavek 
vztahuje, a členským státům poskytnuty jasné pokyny pro provádění koordinovaného 
hodnocení bezpečnostních rizik ve zvláště kritických odvětvích nebo dodavatelských řetězcích.

Oznamovací povinnosti

Zpravodaj se domnívá, že určité body revidované směrnice by měly být jasněji vymezeny, 
zejména pokud jde o některé povinnosti stanovené pro společnosti v oblasti působnosti 
směrnice NIS 2. Zpravodaj usiluje o omezení administrativní zátěže a o to, aby bylo podnikům 
usnadněno dodržovat nová pravidla s ohledem na konečný cíl, jímž je účinné provádění této 
směrnice.

Zpravodaj navrhuje prodloužit navrhovanou lhůtu pro předložení počátečního oznámení, která 
je nyní stanovena na 24 hodin, na 72 hodin, což by společnostem umožnilo, aby se mohly 
s probíhajícím útokem účinně vypořádat před tím, než jej oznámí. Dále navrhujeme vypustit 
veškeré odkazy na povinné oznamování takzvaných „potenciálních incidentů“. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Všechny tyto rozdíly vyvolávají 
roztříštěnost vnitřního trhu a mohou mít 
škodlivý účinek na jeho fungování s tím, že 
ovlivňují zejména přeshraniční 
poskytování služeb a úroveň odolnosti 
v oblasti kybernetické bezpečnosti 
v důsledku uplatňování odlišných norem. 
Cílem této směrnice je takové značné 
rozdíly mezi členskými státy odstranit, 
zejména stanovením minimálních pravidel 
upravujících fungování koordinovaného 
regulačního rámce, stanovením 
mechanismů účinné spolupráce příslušných 
orgánů v každém členském státě, 
aktualizací seznamu odvětví a činností, na 
něž se vztahují povinnosti v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, a zavedením 
účinných nápravných opatření a sankcí, jež 
napomáhají účinnému vymáhání těchto 
povinností. Směrnice (EU) 2016/1148 by 
proto měla být zrušena a nahrazena touto 
směrnicí.

(5) Všechny tyto rozdíly vyvolávají 
roztříštěnost vnitřního trhu a mohou mít 
škodlivý účinek na jeho fungování s tím, že 
ovlivňují zejména přeshraniční 
poskytování služeb a úroveň odolnosti 
v oblasti kybernetické bezpečnosti 
v důsledku uplatňování odlišných norem. 
Cílem této směrnice je takové značné 
rozdíly mezi členskými státy odstranit a 
posílit vnitřní trh, zejména stanovením 
minimálních pravidel upravujících 
fungování koordinovaného regulačního 
rámce, stanovením mechanismů účinné 
spolupráce příslušných orgánů v každém 
členském státě, aktualizací seznamu 
odvětví a činností, na něž se vztahují 
povinnosti v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, a zavedením účinných 
nápravných opatření a sankcí, jež 
napomáhají účinnému vymáhání těchto 
povinností. Směrnice (EU) 2016/1148 by 
proto měla být zrušena a nahrazena touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
pravidla stanovená právem Unie o 
ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se však měla 
vztahovat i na malé subjekty nebo 
mikrosubjekty, které splňují určitá kritéria, 

(9) Tato směrnice by se však měla 
vztahovat i na malé subjekty nebo 
mikrosubjekty, které splňují určitá kritéria, 
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jež naznačují klíčovou úlohu pro 
hospodářství nebo společnosti členských 
států nebo pro konkrétní odvětví či 
konkrétní druhy služeb. Členské státy by 
měly být odpovědné za stanovení seznamu 
takových subjektů a předložit ho Komisi.

jež naznačují klíčovou úlohu pro 
hospodářství nebo společnosti členských 
států nebo pro konkrétní odvětví či 
konkrétní druhy služeb. Členské státy by 
měly být odpovědné za stanovení seznamu 
takových subjektů a předložit ho Komisi. 
Komise by měla poskytnout jasné pokyny 
ke kritériím určujícím, které malé podniky 
nebo mikropodniky by byly základní nebo 
důležité, zejména pokud jde o poskytování 
služeb ve více členských státech.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise může ve spolupráci se 
skupinou pro spolupráci vydávat pokyny 
ohledně plnění kritérií platných pro 
mikropodniky a malé podniky.

(10) Komise by měla ve spolupráci se 
skupinou pro spolupráci vydávat pokyny 
ohledně plnění kritérií platných pro 
mikropodniky a malé podniky.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Rozšíření oblasti působnosti této 
směrnice spočívá v tom, že bude zahrnovat 
subjekty podléhající odvětvovým právním 
přepisům. Aby se zabránilo jakémukoli 
zdvojování regulace nebo regulační zátěži, 
Komise by měla zajistit, aby byly 
odvětvové předpisy, na základě kterých 
musí základní nebo důležité subjekty buď 
přijmout opatření k řízení kybernetických 
bezpečnostních rizik, nebo oznamovat 
incidenty nebo významné kybernetické 
hrozby, v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Komise by měla zveřejnit jasné 
pokyny, které připojí k této směrnici, aby 
pomohla zajistit harmonizaci jejího 
provádění ve všech členských státech a 
zabránit roztříštěnosti.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Komise by rovněž měla vydat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
správně provádět ustanovení týkající se 
oblasti působnosti a vyhodnotit 
přiměřenost povinností stanovených touto 
směrnicí s ohledem na kritičnost subjektů 
spadajících do její oblasti působnosti, 
zejména pokud se vztahuje na subjekty s 
komplexními obchodními modely nebo 
provozním prostředím, kdy daný subjekt 
může současně splňovat kritéria 
stanovená pro základní i důležité subjekty 
nebo současně vykonávat činnosti, kdy 
některé z nich spadají do oblasti 
působnosti této směrnice a jiné nikoli. V 
případech, kdy hlavní činnost subjektů 
nespadá do oblasti působnosti této 
směrnice, ale jiná vedlejší činnost do její 
oblasti působnosti spadá, měla by se 
ustanovení vztahovat pouze na určitou 
funkci nebo oddělení v rámci subjektu, 
které spadá do oblasti působnosti 
směrnice.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem ke vzájemným vazbám (14) Vzhledem ke vzájemným vazbám 
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mezi kybernetickou bezpečností a fyzickou 
bezpečností subjektů by měl být zajištěn 
soudržný přístup ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX a 
k této směrnici17. Za tímto účelem by 
členské státy měly zajistit, aby klíčové 
subjekty a rovnocenné subjekty podle 
směrnice (EU) XXX/XXX byly 
považovány za základní subjekty podle této 
směrnice. Členské státy by také měly 
zajistit, aby jejich strategie kybernetické 
bezpečnosti stanovily rámec politik pro 
posílení koordinace mezi příslušným 
orgánem podle této směrnice a příslušným 
orgánem podle směrnice (EU) XXX/XXX 
v souvislosti se sdílením informací o 
incidentech a kybernetických hrozbách a 
plněním úkolů v oblasti dohledu. Orgány 
by podle obou směrnic měly spolupracovat 
a vyměňovat si informace, zejména 
informace týkající se určení klíčových 
subjektů, kybernetických hrozeb, 
kybernetických bezpečnostních rizik, 
incidentů dotýkajících se klíčových 
subjektů a opatření v oblasti kybernetické 
bezpečnosti přijatých klíčovými subjekty. 
Příslušným orgánům podle této směrnice 
by mělo být umožněno, aby na žádost 
příslušných orgánů podle směrnice (EU) 
XXX/XXX vykonávaly své dohledové a 
vymáhací pravomoci vůči subjektu, který 
byl označen jako klíčový. Oba orgány by 
za tímto účelem měly spolupracovat a 
vyměňovat si informace.

mezi kybernetickou bezpečností a fyzickou 
bezpečností subjektů by měl být zajištěn 
soudržný přístup ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX a 
k této směrnici17. Za tímto účelem by 
členské státy měly zajistit, aby klíčové 
subjekty a rovnocenné subjekty podle 
směrnice (EU) XXX/XXX byly 
považovány za základní subjekty podle této 
směrnice. Členské státy by také měly 
zajistit, aby jejich národní strategie 
kybernetické bezpečnosti stanovily rámec 
politik pro posílení koordinace mezi 
příslušným orgánem podle této směrnice a 
příslušným orgánem podle směrnice (EU) 
XXX/XXX v souvislosti s ohlašováním 
incidentů, sdílením informací o 
incidentech nebo případech, kdy téměř 
došlo k incidentu, a kybernetických 
hrozbách a plněním úkolů v oblasti 
dohledu. Orgány by podle obou směrnic 
měly spolupracovat a vyměňovat si 
informace, zejména informace týkající se 
určení klíčových subjektů, kybernetických 
hrozeb, kybernetických bezpečnostních 
rizik, incidentů dotýkajících se klíčových 
subjektů a opatření v oblasti kybernetické 
bezpečnosti přijatých klíčovými subjekty. 
Příslušným orgánům podle této směrnice 
by mělo být umožněno, aby na žádost 
příslušných orgánů podle směrnice (EU) 
XXX/XXX vykonávaly své dohledové a 
vymáhací pravomoci vůči subjektu, který 
byl označen jako klíčový. Oba orgány by 
za tímto účelem měly spolupracovat a 
vyměňovat si informace.

__________________ __________________
17 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení 
v Úředním věstníku, až budou známy]

17 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení 
v Úředním věstníku, až budou známy]

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora a ochrana spolehlivého, (15) Podpora a ochrana spolehlivého, 
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odolného a bezpečného systému 
doménových jmen jsou klíčovým faktorem 
pro zachování integrity internetu a jsou 
nezbytné pro jeho nepřetržitý a stabilní 
provoz, na kterém závisí digitální 
ekonomika a společnost. Tato směrnice by 
se proto měla vztahovat na všechny 
poskytovatele služeb systému doménových 
jmen v celém řetězci řešení systému 
doménových jmen, včetně operátorů 
kořenových jmenných serverů, serverů 
internetových domén nejvyšší úrovně, 
autoritativních jmenných serverů pro 
doménová jména a rekurzivních resolverů.

odolného a bezpečného systému 
doménových jmen jsou klíčovým faktorem 
pro zachování integrity internetu a jsou 
nezbytné pro jeho nepřetržitý a stabilní 
provoz, na kterém závisí digitální 
ekonomika, vnitřní trh a společnost. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
všechny poskytovatele služeb systému 
doménových jmen v celém řetězci řešení 
systému doménových jmen, včetně 
operátorů kořenových jmenných serverů, 
serverů internetových domén nejvyšší 
úrovně, autoritativních jmenných serverů 
pro doménová jména a rekurzivních 
resolverů, poskytovatelů služeb ochrany 
osobních údajů nebo registrace proxy, 
makléřů nebo prodejců domén a 
jakýchkoli dalších služeb, které souvisí s 
registrací doménových jmen.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto rostoucí vzájemné závislosti 
jsou výsledkem stále více přeshraniční a 
vzájemně propojené sítě poskytování 
služeb pomocí klíčových infrastruktur 
v celé Unii v odvětvích energetiky, 
dopravy, digitální infrastruktury, pitné a 
odpadní vody, zdravotnictví, některých 
prvků veřejné správy a rovněž vesmíru, 
pokud jde o poskytování určitých služeb 
závisejících na pozemních infrastrukturách, 
které vlastní, řídí a provozují buď členské 
státy, nebo soukromé subjekty, a proto 
nezahrnují infrastruktury vlastněné, řízené 
a provozované Unií nebo jménem Unie 
v rámci jejích vesmírných programů. Tyto 
vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli 
narušení hospodářské soutěže, a dokonce i 
takové narušení, které je původně omezeno 
na jeden subjekt nebo jedno odvětví, může 
mít širší dominové účinky, jež mohou 
potenciálně mít dalekosáhlé negativní 
dopady na poskytování služeb na celém 

(20) Tyto rostoucí vzájemné závislosti 
jsou výsledkem stále více přeshraniční a 
vzájemně propojené sítě poskytování 
služeb pomocí klíčových infrastruktur 
v celé Unii v odvětvích energetiky, 
dopravy, digitální infrastruktury, pitné a 
odpadní vody, zdravotnictví, některých 
prvků veřejné správy a rovněž vesmíru, 
pokud jde o poskytování určitých služeb 
závisejících na pozemních infrastrukturách, 
které vlastní, řídí a provozují buď členské 
státy, nebo soukromé subjekty, a proto 
nezahrnují infrastruktury vlastněné, řízené 
a provozované Unií nebo jménem Unie 
v rámci jejích vesmírných programů. Tyto 
vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli 
narušení hospodářské soutěže, a dokonce i 
takové narušení, které je původně omezeno 
na jeden subjekt nebo jedno odvětví, může 
mít širší dominové účinky, jež mohou 
potenciálně mít dalekosáhlé negativní 
dopady na poskytování služeb na celém 
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vnitřním trhu. Pandemie COVID-19 
prokázala zranitelnost našich stále více 
vzájemně závislých společností, jsou-li 
vystaveny málo pravděpodobným rizikům.

vnitřním trhu. Pandemie COVID-19 
prokázala zranitelnost našich stále více 
vzájemně závislých společností, jsou-li 
vystaveny málo pravděpodobným rizikům, 
a potřebu chránit vnitřní trh 
prostřednictvím společných strategií a 
opatření na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Příslušné orgány nebo týmy CSIRT 
by měly od subjektů dostávat oznámení o 
incidentech účinným a efektivním 
způsobem. Jednotným kontaktním místům 
by mělo být uloženo, aby zasílala 
oznámení o incidentech jednotným 
kontaktním místům jiných dotčených 
členských států. Aby bylo zajištěno jedno 
jednotné kontaktní místo v každém 
členském státě, měly by být jednotným 
kontaktním místům na úrovni členských 
států zasílány příslušné informace o 
incidentech týkajících se subjektů ve 
finančním odvětví od příslušných orgánů 
podle nařízení XXXX/XXXX, které by 
tato kontaktní místa měla být podle této 
směrnice schopna případně zasílat 
příslušným vnitrostátním orgánům nebo 
týmům CSIRT.

(23) Příslušné orgány nebo týmy CSIRT 
by měly od subjektů dostávat oznámení o 
incidentech standardizovaným, účinným a 
efektivním způsobem. Jednotným 
kontaktním místům by mělo být uloženo, 
aby zasílala oznámení o incidentech 
jednotným kontaktním místům jiných 
dotčených členských států. Aby bylo 
zajištěno jedno jednotné kontaktní místo 
v každém členském státě, měly by být 
jednotným kontaktním místům zasílány 
příslušné informace o incidentech 
týkajících se subjektů ve finančním odvětví 
od příslušných orgánů podle nařízení 
XXXX/XXXX, které by tato kontaktní 
místa měla být podle této směrnice 
schopna případně zasílat příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo týmům 
CSIRT.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pokud jde o osobní údaje, týmům 
CSIRT by mělo být umožněno, aby 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67919 
jménem a na žádost subjektu podle této 
směrnice aktivně prohledávaly sítě a 

(25) Aby mohly týmy CSIRT 
identifikovat a zmírňovat zvláštní hrozby 
týkající se osobních údajů a těmto 
hrozbám předcházet, mělo by jim být 
umožněno, aby v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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informační systémy, které používá k 
poskytování svých služeb. Členské státy by 
se měly zaměřit na to, aby všem 
odvětvovým týmům CSIRT zajistily stejné 
technické podmínky. Při budování 
vnitrostátních týmů CSIRT mohou členské 
státy požádat o součinnost Agenturu 
Evropské unie pro kybernetickou 
bezpečnost (ENISA).

2016/67919 jménem a na žádost subjektu 
podle této směrnice prohledávaly sítě a 
informační systémy, které používá k 
poskytování svých služeb. Členské státy by 
se měly zaměřit na to, aby všem 
odvětvovým týmům CSIRT zajistily stejné 
technické podmínky. Při budování 
vnitrostátních týmů CSIRT mohou členské 
státy požádat o součinnost Agenturu 
Evropské unie pro kybernetickou 
bezpečnost (ENISA).

__________________ __________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by měly v rámci 
svých národních strategií kybernetické 
bezpečnosti zavést opatření na podporu a 
začlenění inteligentních systémů pro 
předcházení kybernetickým 
bezpečnostním incidentům a hrozbám a 
jejich odhalování. Členské státy by měly v 
souladu se svými národními strategiemi 
kybernetické bezpečnosti a s cílem chránit 
spotřebitele zavést opatření zaměřená na 
zvýšení povědomí o kybernetické 
bezpečnosti a gramotnost v této oblasti. 
Členské státy by při přijímání národních 
strategií kybernetické bezpečnosti měly 
zajistit politické rámce, které by se 
zabývaly zákonným přístupem k 
informacím.
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Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V souladu s přílohou doporučení 
Komise (EU) 2017/1548 o koordinované 
reakci na rozsáhlé kybernetické 
bezpečnostní incidenty a krize (dále jen 
„plán“)20 by rozsáhlý incident měl 
označovat incident s významným dopadem 
na nejméně dva členské státy nebo takový 
incident, při kterém narušení přesahuje 
schopnost členského státu na něj reagovat. 
V závislosti na jejich příčině a dopadu 
mohou rozsáhlé incidenty eskalovat a přejít 
ve skutečné krize, jež neumožní řádné 
fungování vnitřního trhu. Vzhledem k 
širokému dopadu a ve většině případů i 
přeshraniční povaze takových incidentů by 
členské státy a příslušné orgány, instituce a 
agentury Unie měly na technické, 
operativní a politické úrovni spolupracovat 
a odpovídajícím způsobem koordinovat 
reakci v celé Unii.

(27) V souladu s přílohou doporučení 
Komise (EU) 2017/1548 o koordinované 
reakci na rozsáhlé kybernetické 
bezpečnostní incidenty a krize (dále jen 
„plán“)20 by rozsáhlý incident měl 
označovat incident s významným dopadem 
na nejméně dva členské státy nebo takový 
incident, při kterém narušení přesahuje 
schopnost členského státu na něj reagovat, 
a ohrožuje tak vnitřní trh. V závislosti na 
jejich příčině a dopadu mohou rozsáhlé 
incidenty eskalovat a přejít ve skutečné 
krize, jež neumožní řádné fungování 
vnitřního trhu. Vzhledem k širokému 
dopadu a ve většině případů i přeshraniční 
povaze takových incidentů by členské státy 
a příslušné orgány, instituce a agentury 
Unie měly na technické, operativní a 
politické úrovni spolupracovat a 
odpovídajícím způsobem koordinovat 
reakci v celé Unii.

__________________ __________________
20 Doporučení Komise (EU) 2017/1584 ze 
dne 13. září 2017 o koordinované reakci na 
rozsáhlé kybernetické bezpečnostní 
incidenty a krize (Úř. věst. L 239, 
19.9.2017, s. 36).

20 Doporučení Komise (EU) 2017/1584 ze 
dne 13. září 2017 o koordinované reakci na 
rozsáhlé kybernetické bezpečnostní 
incidenty a krize (Úř. věst. L 239, 
19.9.2017, s. 36).

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Využití zranitelných míst v sítích a 
informačních systémech může způsobit 
vážná narušení a škody, a rychlé určení a 
náprava těchto zranitelností je proto 
důležitým faktorem při snižování 
kybernetických bezpečnostních rizik. 
Subjekty, které takové systémy vyvíjejí, by 

(28) Využití zranitelných míst v sítích a 
informačních systémech může způsobit 
vážná narušení a škody podnikům a 
spotřebitelům, a rychlé určení a náprava 
těchto zranitelností je proto důležitým 
faktorem při snižování kybernetických 
bezpečnostních rizik. Subjekty, které 
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proto měly stanovit vhodné postupy 
k řešení zranitelných míst, jakmile jsou 
zjištěna. Jelikož zranitelná místa jsou často 
zjištěna a ohlášena (odhalena) třetími 
stranami (subjekty ohlašujícími incidenty), 
výrobce nebo poskytovatel produktů nebo 
služeb IKT by měl rovněž zavést nezbytné 
postupy pro získávání informací o 
zranitelných místech od třetích stran. 
Vodítko pro řešení zranitelností a 
odhalování zranitelností v této souvislosti 
poskytují mezinárodní normy ISO/IEC 
30111 a ISO/IEC 29417. Pokud jde o 
odhalování zranitelných míst, je obzvláště 
důležitá koordinace mezi subjekty 
ohlašujícími incidenty a výrobci nebo 
poskytovateli produktů nebo služeb IKT. 
Koordinované odhalování zranitelností 
specifikuje strukturovaný proces, jehož 
prostřednictvím jsou zranitelná místa 
hlášena organizacím takovým způsobem, 
který organizaci umožní diagnostikovat a 
odstranit zranitelnost dříve, než budou 
podrobné informace o ní sděleny třetím 
stranám nebo veřejnosti. Koordinované 
odhalování zranitelností by také mělo 
zahrnovat koordinaci mezi subjektem 
ohlašujícím incidenty a organizací, pokud 
jde o načasování odstranění a zveřejnění 
zranitelných míst.

takové systémy vyvíjejí, by proto měly 
stanovit vhodné postupy k řešení 
zranitelných míst, jakmile jsou zjištěna. 
Jelikož zranitelná místa jsou často zjištěna 
a ohlášena (odhalena) třetími stranami 
(subjekty ohlašujícími incidenty), výrobce 
nebo poskytovatel produktů nebo služeb 
IKT by měl rovněž zavést nezbytné 
postupy pro získávání informací o 
zranitelných místech od třetích stran. 
Vodítko pro řešení zranitelností a 
odhalování zranitelností v této souvislosti 
poskytují mezinárodní normy ISO/IEC 
30111 a ISO/IEC 29417. Pokud jde o 
odhalování zranitelných míst, je obzvláště 
důležitá koordinace mezi subjekty 
ohlašujícími incidenty a výrobci nebo 
poskytovateli produktů nebo služeb IKT. 
Koordinované odhalování zranitelností 
specifikuje strukturovaný proces, jehož 
prostřednictvím jsou zranitelná místa 
hlášena organizacím takovým způsobem, 
který organizaci umožní diagnostikovat a 
odstranit zranitelnost dříve, než budou 
podrobné informace o ní sděleny třetím 
stranám nebo veřejnosti. Koordinované 
odhalování zranitelností by také mělo 
zahrnovat koordinaci mezi subjektem 
ohlašujícím incidenty a organizací, pokud 
jde o načasování odstranění a zveřejnění 
zranitelných míst.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Komise, agentura ENISA a 
členské státy by měly i nadále podporovat 
mezinárodní sbližování s normami a 
stávajícími osvědčenými odvětvovými 
postupy v oblasti řízení rizik, například v 
oblastech posuzování bezpečnosti 
dodavatelského řetězce, sdílení informací 
a zveřejňování informací o 
zranitelnostech.
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Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přístup ke správným a včasným 
informacím o zranitelnostech dotýkajících 
se produktů a služeb IKT přispívá 
k zesílenému řízení kybernetických 
bezpečnostních rizik. V této souvislosti 
jsou zdroje veřejně přístupných informací o 
zranitelných místech důležitým nástrojem 
pro subjekty a jejich uživatele, ale i pro 
příslušné vnitrostátní orgány v Unii a týmy 
CSIRT. Z tohoto důvodu by agentura 
ENISA měla zavést registr zranitelností, 
kde základní a důležité subjekty a jejich 
dodavatelé, a stejně tak i subjekty, které 
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, mohou na základě dobrovolnosti 
odhalovat zranitelná místa a poskytovat o 
nich informace, jež uživatelům umožní 
přijímat vhodná opatření ke zmírnění 
dopadů.

(30) Přístup ke správným a včasným 
informacím o zranitelnostech dotýkajících 
se produktů a služeb IKT přispívá 
k zesílenému řízení kybernetických 
bezpečnostních rizik. V této souvislosti 
jsou zdroje veřejně přístupných informací o 
zranitelných místech důležitým nástrojem 
pro subjekty a jejich uživatele, ale i pro 
příslušné vnitrostátní orgány v Unii a týmy 
CSIRT. Z tohoto důvodu by agentura 
ENISA měla zavést databázi zranitelností, 
kde základní a důležité subjekty a jejich 
dodavatelé, a stejně tak i subjekty, které 
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, mohou na základě dobrovolnosti 
odhalovat zranitelná místa a poskytovat o 
nich informace, jež uživatelům umožní 
přijímat vhodná opatření ke zmírnění 
dopadů.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Ačkoli podobné registry nebo 
databáze zranitelností existují, jsou 
hostovány a spravovány subjekty, které 
nejsou usazeny v Unii. Evropský registr 
zranitelností spravovaný agenturou ENISA 
by poskytl lepší transparentnost procesu 
odhalování předtím, než je zranitelné místo 
oficiálně zveřejněno, a odolnost 
v případech narušení nebo přerušení 
poskytování podobných služeb. S cílem 
zabránit zdvojení úsilí a v co největší 
možné míře usilovat o komplementaritu, 
by agentura ENISA měla zkoumat možnost 
uzavření strukturovaných dohod o 

(31) Ačkoli podobné registry nebo 
databáze zranitelností existují, jsou 
hostovány a spravovány subjekty, které 
nejsou usazeny v Unii. Evropská databáze 
zranitelností spravovaný agenturou ENISA 
by poskytl lepší transparentnost procesu 
odhalování předtím, než je zranitelné místo 
oficiálně zveřejněno, a odolnost 
v případech narušení nebo přerušení 
poskytování podobných služeb. S cílem 
zabránit zdvojení úsilí a v co největší 
možné míře usilovat o komplementaritu, 
by agentura ENISA měla zkoumat možnost 
uzavření strukturovaných dohod o 
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spolupráci s podobnými registry 
v jurisdikcích třetích zemí.

spolupráci s databázemi nebo registry 
zranitelností v jurisdikcích třetích zemí a 
předávání zpráv příslušným registrům za 
předpokladu, že taková činnost nenaruší 
ochranu důvěrných informací a 
obchodních tajemství.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Skupina pro spolupráci by měla 
každé dva roky přijmout pracovní program 
včetně opatření, které má skupina 
podniknout ke splnění svých cílů a úkolů. 
Časový rámec prvního programu, který by 
byl podle této směrnice přijat, by byl 
sladěn s časovým rámcem posledního 
programu přijatého podle směrnice (EU) 
2016/1148, aby se zabránilo možnému 
přerušení práce skupiny.

(32) Skupina pro spolupráci by měla 
diskutovat o politických prioritách 
a zásadních výzvách pro kybernetickou 
bezpečnost a každé dva roky přijmout 
pracovní program včetně opatření, které 
má skupina podniknout ke splnění svých 
cílů a úkolů. Časový rámec prvního 
programu, který by byl podle této směrnice 
přijat, by byl sladěn s časovým rámcem 
posledního programu přijatého podle 
směrnice (EU) 2016/1148, aby se zabránilo 
možnému přerušení práce skupiny.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Skupina pro spolupráci by se měla 
skládat ze zástupců členských států, 
Komise a agentury ENISA.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Skupina pro spolupráci by i nadále 
měla být flexibilním fórem a měla by být 
schopna reagovat na měnící se a nové 

(34) Skupina pro spolupráci by i nadále 
měla být flexibilním fórem a měla by být 
schopna reagovat na měnící se a nové 
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priority a výzvy politik, a přitom brát 
v úvahu dostupnost zdrojů. Měla by 
organizovat pravidelná společná setkání 
s relevantními soukromými zúčastněnými 
stranami z celé Unie za účelem projednání 
činností prováděných skupinou a 
shromažďování vstupů týkajících se 
vznikajících politických výzev. S cílem 
posílit spolupráci na úrovni Unie by 
skupina měla zvážit pozvání k účasti na její 
činnosti pro instituce a agentury Unie 
zapojené do politiky v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, jako je Evropské centrum pro 
boj proti kyberkriminalitě (EC3), Agentura 
Evropské unie pro bezpečnost letectví 
(EASA) a Agentura Evropské unie pro 
kosmický program (EUSPA).

priority a výzvy politik, a přitom brát 
v úvahu dostupnost zdrojů. Měla by 
organizovat pravidelná společná setkání 
s relevantními soukromými zúčastněnými 
stranami z celé Unie za účelem projednání 
činností prováděných skupinou a 
shromažďování vstupů týkajících se 
vznikajících politických výzev. S cílem 
posílit spolupráci na úrovni Unie by 
skupina měla zvážit pozvání k účasti na její 
činnosti pro instituce a agentury Unie 
zapojené do politiky v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, jako je Evropské centrum pro 
boj proti kyberkriminalitě (EC3), Agentura 
Evropské unie pro bezpečnost letectví 
(EASA) a Agentura Evropské unie pro 
kosmický program (EUSPA), jakož i další 
relevantní instituce a agentury Unie.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Příslušné orgány a týmy CSIRT by 
měly být zmocněny se účastnit výměnných 
programů pro úředníky z jiných členských 
států za účelem zlepšení spolupráce. 
Příslušné orgány by měly přijmout 
nezbytná opatření, jež umožní úředníkům 
z jiných členských států účinně se zapojit 
do činností hostitelského příslušného 
orgánu.

(35) Příslušné orgány a týmy CSIRT by 
měly být zmocněny se účastnit výměnných 
a společných školicích programů pro 
úředníky z jiných členských států za 
účelem zlepšení spolupráce a posílení 
důvěry mezi členskými státy. Příslušné 
orgány by měly přijmout nezbytná 
opatření, jež umožní úředníkům z jiných 
členských států účinně se zapojit do 
činností hostitelského příslušného orgánu 
nebo týmu CSIRT.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pro účely této směrnice by pojem 
„případy, kdy téměř došlo k incidentu“ 
měl poukazovat na událost, která by 

vypouští se



AD\1236418CS.docx 17/71 PE691.156v03-00

CS

mohla potenciálně způsobit škodu, ale 
jejímu plnému projevení bylo úspěšně 
zabráněno.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Kromě toho by subjekty měly 
rovněž zajistit odpovídající vzdělávání a 
odbornou přípravu svých zaměstnanců v 
oblasti kybernetické bezpečnosti na všech 
úrovních podniku.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) K dalšímu řešení klíčových rizik 
dodavatelského řetězce a na pomoc 
subjektům působícím v odvětvích, na něž 
se vztahuje tato směrnice, aby 
odpovídajícím způsobem řídily 
dodavatelský řetězec a kybernetická 
bezpečnostní rizika související 
s dodavateli, by skupina pro spolupráci, jež 
zahrnuje příslušné vnitrostátní orgány, ve 
spolupráci s Komisí a agenturou ENISA 
měla provést koordinovaná posouzení rizik 
dodavatelských řetězců v jednotlivých 
odvětvích, jak bylo již provedeno pro sítě 
5G v návaznosti na doporučení (EU) 
2019/534 o kybernetické bezpečnosti sítí 
5G21, za účelem určení příslušných hrozeb 
a zranitelných míst v každém odvětví, 
v němž existují kritické služby IKT, 
systémy nebo produkty IKT.

(Netýká se českého znění.)

__________________ __________________
21 Doporučení Komise (EU) 2019/534 ze 
dne 26. března 2019 Kybernetická 
bezpečnost sítí 5G (Úř. věst. L 88, 

21 Doporučení Komise (EU) 2019/534 ze 
dne 26. března 2019 Kybernetická 
bezpečnost sítí 5G (Úř. věst. L 88, 
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29.3.2019, s. 42). 29.3.2019, s. 42).

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Posouzení rizik dodavatelského 
řetězce by s ohledem na charakteristické 
rysy dotčeného odvětví měla zohlednit jak 
technické, tak případné netechnické faktory 
včetně faktorů vymezených v doporučení 
(EU) 2019/534, v koordinovaném 
posouzení rizik pro bezpečnost sítí 5G 
v celé EU a v souboru opatření EU pro 
kybernetickou bezpečnost sítí 5G, na němž 
se dohodla skupina pro spolupráci. K 
určení dodavatelských řetězců, které by 
měly podléhat koordinovanému posouzení 
rizik, by měla být vzata v úvahu tato 
kritéria: i) rozsah, v jakém základní a 
důležité subjekty využívají konkrétní 
kritické služby, systémy a produkty IKT a 
jsou na nich závislé; ii) relevantnost 
konkrétních služeb, systémů nebo produktů 
IKT pro plnění kritických nebo citlivých 
funkcí, včetně zpracování osobních údajů; 
iii) dostupnost alternativních služeb, 
systémů nebo produktů IKT; iv) odolnost 
celého dodavatelského řetězce služeb, 
systémů nebo produktů IKT vůči narušení 
a v) u vznikajících služeb, systémů nebo 
produktů IKT jejich budoucí význam pro 
činnost subjektů.

(47) Posouzení rizik dodavatelského 
řetězce by s ohledem na charakteristické 
rysy a kritičnost dotčeného odvětví měla 
zohlednit jak technické, tak případné 
netechnické faktory včetně faktorů 
vymezených v doporučení (EU) 2019/534, 
v koordinovaném posouzení rizik pro 
bezpečnost sítí 5G v celé EU a v souboru 
opatření EU pro kybernetickou bezpečnost 
sítí 5G, na němž se dohodla skupina pro 
spolupráci. K určení dodavatelských 
řetězců, které by měly podléhat 
koordinovanému posouzení rizik, by měla 
být vzata v úvahu tato kritéria: i) rozsah, 
v jakém základní a důležité subjekty 
využívají konkrétní kritické služby, 
systémy a produkty IKT a jsou na nich 
závislé; ii) relevantnost konkrétních služeb, 
systémů nebo produktů IKT pro plnění 
kritických nebo citlivých funkcí, včetně 
zpracování osobních údajů; iii) dostupnost 
alternativních služeb, systémů nebo 
produktů IKT; iv) odolnost celého 
dodavatelského řetězce služeb, systémů 
nebo produktů IKT vůči narušení a v) u 
vznikajících služeb, systémů nebo 
produktů IKT jejich budoucí význam pro 
činnost subjektů.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitřní trh více než kdy předtím 
spoléhá na fungování internetu. Na 
službách poskytovaných po internetu jsou 

(51) Vnitřní trh více než kdy předtím 
spoléhá na fungování internetu. Na 
službách poskytovaných po internetu jsou 
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závislé služby prakticky všech základních a 
důležitých subjektů. S cílem zajistit 
bezproblémové poskytování služeb 
základních a důležitých subjektů je 
důležité, aby veřejné sítě elektronických 
komunikací, jako jsou například 
internetové páteřní sítě nebo podmořské 
komunikační kabely, měly zavedena 
odpovídající opatření v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a hlásily 
incidenty, které se jich týkají.

závislé služby prakticky všech základních a 
důležitých subjektů a spotřebitelé na ně z 
velké části spoléhají ve svém každodenním 
životě. S cílem zajistit bezproblémové 
poskytování služeb základních a důležitých 
subjektů je důležité, aby veřejné sítě 
elektronických komunikací, jako jsou 
například internetové páteřní sítě nebo 
podmořské komunikační kabely, měly 
zavedena odpovídající opatření v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a hlásily 
incidenty, které se jich týkají.

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Ve vhodných případech by 
subjekty měly informovat příjemce svých 
služeb o konkrétních a závažných hrozbách 
a o opatřeních, která mohou přijmout, aby 
snížili riziko, jež jim z těchto hrozeb 
vyplývá. Požadavek na informování 
příjemců o hrozbách by subjekty neměl 
zbavovat povinnosti přijmout na své vlastní 
náklady přiměřená a okamžitá opatření 
s cílem zamezit jakýmkoli kybernetickým 
hrozbám nebo je odstranit a obnovit 
běžnou úroveň bezpečnosti služby. Tyto 
informace o bezpečnostních hrozbách by 
měly být příjemcům poskytovány zdarma.

(52) Subjekty by měly usilovat o to, aby 
informovaly příjemce svých služeb o 
konkrétních a závažných hrozbách 
a o opatřeních, která mohou přijmout, aby 
snížili riziko, jež jim z těchto hrozeb 
vyplývá, zejména pokud tato opatření 
mohou posílit ochranu spotřebitele. Tento 
požadavek by subjekty neměl zbavovat 
povinnosti přijmout na své vlastní náklady 
přiměřená a okamžitá opatření s cílem 
zamezit jakýmkoli kybernetickým hrozbám 
nebo je odstranit a obnovit běžnou úroveň 
bezpečnosti služby. Tyto informace 
o bezpečnostních hrozbách by měly být 
příjemcům poskytovány zdarma a měly by 
být formulovány snadno srozumitelným 
jazykem.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Poskytovatelé veřejných sítí 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupných služeb elektronických 

(53) Poskytovatelé veřejných sítí 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupných služeb elektronických 
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komunikací by měli příjemce služby 
zejména informovat o konkrétních 
a závažných kybernetických hrozbách 
a o opatřeních, která mohou přijmout, aby 
chránili bezpečnost své komunikace, 
například použitím specifických druhů 
softwaru nebo šifrovacích technologií.

komunikací by měli příjemce služby 
zejména informovat o konkrétních 
a závažných kybernetických hrozbách 
a o dodatečných opatřeních, která mohou 
přijmout, aby chránili bezpečnost svých 
zařízení a své komunikace, například 
použitím specifických druhů softwaru nebo 
šifrovacích technologií.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S cílem zajistit bezpečnost sítí a 
služeb elektronické komunikace by mělo 
být podporováno použití šifrování, a 
zejména šifrování mezi koncovými body, a 
v případě nutnosti by pro poskytovatele 
těchto služeb a sítí v souladu se zásadami 
bezpečnosti a soukromí standardně a 
záměrně pro účely článku 18 mělo být 
povinné. Použití šifrování mezi koncovými 
body by mělo být v souladu s 
pravomocemi členských států zajistit 
ochranu podstatných zájmů své 
bezpečnosti a veřejné bezpečnosti a 
umožnit vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů v souladu s právem Unie. 
Řešení k zajištění zákonného přístupu 
k informacím v rámci komunikace 
šifrované mezi koncovými body by měla 
zachovat účinnost šifrování při ochraně 
soukromí a bezpečnosti komunikací, a 
současně poskytnout účinnou reakci na 
trestnou činnost.

(54) S cílem zajistit bezpečnost sítí 
a služeb elektronické komunikace by mělo 
být podporováno použití šifrování, 
a zejména šifrování mezi koncovými body, 
a v případě nutnosti by pro poskytovatele 
těchto služeb a sítí v souladu se zásadami 
bezpečnosti a soukromí standardně 
a záměrně pro účely opatření k řízení 
kybernetických bezpečnostních rizik mělo 
být povinné. Použitím šifrování mezi 
koncovými body nejsou dotčeny 
pravomoci, politická opatření ani postupy 
členských států, kterými mají zajistit 
ochranu podstatných zájmů své 
bezpečnosti a veřejné bezpečnosti a 
umožnit vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů v souladu s právem Unie. 
Řešení k zajištění zákonného přístupu 
k informacím v rámci komunikace 
šifrované mezi koncovými body by měla 
zachovat účinnost šifrování při ochraně 
soukromí a bezpečnosti komunikací, a 
současně poskytnout účinnou reakci na 
trestnou činnost. Veškerá přijatá opatření 
musí být striktně v souladu se zásadami 
proporcionality a subsidiarity.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Tato směrnice stanoví 
dvoustupňový přístup k hlášení incidentů, 
tak aby bylo dosaženo správné rovnováhy 
mezi rychlým hlášením, které pomáhá 
snížit potenciální šíření incidentů a 
umožňuje subjektům žádat o podporu, na 
jedné straně a podrobným hlášením, které 
čerpá cenná poučení z jednotlivých 
incidentů a s postupem času zvyšuje 
odolnost jednotlivých společností a celých 
odvětví vůči kybernetickým hrozbám, na 
straně druhé. Jakmile se subjekty dozvědí o 
incidentu, měly by být povinny předložit 
počáteční oznámení do 24 hodin a poté 
závěrečnou zprávu nejpozději do jednoho 
měsíce. Počáteční oznámení by mělo 
obsahovat pouze informace, které jsou 
zcela nezbytné, aby byl příslušný orgán 
zpraven o incidentu, a které subjektu 
umožňují v případě potřeby požádat o 
pomoc. V tomto oznámení by v daném 
případě mělo být uvedeno, zda je incident 
pravděpodobně způsoben protiprávním či 
zlovolným jednáním. Členské státy by 
měly zajistit, aby požadavek na předložení 
tohoto počátečního oznámení neodváděl 
zdroje ohlašujícího subjektu od činností 
souvisejících s řešením incidentu, které by 
měly mít přednost. Aby se dále zabránilo 
tomu, že by povinnosti hlášení incidentu 
odváděly zdroje od řešení reakce na 
incident nebo jinak narušovaly úsilí 
subjektů v tomto ohledu, členské státy by 
měly rovněž stanovit, že v řádně 
odůvodněných případech a po dohodě 
s příslušnými orgány nebo s týmy CSIRT 
se dotyčný subjekt může odchýlit od lhůt 
24 hodin pro počáteční oznámení a jeden 
měsíc pro konečnou zprávu.

(55) Tato směrnice stanoví 
několikastupňový přístup k hlášení 
incidentů, tak aby bylo dosaženo správné 
rovnováhy mezi rychlým hlášením, které 
pomáhá snížit potenciální šíření incidentů a 
umožňuje subjektům žádat o podporu, na 
jedné straně a podrobným hlášením, které 
čerpá cenná poučení z jednotlivých 
incidentů a s postupem času zvyšuje 
odolnost jednotlivých společností a celých 
odvětví vůči kybernetickým hrozbám, na 
straně druhé. Jakmile se subjekty dozvědí o 
incidentu nebo případu, kdy téměř došlo k 
incidentu, měly by být povinny předložit 
počáteční oznámení do 72 hodin a poté 
souhrnnou zprávu nejpozději tři měsíce po 
předložení počátečního oznámení a 
závěrečnou zprávu nejpozději do jednoho 
měsíce po vyřešení incidentu. Počáteční 
oznámení by mělo obsahovat pouze 
informace, které jsou zcela nezbytné, aby 
byl příslušný orgán zpraven o incidentu, a 
které subjektu umožňují v případě potřeby 
požádat o pomoc. V tomto oznámení by v 
daném případě mělo být uvedeno, zda je 
incident pravděpodobně způsoben 
protiprávním či zlovolným jednáním. 
Členské státy by měly zajistit, aby 
požadavek na předložení tohoto 
počátečního oznámení neodváděl zdroje 
ohlašujícího subjektu od činností 
souvisejících s řešením incidentu, které by 
měly mít přednost. Počátečnímu oznámení 
by mělo předcházet včasné varování, ke 
kterému dojde během prvních 24 hodin, 
aniž by platila jakákoli povinnost uvést 
dodatečné informace. Toto včasné 
varování by mělo být předloženo co 
nejdříve, což subjektům umožní rychle 
požádat příslušné orgány nebo týmy 
CSIRT o podporu a příslušným orgánům 
nebo týmům CSIRT umožní zmírnit 
možné šíření oznámeného incidentu a 
bude sloužit jako nástroj k získávání 
poznatků o situaci pro týmy CSIRT. Aby 
se dále zabránilo tomu, že by povinnosti 
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hlášení incidentu odváděly zdroje od řešení 
reakce na incident nebo jinak narušovaly 
úsilí subjektů v tomto ohledu, členské státy 
by měly rovněž stanovit, že v řádně 
odůvodněných případech a po dohodě 
s příslušnými orgány nebo s týmy CSIRT 
se dotyčný subjekt může odchýlit od 
stanovených lhůt.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Základní a důležité subjekty jsou 
často v situaci, kdy je konkrétní incident 
vzhledem k jeho povaze třeba v důsledku 
oznamovacích povinností uvedených 
v různých právních nástrojích ohlásit 
různým orgánům. Takové případy vytvářejí 
další zátěž a mohou také vést 
k nejasnostem, pokud jde o formát a 
postupy takových oznámení. Vzhledem 
k tomu a za účelem zjednodušení hlášení o 
bezpečnostních incidentech by členské 
státy měly stanovit jedno vstupní místo pro 
všechna oznámení vyžadovaná podle této 
směrnice i podle jiných právních předpisů 
Unie, jako je nařízení (EU) 2016/679 a 
směrnice 2002/58/ES. Agentura ENISA by 
ve spolupráci se skupinou pro spolupráci 
měla vypracovat společné šablony hlášení 
prostřednictvím pokynů, které by 
zjednodušily a zefektivnily informace 
uvedené v hlášeních, jež vyžaduje právo 
Unie, a snížily zátěž pro společnosti.

(56) Základní a důležité subjekty jsou 
často v situaci, kdy je konkrétní incident 
vzhledem k jeho povaze třeba v důsledku 
oznamovacích povinností uvedených 
v různých právních nástrojích ohlásit 
různým orgánům. Takové případy vytvářejí 
další zátěž a mohou také vést 
k nejasnostem, pokud jde o formát a 
postupy takových oznámení. Vzhledem 
k tomu a za účelem zjednodušení hlášení o 
bezpečnostních incidentech a dodržování 
zásady „pouze jednou“ by členské státy 
měly stanovit jedno vstupní místo pro 
všechna oznámení vyžadovaná podle této 
směrnice i podle jiných právních předpisů 
Unie, jako je nařízení (EU) 2016/679 a 
směrnice 2002/58/ES. Agentura ENISA by 
ve spolupráci se skupinou pro spolupráci 
měla vypracovat společné šablony hlášení 
prostřednictvím pokynů, které by 
zjednodušily a zefektivnily informace 
uvedené v hlášeních, jež vyžaduje právo 
Unie, a snížily zátěž pro společnosti.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Udržování přesných a úplných (59) Udržování přesných, ověřených a 
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databází doménových jmen a registračních 
údajů (takzvaných „údajů WHOIS“) a 
poskytování zákonného přístupu k těmto 
údajům má zásadní význam pro zajištění 
bezpečnosti, stability a odolnosti systému 
doménových jmen (DNS), což na druhé 
straně přispívá k vyšší společné úrovni 
kybernetické bezpečnosti v Unii. Pokud 
zpracování údajů zahrnuje osobní údaje, 
musí takové zpracování být v souladu 
s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

úplných databází doménových jmen a 
registračních údajů (takzvaných „údajů 
WHOIS“) a poskytování zákonného 
přístupu k těmto údajům má zásadní 
význam pro zajištění bezpečnosti, stability 
a odolnosti systému doménových jmen 
(DNS), což na druhé straně přispívá k vyšší 
společné úrovni kybernetické bezpečnosti 
v Unii. Pokud zpracování údajů zahrnuje 
osobní údaje, musí takové zpracování být 
v souladu s právem Unie v oblasti ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) S cílem zajistit dostupnost přesných 
a úplných údajů o registraci domén by 
registry internetových domén nejvyšší 
úrovně a subjekty poskytující služby 
registrace domén nejvyšší úrovně 
(takzvaní registrátoři) měly shromažďovat 
údaje o registraci domén a zaručovat 
integritu a dostupnost těchto údajů. 
Registry internetových domén nejvyšší 
úrovně a subjekty poskytující služby 
registrace domén nejvyšší úrovně by 
zejména měly stanovit politiky a postupy 
pro shromažďování a uchovávání přesných 
a úplných registračních údajů a rovněž 
zamezit uvádění nesprávných registračních 
údajů a opravovat je v souladu s pravidly 
Unie o ochraně osobních údajů.

(61) S cílem zajistit dostupnost přesných 
a úplných údajů o registraci domén by 
registry internetových domén nejvyšší 
úrovně a subjekty poskytující služby 
registrace domén (včetně služeb 
poskytovaných registry a registrátory 
doménových jmen, poskytovatelů služeb 
ochrany osobních údajů nebo registrace 
proxy, makléřů nebo prodejců domén a 
jakýchkoli dalších služeb, které souvisí s 
registrací doménových jmen) měly 
shromažďovat údaje o registraci domén a 
zaručovat integritu a dostupnost těchto 
údajů. Registry internetových domén 
nejvyšší úrovně a subjekty poskytující 
služby registrace domén nejvyšší úrovně 
by zejména měly stanovit politiky a 
postupy pro shromažďování a uchovávání 
přesných a úplných registračních údajů a 
rovněž zamezit uvádění nesprávných 
registračních údajů a opravovat je 
v souladu s pravidly Unie o ochraně 
osobních údajů.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 68
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Subjekty by měly být motivovány 
k tomu, aby společně využívaly pákového 
efektu svých individuálních znalostí a 
praktických zkušeností na strategické, 
taktické a operativní úrovni a tím posílit 
své schopnosti odpovídajícím způsobem 
posuzovat a sledovat kybernetické hrozby, 
bránit se jim a reagovat na ně. Je proto 
nezbytné umožnit vznik mechanismů na 
úrovni Unie pro dobrovolná ujednání o 
sdílení informací. Členské státy by za tímto 
účelem měly aktivně podporovat a 
motivovat také relevantní subjekty, jež 
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, aby se účastnily takovýchto 
mechanismů pro sdílení informací. Tyto 
mechanismy by měly fungovat v plném 
souladu s pravidly Unie v oblasti 
hospodářské soutěže a s právními předpisy 
Unie o ochraně údajů.

(68) Subjekty by měly být motivovány a 
podporovány členskými státy k tomu, aby 
společně využívaly pákového efektu svých 
individuálních znalostí a praktických 
zkušeností na strategické, taktické a 
operativní úrovni a tím posílit své 
schopnosti odpovídajícím způsobem 
posuzovat a sledovat kybernetické hrozby, 
bránit se jim a reagovat na ně. Je proto 
nezbytné umožnit vznik mechanismů na 
úrovni Unie pro dobrovolná ujednání o 
sdílení informací. Členské státy by za tímto 
účelem měly aktivně podporovat a 
motivovat také relevantní subjekty, jež 
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, aby se účastnily takovýchto 
mechanismů pro sdílení informací. Tyto 
mechanismy by měly fungovat v plném 
souladu s pravidly Unie v oblasti 
hospodářské soutěže a s právními předpisy 
Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Zpracování osobních údajů 
v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném 
pro zajištění bezpečnosti sítí a informací ze 
strany subjektů, které provádějí orgány 
veřejné správy, týmy CERT, týmy CSIRT 
a poskytovatelé bezpečnostních technologií 
a služeb, by mělo představovat oprávněný 
zájem dotčeného správce údajů podle 
nařízení (EU) 2016/679. To by mělo 
zahrnovat opatření týkající se prevence, 
odhalování a analýzy incidentů a reakce na 
incidenty, opatření ke zvyšování povědomí 
o konkrétních kybernetických hrozbách, 
výměnu informací v rámci odstraňování a 
koordinovaného odhalování zranitelných 
míst, a také dobrovolnou výměnu 
informací o těchto incidentech, 

(69) Zpracování osobních údajů, jež by 
mělo být omezeno na to, co je nezbytně 
nutné a přiměřené pro zajištění 
bezpečnosti sítí a informací a ochrany 
spotřebitele ze strany subjektů, které 
provádějí orgány veřejné správy, týmy 
CERT, týmy CSIRT a poskytovatelé 
bezpečnostních technologií a služeb, by 
mělo představovat oprávněný zájem 
dotčeného správce údajů podle nařízení 
(EU) 2016/679. To by mělo zahrnovat 
opatření týkající se prevence, odhalování a 
analýzy incidentů a reakce na incidenty, 
opatření ke zvyšování povědomí o 
konkrétních kybernetických hrozbách, 
výměnu informací v rámci odstraňování a 
koordinovaného odhalování zranitelných 
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kybernetických hrozbách a zranitelných 
místech, indikátorech narušení, taktice, 
technikách a postupech, varováních 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
konfiguračních nástrojích. Taková opatření 
mohou vyžadovat zpracovávání těchto 
druhů osobních údajů: IP adres, jednotných 
adres zdroje (URL), doménových jmen a e-
mailových adres.

míst, a také dobrovolnou výměnu 
informací o těchto incidentech, 
kybernetických hrozbách a zranitelných 
místech, indikátorech narušení, taktice, 
technikách a postupech, varováních 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
konfiguračních nástrojích. Taková opatření 
mohou vyžadovat zpracovávání těchto 
druhů osobních údajů: IP adres, jednotných 
adres zdroje (URL), doménových jmen a e-
mailových adres.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) S cílem posílit pravomoci a činnosti 
dohledu, které pomáhají zajistit účinný 
soulad s předpisy, by tato směrnice měla 
stanovit minimální seznam opatření a 
prostředků dohledu, jejichž 
prostřednictvím mohou příslušné orgány 
uskutečňovat dohled nad základními a 
důležitými subjekty. Tato směrnice by 
kromě toho měla zavést rozlišení režimů 
dohledu mezi základními a důležitými 
subjekty s cílem zajistit spravedlivou 
rovnováhu povinností pro oba druhy 
subjektů a příslušné orgány. Základní 
subjekty by tak měly podléhat 
plnohodnotnému režimu dohledu (dohled 
ex ante a ex post), zatímco důležité 
subjekty by měly podléhat mírnému režimu 
dohledu, pouze dohledu ex post. Mírný 
režim znamená, že důležité subjekty by 
neměly systematicky dokumentovat soulad 
s požadavky na řízení kybernetických 
bezpečnostních rizik a příslušné orgány by 
měly provádět reaktivní ex post přístup 
k dohledu, a neměly by tedy obecnou 
povinnost dohlížet na tyto subjekty.

(70) S cílem posílit pravomoci a činnosti 
dohledu, které pomáhají zajistit účinný 
soulad s předpisy, a dosáhnout společné 
vysoké úrovně bezpečnosti v celém 
digitálním odvětví, včetně předcházení 
rizikům pro uživatele nebo jiné sítě, 
informační systémy a služby, by tato 
směrnice měla stanovit minimální seznam 
opatření a prostředků dohledu, jejichž 
prostřednictvím mohou příslušné orgány 
uskutečňovat dohled nad základními a 
důležitými subjekty. Tato směrnice by 
kromě toho měla zavést rozlišení režimů 
dohledu mezi základními a důležitými 
subjekty s cílem zajistit spravedlivou 
rovnováhu povinností pro oba druhy 
subjektů a příslušné orgány. Základní 
subjekty by tak měly podléhat 
plnohodnotnému režimu dohledu (dohled 
ex ante a ex post), zatímco důležité 
subjekty by měly podléhat mírnému režimu 
dohledu, a to pouze dohledu ex post, při 
zohlednění přístupu založeného na 
posouzení rizik. Mírný režim znamená, že 
důležité subjekty by neměly systematicky 
dokumentovat soulad s požadavky na 
řízení kybernetických bezpečnostních rizik 
a příslušné orgány by měly provádět 
reaktivní ex post přístup k dohledu, a 
neměly by tedy obecnou povinnost dohlížet 
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na tyto subjekty s výjimkou případů 
prokazatelného porušení povinností.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Aby se dále posílila účinnost a 
odrazující účinek sankcí, jež mají být 
uloženy za porušení povinností 
stanovených podle této směrnice, měly by 
být příslušné orgány oprávněny uplatňovat 
sankce spočívající v pozastavení osvědčení 
nebo povolení týkajícího se části nebo 
všech služeb, jež poskytuje základní 
subjekt, a uložení dočasného zákazu 
výkonu řídící funkce fyzické osoby. 
Vzhledem k závažnosti a dopadu těchto 
sankcí na činnost subjektů a v konečném 
důsledku na jejich zákazníky, měly by být 
uplatňovány pouze úměrně závažnosti 
porušení a s ohledem na konkrétní 
okolnosti každého případu, včetně úmyslné 
nebo nedbalostní povahy porušení, 
opatřením přijatým k zamezení nebo 
zmírnění způsobené škody nebo ztrát. Tyto 
sankce by se měly používat jen jako krajní 
prostředek, což znamená pouze po 
vyčerpání ostatních relevantních 
donucovacích opatření, jež stanoví tato 
směrnice, a pouze po dobu, než subjekty, 
vůči kterým jsou uplatněny, přijmou 
nezbytná opatření k nápravě nedostatků 
nebo k dosažení souladu s požadavky 
příslušného orgánu, kvůli kterým byly tyto 
sankce uloženy. Uložení takových sankcí 
musí podléhat vhodným procesním 
zárukám v souladu s obecnými zásadami 
práva Unie a Listiny základních práv 
Evropské unie, včetně účinné právní 
ochrany, spravedlivého procesu, 
presumpce neviny a práva na obhajobu.

(76) Aby se dále posílila účinnost a 
odrazující účinek sankcí, jež mají být 
uloženy za porušení povinností 
stanovených podle této směrnice, měly by 
být příslušné orgány oprávněny uplatňovat 
sankce spočívající v pozastavení osvědčení 
nebo povolení týkajícího se příslušných 
služeb, jež poskytuje základní subjekt. 
Vzhledem k závažnosti a dopadu těchto 
sankcí na činnost subjektů a v konečném 
důsledku na jejich zákazníky, měly by být 
uplatňovány pouze úměrně závažnosti 
porušení a s ohledem na konkrétní 
okolnosti každého případu, včetně úmyslné 
nebo nedbalostní povahy porušení, 
opatřením přijatým k zamezení nebo 
zmírnění způsobené škody nebo ztrát. Tyto 
sankce by se měly používat jen jako krajní 
prostředek, což znamená pouze po 
vyčerpání ostatních relevantních 
donucovacích opatření, jež stanoví tato 
směrnice, a pouze po dobu, než subjekty, 
vůči kterým jsou uplatněny, přijmou 
nezbytná opatření k nápravě nedostatků 
nebo k dosažení souladu s požadavky 
příslušného orgánu, kvůli kterým byly tyto 
sankce uloženy. Uložení takových sankcí 
musí podléhat vhodným procesním 
zárukám v souladu s obecnými zásadami 
práva Unie a Listiny základních práv 
Evropské unie, včetně účinné právní 
ochrany, spravedlivého procesu, 
presumpce neviny a práva na obhajobu.
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Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Měl by být zaveden mechanismus 
vzájemného hodnocení, který umožní, aby 
provádění politik kybernetické 
bezpečnosti, včetně úrovně schopností a 
dostupných zdrojů členských států, 
posuzovali odborníci určení členskými 
státy.

(79) Měl by být zaveden mechanismus 
vzájemného hodnocení, který umožní, aby 
provádění politik kybernetické 
bezpečnosti, včetně úrovně schopností a 
dostupných zdrojů členských států, 
posuzovali odborníci určení členskými 
státy a agenturou ENISA, a který umožní 
výměnu osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Za účelem zohlednění nových 
kybernetických hrozeb, technologického 
vývoje nebo odvětvových zvláštností by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijmout akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o prvky související 
s opatřeními v oblasti řízení rizik, jež 
vyžaduje tato směrnice. Komise by rovněž 
měla být zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci, jimiž stanoví, 
které kategorie základních subjektů 
budou povinny získat osvědčení a podle 
kterých konkrétních evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů26. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 

(80) Za účelem zohlednění nových 
kybernetických hrozeb, technologického 
vývoje nebo odvětvových zvláštností by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijmout akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o prvky související 
s opatřeními v oblasti řízení rizik, jež 
vyžaduje tato směrnice. Komise by měla 
být zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví technické prvky 
opatření k řízení rizik. Komisi by rovněž 
měla být svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, kterými upřesní 
druh informací, které základní a důležité 
subjekty předloží o každém incidentu, 
který má významný dopad na poskytování 
jejich služeb, nebo o veškerých případech, 
kdy k incidentu téměř došlo, a vymezí jimi 
případy, kdy by měl být incident 
považován za významný. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů26. Pro zajištění 
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zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

rovné účasti na vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci obdrží Evropský 
parlament a Rada veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států a 
jejich odborníci mají automaticky přístup 
na zasedání skupin odborníků Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
26 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 26 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice týkajících se 
procesních opatření nezbytných pro 
fungování skupiny pro spolupráci, 
technických prvků opatření k řízení rizik 
nebo druhu informací, formátu a postupu 
oznamování incidentů by Komisi měly být 
svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.27

(81) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice týkajících se 
procesních opatření nezbytných pro 
fungování skupiny pro spolupráci, formátu 
a postupu oznamování incidentů by Komisi 
měly být svěřeny prováděcí pravomoci. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.27

__________________ __________________
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Touto směrnicí se stanoví opatření 
pro zajištění vysoké společné úrovně 

1. Touto směrnicí se stanoví opatření 
pro zajištění vysoké společné úrovně 
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kybernetické bezpečnosti v rámci Unie. kybernetické bezpečnosti v rámci Unie 
s cílem vytvořit důvěryhodné digitální 
prostředí pro občany a hospodářské 
subjekty, odstranit překážky a zlepšit 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se však vztahuje také 
na subjekty uvedené v přílohách I a II bez 
ohledu na jejich velikost, pokud:

2. Tato směrnice se však vztahuje také 
na druhy subjektů uvedené v přílohách I a 
II bez ohledu na jejich velikost, pokud:

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vydá pokyny s cílem napomoci 
členským státům správně provádět 
ustanovení o oblasti působnosti a rovněž s 
cílem udělit určitým významným 
subjektům možné výjimky z oblasti 
působnosti směrnice nebo některých 
jejích ustanovení s ohledem na jejich 
nízkou úroveň kritičnosti v jejich odvětví 
nebo nízkou míru závislosti na jiných 
odvětvích nebo druzích služeb. Členské 
státy oznámí Komisi svá odůvodněná 
rozhodnutí v tomto ohledu, přičemž plně 
zohlední pokyny Komise.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „národní strategií kybernetické 
bezpečnosti“ soudržný rámec členského 
státu vymezující strategické cíle a priority 

4) „národní strategií kybernetické 
bezpečnosti“ soudržný rámec členského 
státu vymezující strategické cíle a priority 
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v oblasti bezpečnosti sítí a informačních 
systémů v tomto členském státě;

v oblasti bezpečnosti sítí a informačních 
systémů v tomto členském státě, jakož i 
politická opatření nezbytná k jejich 
dosažení;

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „přeshraničním incidentem“ 
incident, který má dopad na provozovatele 
pod dohledem příslušných vnitrostátních 
orgánů z alespoň dvou různých členských 
států;

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „případem, kdy téměř došlo k 
incidentu“ událost, která potenciálně 
mohla způsobit škodu, ale jejímu plnému 
projevení bylo úspěšně zabráněno;

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „službami registrace doménových 
jmen“ služby poskytované registry 
doménových jmen a registrátory, 
poskytovateli služeb ochrany osobních 
údajů nebo registrace proxy, makléři nebo 
prodejci domén a jakékoli další služby, 
které souvisí s registrací doménových 
jmen;
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Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme národní 
strategii kybernetické bezpečnosti, ve které 
vymezí strategické cíle a příslušná 
politická a regulační opatření s cílem 
dosáhnout vysoké úrovně kybernetické 
bezpečnosti a udržovat ji. Národní strategie 
kybernetické bezpečnosti zahrnuje 
zejména:

1. Každý členský stát přijme národní 
strategii kybernetické bezpečnosti, ve které 
vymezí strategické cíle a příslušná 
politická a regulační opatření, včetně 
odpovídajících lidských a finančních 
zdrojů, s cílem dosáhnout vysoké úrovně 
kybernetické bezpečnosti a udržovat ji. 
Národní strategie kybernetické bezpečnosti 
zahrnuje zejména:

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správní rámec pro naplnění těchto 
cílů a priorit, včetně politik uvedených v 
odstavci 2 a úloh a povinností veřejných 
orgánů a subjektů i dalších relevantních 
subjektů;

b) správní rámec pro naplnění těchto 
cílů a priorit, včetně politik uvedených v 
odstavci 2 a úloh a povinností veřejných 
orgánů a subjektů i dalších relevantních 
subjektů, včetně subjektů odpovědných za 
kybernetickou zpravodajskou činnost a 
kybernetickou obranu;

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hodnocení za účelem určení 
relevantních zařízení a kybernetických 
rizik v tomto členském státě;

c) hodnocení za účelem určení 
relevantních zařízení a kybernetických 
rizik v tomto členském státě, včetně 
možných nedostatků, které mohou mít 
negativní dopad na jednotný trh;

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) seznam různých orgánů a subjektů 
zapojených do provádění národní strategie 
kybernetické bezpečnosti;

e) seznam různých orgánů a subjektů 
zapojených do provádění národní strategie 
kybernetické bezpečnosti, včetně 
jednotného kontaktního místa pro malé 
a střední podniky;

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokyny týkající se zařazení a 
specifikace požadavků na kybernetickou 
bezpečnost produktů a služeb IKT při 
zadávání veřejných zakázek;

b) pokyny týkající se zařazení a 
specifikace požadavků na kybernetickou 
bezpečnost produktů a služeb IKT při 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
využívání produktů kybernetické 
bezpečnosti s otevřeným zdrojovým 
kódem;

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politiku za účelem prosazování a 
usnadňování koordinovaného odhalování 
zranitelných míst ve smyslu článku 6;

c) politiku za účelem prosazování a 
usnadňování koordinovaného odhalování 
zranitelných míst ve smyslu článku 6, 
mimo jiné stanovením pokynů a 
osvědčených postupů založených na již 
zavedených mezinárodně uznávaných 
normách pro řešení a odhalování 
zranitelných míst;

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiku za účelem prosazování a e) politiku za účelem prosazování 
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rozvíjení dovedností v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, zvyšování informovanosti a 
výzkumných a vývojových iniciativ;

kybernetické bezpečnosti pro spotřebitele, 
zvyšování jejich informovanosti o 
kybernetických hrozbách, zvyšování 
kybernetické gramotnosti, posilování 
důvěry uživatelů, technologicky 
neutrálních kybernetických dovedností v 
oblasti kybernetické bezpečnosti a 
vzdělávání a podpory výzkumných a 
vývojových iniciativ a kybernetické 
bezpečnosti propojených produktů;

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) politiku podporující používání 
kryptografie a šifrování, zejména ze 
strany malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) politiku řešící zvláštní potřeby 
malých a středních podniků, zejména těch, 
které nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, v souvislosti s pokyny a 
podporou při zlepšování jejich odolnosti 
vůči kybernetickým hrozbám.

h) politiku podporující kybernetickou 
bezpečnost a řešící zvláštní potřeby malých 
a středních podniků při plnění povinností 
stanovených touto směrnicí, jakož 
i zvláštní potřeby těch, které nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, 
v souvislosti s pokyny a podporou při 
zlepšování jejich odolnosti vůči 
kybernetickým hrozbám, mimo jiné 
prostřednictvím financování a vzdělávání, 
přičemž cílem této činnosti je podpořit 
přijetí opatření v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) tato politika zahrnuje zřízení 
vnitrostátního jednotného kontaktního 
místa pro malé a střední podniky a rámec 
pro nejúčinnější využívání center pro 
digitální inovace a dostupných finančních 
prostředků při dosahování cílů politiky;

Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) politiku podporující soudržné a 
synergické využívání dostupných 
finančních prostředků;

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy posuzují své národní 
strategie kybernetické bezpečnosti alespoň 
každé čtyři roky podle klíčových ukazatelů 
výkonnosti a v případě potřeby je změní. 
Při zpracování národní strategie a 
klíčových ukazatelů výkonnosti pro 
posouzení strategie poskytuje členským 
státům na jejich žádost součinnost 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a 
informací (ENISA).

4. Členské státy posuzují své národní 
strategie kybernetické bezpečnosti alespoň 
každé čtyři roky podle klíčových ukazatelů 
výkonnosti a v případě potřeby je změní. 
Při zpracování národní strategie a 
klíčových ukazatelů výkonnosti pro 
posouzení strategie poskytuje členským 
státům na jejich žádost součinnost 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a 
informací (ENISA). Agentura ENISA 
rovněž předkládá členským státům 
doporučení týkající se vypracování 
klíčových ukazatelů výkonnosti pro 
posouzení národní strategie, která jsou 
srovnatelná na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 6 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinované zveřejňování informací o 
zranitelnostech a Evropský registr 
zranitelností

Koordinované zveřejňování informací o 
zranitelnostech a Evropská databáze 
zranitelností

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura ENISA vytvoří a spravuje 
Evropský registr zranitelností. Za tímto 
účelem ENISA zřídí a spravuje informační 
systémy, politiky a postupy s cílem 
zejména umožnit důležitým a základním 
subjektům a jejich dodavatelům sítí a 
informačních systémů odhalovat a 
registrovat zranitelná místa v produktech 
nebo službách IKT a poskytovat přístup k 
informacím o těchto zranitelnostech 
uvedeným v registru všem zúčastněným 
stranám. V registru jsou zejména uvedeny 
informace popisující slabé místo, dotčený 
produkt IKT nebo služby IKT a závažnost 
této zranitelnosti z hlediska okolností, za 
nichž může být využita, dostupnost 
příslušných oprav, a pokud opravy nejsou 
dostupné, pokyny pro uživatele 
zranitelných produktů a služeb, jak mohou 
být rizika vyplývající z odhalených slabých 
míst zmírněna.

2. Agentura ENISA vytvoří a spravuje 
Evropskou databázi zranitelností. Za tímto 
účelem ENISA zřídí a spravuje informační 
systémy, politiky a postupy, jakož i vhodné 
strategie odhalování zranitelností, s cílem 
zejména umožnit důležitým a základním 
subjektům a jejich dodavatelům sítí 
a informačních systémů odhalovat 
a snadno registrovat zranitelná místa 
v produktech nebo službách IKT 
a poskytovat přístup k příslušným 
informacím o těchto zranitelnostech 
uvedeným v registru všem zúčastněným 
stranám za předpokladu, že tyto kroky 
neoslabí ochranu důvěrnosti 
a obchodních tajemství. V databázi 
zranitelností jsou zejména uvedeny 
informace popisující slabé místo, dotčený 
produkt IKT nebo služby IKT a závažnost 
této zranitelnosti z hlediska okolností, za 
nichž může být využita, dostupnost 
příslušných oprav, a pokud opravy nejsou 
dostupné, pokyny pro uživatele 
zranitelných produktů a služeb, jak mohou 
být rizika vyplývající z odhalených slabých 
míst zmírněna. Aby se zabránilo 
zdvojování činnosti, uzavře agentura 
ENISA dohodu o sdílení informací a 
dohodu o strukturované spolupráci se 
společným registrem zranitelností a 
expozic a případně s dalšími databázemi, 
které jsou vytvářeny a spravovány 
důvěryhodnými partnery po celém světě.
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Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud členský stát určí více než 
jeden příslušný orgán uvedený v odstavci 
1, jasně uvede, který z těchto příslušných 
orgánů bude sloužit jako hlavní kontaktní 
místo během rozsáhlého incidentu nebo 
krize.

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vnitrostátní postupy a ujednání 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány a 
subjekty, aby byla zajištěna účinná účast 
členského státu a podpora koordinovaného 
řešení rozsáhlých kybernetických 
bezpečnostních incidentů a krizí na úrovni 
Unie.

f) vnitrostátní postupy a koordinace 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány a 
subjekty, včetně těch, které jsou 
odpovědné za kybernetickou 
zpravodajskou činnost a kybernetickou 
obranu, aby byla zajištěna účinná účast 
členského státu a podpora koordinovaného 
řešení rozsáhlých kybernetických 
bezpečnostních incidentů a krizí na úrovni 
Unie.

Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytování dynamické analýzy 
rizik a incidentů a přehledu o situaci v 
oblasti kybernetické bezpečnosti;

d) poskytování dynamické analýzy 
rizik a incidentů a přehledu o situaci v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo 
jiné prostřednictvím analýzy včasných 
varování a oznámení podle článku 20;

Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádění aktivního skenování sítě 
a informačních systémů používaných k 
poskytování služeb subjektu, který o to 
požádal;

e) provádění skenování sítě a 
informačních systémů používaných k 
poskytování služeb subjektu, který o to 
požádal, s cílem identifikovat a zmírnit 
specifické hrozby nebo jim předejít;

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účast v síti CSIRT a poskytování 
vzájemné pomoci dalším členům sítě na 
jejich žádost.

f) aktivní účast v síti CSIRT a 
poskytování vzájemné pomoci dalším 
členům sítě na jejich žádost;

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) poskytování operativní pomoci 
a pokynů subjektům uvedeným 
v přílohách I a II, a zejména malým 
a středním podnikům;

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) účast na společných cvičeních v 
oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni 
Unie.

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby buď jejich 
příslušné orgány, nebo týmy CSIRT 
obdržely hlášení o incidentech a 
významných kybernetických hrozbách a o 
případech, kdy téměř došlo k incidentu, 
podaná podle této směrnice. Pokud členský 
stát rozhodne, že jeho týmy CSIRT nemají 
tato hlášení přijímat, bude týmům CSIRT 
v rozsahu nezbytném pro plnění jejich 
úkolů povolen přístup k údajům 
o incidentech hlášených základními nebo 
důležitými subjekty podle článku 20.

2. Členské státy zajistí, aby buď jejich 
příslušné orgány, nebo týmy CSIRT 
obdržely hlášení o incidentech a 
významných kybernetických hrozbách a o 
případech, kdy téměř došlo k incidentu, 
podaná podle této směrnice. Pokud členský 
stát rozhodne, že jeho týmy CSIRT nemají 
tato hlášení přijímat, bude týmům CSIRT 
v rozsahu nezbytném pro účinné plnění 
jejich úkolů povolen odpovídající přístup k 
údajům o incidentech hlášených 
základními nebo důležitými subjekty podle 
článku 20.

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V rozsahu nezbytném pro účelné 
plnění úkolů a povinností stanovených 
touto směrnicí zajistí členské státy 
vhodnou spolupráci mezi příslušnými 
orgány a jednotnými kontaktními místy a 
donucovacími orgány, úřady pro ochranu 
osobních údajů a orgány odpovědnými za 
kritickou infrastrukturu podle směrnice 
(EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti 
kritických subjektů] a vnitrostátními 
finančními orgány určenými v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXXX/XXXX39 [nařízení DORA] v 
daném členském státě.

4. V rozsahu nezbytném pro účelné 
plnění úkolů a povinností stanovených 
touto směrnicí zajistí členské státy 
vhodnou spolupráci mezi příslušnými 
orgány a jednotnými kontaktními místy a 
donucovacími orgány, úřady pro ochranu 
osobních údajů a orgány odpovědnými za 
kritickou infrastrukturu podle směrnice 
(EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti 
kritických subjektů] a vnitrostátními 
finančními orgány určenými v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXXX/XXXX [nařízení DORA]39 v 
daném členském státě, jakož i s orgány 
působícími v oblasti kybernetické obrany 
a kybernetické zpravodajské činnosti.

__________________ __________________
39 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení 
v Úředním věstníku, až budou známy]

39 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení 
v Úředním věstníku, až budou známy]
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Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina pro spolupráci vykonává 
své úkoly na základě dvouletých 
pracovních programů, jak je uvedeno v 
odstavci 6.

2. Skupina pro spolupráci se 
pravidelně schází a vykonává své úkoly na 
základě dvouletých pracovních programů, 
jak je uvedeno v odstavci 6.

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, může skupina pro 
spolupráci přizvat ke spolupráci zástupce 
příslušných zúčastněných stran.

Tam, kde je to vhodné, může skupina pro 
spolupráci přizvat ke spolupráci zástupce 
příslušných institucí a agentur Unie, jakož 
i zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovat příslušným orgánům 
doporučení v souvislosti s provedením této 
směrnice ve vnitrostátním právu a jejím 
uplatňováním;

a) poskytovat příslušným orgánům 
doporučení v souvislosti s provedením této 
směrnice ve vnitrostátním právu a jejím 
uplatňováním a prosazovat její jednotné 
provádění v členských státech;

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vyměňovat si informace 
o politických prioritách a zásadních 
výzvách v oblasti kybernetické bezpečnosti 
a vymezit hlavní cíle kybernetické 
bezpečnosti;
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Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) projednávat národní strategie 
členských států a jejich připravenost;

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyměňovat si doporučení a 
spolupracovat s Komisí na nových 
politických iniciativách v oblasti 
kybernetické bezpečnosti;

c) vyměňovat si doporučení 
a spolupracovat s Komisí na nových 
politických iniciativách v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a s Evropskou 
službou pro vnější činnost, pokud jde 
o geopolitické aspekty kybernetické 
bezpečnosti v Unii;

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) projednávat zprávy o vzájemném 
hodnocení podle čl. 16 odst. 7;

f) projednávat zprávy o vzájemném 
hodnocení podle čl. 16 odst. 7, posuzovat 
jeho fungování a vypracovávat závěry a 
doporučení;

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) podporovat agenturu ENISA při 
organizování společné odborné přípravy 
příslušných vnitrostátních orgánů na 
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úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do …  24 měsíců od data vstupu 
této směrnice v platnost a poté každé dva 
roky vypracuje skupina pro spolupráci 
pracovní program týkající se akcí, jež mají 
být realizovány za účelem plnění jejích cílů 
a úkolů. Časový rámec prvního programu 
přijatého podle této směrnice se sladí s 
časovým rámcem posledního programu 
přijatého podle směrnice (EU) 2016/1148.

6. Do …  12 měsíců od data vstupu 
této směrnice v platnost a poté každé dva 
roky vypracuje skupina pro spolupráci 
pracovní program týkající se akcí, jež mají 
být realizovány za účelem plnění jejích cílů 
a úkolů. Časový rámec prvního programu 
přijatého podle této směrnice se sladí s 
časovým rámcem posledního programu 
přijatého podle směrnice (EU) 2016/1148.

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Skupina pro spolupráci pravidelně 
zveřejňuje souhrnnou zprávu o své 
činnosti, aniž je dotčena důvěrnost 
informací sdílených na jejích schůzích.

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje výměnu informací o 
schopnostech týmů CSIRT;

a) zajišťuje výměnu informací 
o schopnostech a připravenosti týmů 
CSIRT;

Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťuje výměnu příslušných 
informací o incidentech, případech, kdy 
téměř došlo k incidentu, kybernetických 
hrozbách, rizicích a zranitelnostech;

b) zajišťuje výměnu příslušných 
informací o incidentech, případech, kdy 
téměř došlo k incidentu, kybernetických 
hrozbách, rizicích a zranitelnostech 
a podporuje operační schopnosti 
členských států;

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajišťuje výměnu a projednání 
informací týkajících se přeshraničních 
incidentů;

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – písm. g – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) sdílení informací;

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) na žádost jednotlivých týmů 
CSIRT jedná o jejich schopnostech a 
připravenosti;

j) jedná o schopnostech 
a připravenosti týmů CSIRT;

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely přezkumu podle článku 
35 a do 24 měsíců od data vstupu této 
směrnice v platnost a poté každé dva 
roky posoudí síť CSIRT pokrok dosažený v 
provozní spolupráci a vypracuje zprávu. 
Ve zprávě se zejména uvedou závěry o 
výsledcích vzájemného hodnocení podle 
článku 16 provedeného ve vztahu k 
národním týmům CSIRT, včetně závěrů a 
doporučení podle tohoto článku. Tato 
zpráva bude rovněž předložena skupině pro 
spolupráci.

4. Pro účely přezkumu podle článku 
35 a do [24 měsíců od data vstupu této 
směrnice v platnost] a poté každoročně 
posoudí síť CSIRT pokrok dosažený 
v provozní spolupráci a vypracuje zprávu. 
Ve zprávě se zejména uvedou závěry o 
výsledcích vzájemného hodnocení podle 
článku 16 provedeného ve vztahu k 
národním týmům CSIRT, včetně závěrů a 
doporučení podle tohoto článku. Tato 
zpráva bude rovněž předložena skupině pro 
spolupráci.

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit úroveň připravenosti na 
řešení rozsáhlých incidentů a krizí;

a) zvýšit úroveň připravenosti na 
řešení rozsáhlých incidentů a krizí, včetně 
přeshraničních kybernetických hrozeb;

Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Síť EU-CyCLONe pravidelně 
podává skupině pro spolupráci zprávy o 
kybernetických hrozbách, incidentech a 
trendech, se zvláštním zaměřením na jejich 
dopad na základní a důležité subjekty.

5. Síť EU-CyCLONe pravidelně 
podává skupině pro spolupráci zprávy 
o kybernetických hrozbách, incidentech 
a trendech, se zvláštním zaměřením na 
jejich dopad na základní a důležité 
subjekty a na odolnost těchto subjektů.

Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Síť EU-CyCLONe spolupracuje se 
sítí CSIRT podle sjednaných procesních 
pravidel.

6. Síť EU-CyCLONe úzce 
spolupracuje se sítí CSIRT podle 
sjednaných procesních pravidel.

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura ENISA ve spolupráci s 
Komisí vydává jednou za dva roky zprávu 
o stavu kybernetické bezpečnosti v Unii. 
Ve zprávě uvede zejména posouzení:

1. Agentura ENISA ve spolupráci 
s Komisí vydává jednou za dva roky 
zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti 
v Unii a předkládá ji Evropskému 
parlamentu. Ve zprávě uvede zejména 
posouzení:

Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vývoje kapacit v oblasti 
kybernetické bezpečnosti v celé Unii;

a) vývoje kapacit v oblasti 
kybernetické bezpečnosti v celé Unii, 
včetně obecné úrovně dovedností a 
kompetencí v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, celkové úrovně odolnosti 
vnitřního trhu vůči kybernetickým 
hrozbám a rozsahu provádění této 
směrnice ve všech členských státech;

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) indexu kybernetické bezpečnosti 
umožňující agregované posouzení úrovně 
vyspělosti kapacit v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

c) indexu kybernetické bezpečnosti 
umožňující agregované posouzení úrovně 
vyspělosti kapacit v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, včetně celkového posouzení 



AD\1236418CS.docx 45/71 PE691.156v03-00

CS

kybernetické bezpečnosti spotřebitelů;

Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) geopolitických aspektů, které mají 
přímý nebo nepřímý dopad na stav 
kybernetické bezpečnosti v Unii.

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise po konzultaci se skupinou 
pro spolupráci a agenturou ENISA stanoví 
nejpozději do 18 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost metodiku a obsah 
vzájemných hodnocení pro posuzování 
účelnosti politik členských států v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Hodnocení 
provádějí techničtí odborníci na 
kybernetickou bezpečnost z členských 
států jiných, než je posuzovaný členský 
stát, přičemž hodnocení zahrnují alespoň:

1. Komise po konzultaci se skupinou 
pro spolupráci a agenturou ENISA stanoví 
nejpozději do 12 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost metodiku a obsah 
vzájemných hodnocení pro posuzování 
účelnosti politik členských států v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Hodnocení 
provádějí techničtí odborníci na 
kybernetickou bezpečnost z alespoň dvou 
členských států jiných, než je posuzovaný 
členský stát, a agentury ENISA, přičemž 
hodnocení zahrnují alespoň:

Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Metodika zahrnuje objektivní, 
nediskriminační, korektní a transparentní 
kritéria, na jejichž základě určí členské 
státy odborníky způsobilé provádět 
vzájemná hodnocení. Agentura ENISA a 
Komise určí odborníky, kteří se budou 
vzájemných hodnocení účastnit jako 
pozorovatelé. Komise za podpory agentury 

2. Metodika zahrnuje objektivní, 
nediskriminační, technologicky neutrální, 
korektní a transparentní kritéria, na jejichž 
základě určí členské státy odborníky 
způsobilé provádět vzájemná hodnocení. 
Agentura ENISA a Komise určí odborníky, 
kteří se budou vzájemných hodnocení 
účastnit jako pozorovatelé. Komise za 
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ENISA stanoví v rámci metodiky podle 
odstavce 1 objektivní, nediskriminační, 
korektní a transparentní systém výběru a 
náhodného přidělování odborníků ke 
každému vzájemnému hodnocení.

podpory agentury ENISA stanoví v rámci 
metodiky podle odstavce 1 objektivní, 
nediskriminační, korektní a transparentní 
systém výběru a náhodného přidělování 
odborníků ke každému vzájemnému 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby základní a 
důležité subjekty přijaly vhodná a 
přiměřená technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí sítě a informační systémy, jež tyto 
subjekty používají pro poskytování svých 
služeb. S ohledem na nejnovější technický 
vývoj musí tato opatření zajišťovat úroveň 
bezpečnosti sítí a informačních systémů 
odpovídající existující míře rizika.

1. Členské státy zajistí, aby základní 
a důležité subjekty přijaly technická 
a organizační opatření k řízení 
bezpečnostních rizik, jimž čelí sítě 
a informační systémy, jež tyto subjekty 
používají pro poskytování svých služeb. 
Tato opatření budou vhodná a přiměřená 
úrovni kritické důležitosti daného odvětví 
nebo druhu služby, jakož i úrovni 
závislosti daného subjektu z jiných odvětví 
nebo druhů služeb, a budou přijata na 
základě posouzení rizik. S ohledem na 
nejnovější technický vývoj musí tato 
opatření zajišťovat úroveň bezpečnosti sítí 
a informačních systémů odpovídající 
existující míře rizika. Zejména musí být 
přijata opatření k prevenci a minimalizaci 
dopadu bezpečnostních incidentů na 
příjemce služeb těchto subjektů.

Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zabezpečení dodavatelského řetězce 
včetně bezpečnostních aspektů týkajících 
se vztahů mezi každým subjektem a jeho 
dodavateli nebo poskytovateli služeb, jako 
jsou poskytovatelé služeb ukládání a 
zpracování dat nebo řízených 
bezpečnostních služeb;

d) opatření k posouzení 
bezpečnostních rizik dodavatelského 
řetězce včetně posouzení bezpečnostních 
aspektů týkajících se vztahů mezi každým 
subjektem a jeho dodavateli nebo 
poskytovateli služeb, jako jsou 
poskytovatelé služeb ukládání a zpracování 
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dat nebo řízených bezpečnostních služeb;

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky a postupy (testování a 
audit) za účelem posouzení účelnosti 
opatření k řízení rizik v oblasti 
kybernetické bezpečnosti;

f) politiky a postupy (testování a 
audit) a pravidelná cvičení v oblasti 
kybernetické bezpečnosti za účelem 
posouzení účelnosti opatření k řízení rizik 
v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) používání kryptografie a šifrování. g) používání kryptografie, šifrování, a 
zejména šifrování mezi koncovými body;

Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) politická opatření k zajištění 
odpovídající odborné přípravy a 
informovanosti v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při 
zvažování vhodných opatření uvedených v 
odst. 2 písm. d) subjekty zohlednily 
zranitelnosti specifické pro každého 

3. Členské státy zajistí, aby při 
zvažování vhodných opatření uvedených 
v odst. 2 písm. d) subjekty zohlednily, 
odkud získávají příslušné informace, 
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dodavatele a poskytovatele služeb a 
celkovou kvalitu produktů a praktik v 
oblasti kybernetické bezpečnosti svých 
dodavatelů a poskytovatelů služeb, včetně 
jejich postupů bezpečného vývoje.

zranitelnosti specifické pro každého 
dodavatele a poskytovatele služeb 
a celkovou kvalitu produktů a praktik 
v oblasti kybernetické bezpečnosti svých 
dodavatelů a poskytovatelů služeb, včetně 
jejich postupů bezpečného vývoje.

Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí 
akty, aby stanovila technické a metodické 
specifikace prvků uvedených v odstavci 2. 
Při přípravě těchto aktů postupuje Komise 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 37 odst. 2 a v maximální 
možné míře dodržuje mezinárodní a 
evropské normy, jakož i příslušné 
technické specifikace.

5. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, aby 
stanovila technické a metodické 
specifikace prvků uvedených v odstavci 2 a 
v maximální možné míře dodržovala 
mezinárodní a evropské normy, jakož 
i příslušné technické specifikace. Při 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci Komise rovněž konzultuje 
všechny příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 36 akty v 
přenesené pravomoci, kterými doplní 
prvky stanovené v odstavci 2, aby 
zohledňovaly nové kybernetické hrozby, 
technologický vývoj nebo specifičnosti 
daného odvětví.

6. Komise v součinnosti se skupinou 
pro spolupráci a agenturou ENISA 
poskytuje pokyny a informuje 
o osvědčených postupech pro dodržování 
předpisů ze strany subjektů způsobem 
přiměřeným daným požadavkům, které 
jsou stanoveny v odstavci 2, a zejména 
požadavku uvedenému v písmenu d) 
tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Skupina pro spolupráci může v 
součinnosti s Komisí a agenturou ENISA 
provést koordinované posouzení rizik 
dodavatelských řetězců u specifických 
kritických služeb, systémů nebo produktů 
IKT, přičemž zohlední technické, případně 
netechnické rizikové faktory.

1. S cílem posílit celkovou úroveň 
kybernetické bezpečnosti může skupina 
pro spolupráci v součinnosti s Komisí 
a agenturou ENISA provést koordinované 
posouzení rizik dodavatelských řetězců 
u specifických kritických služeb, systémů 
nebo produktů IKT, přičemž zohlední 
technické, případně netechnické rizikové 
faktory, jako jsou geopolitická rizika.

Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby základní a 
důležité subjekty neprodleně oznamovaly 
příslušným orgánům nebo týmu CSIRT v 
souladu s odstavci 3 a 4 každý incident, 
který má závažný dopad na poskytování 
jejich služeb. Ve vhodných případech tyto 
subjekty neprodleně informují příjemce 
svých služeb o incidentech, které by mohly 
negativně ovlivnit poskytování dané 
služby. Členské státy zajistí, aby tyto 
subjekty oznamovaly mimo jiné všechny 
informace, které příslušným orgánům nebo 
týmu CSIRT umožní posoudit případný 
přeshraniční dopad daného incidentu.

1. Členské státy zajistí, aby základní a 
důležité subjekty neprodleně oznamovaly 
příslušným orgánům nebo týmu CSIRT v 
souladu s odstavci 3 a 4 každý incident, 
který má závažný dopad na poskytování 
jejich služeb, nebo každý případ, kdy 
téměř došlo k incidentu. Ve vhodných 
případech tyto subjekty neprodleně 
informují příjemce svých služeb o 
incidentech, které by mohly negativně 
ovlivnit poskytování dané služby. Členské 
státy zajistí, aby tyto subjekty oznamovaly 
mimo jiné všechny informace, které 
příslušným orgánům nebo týmu CSIRT 
umožní posoudit případný přeshraniční 
dopad daného incidentu nebo případu, kdy 
téměř došlo k incidentu.

Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem zjednodušení povinnosti 
hlášení členské státy stanoví jednotné 
kontaktní místo pro všechna oznámení 



PE691.156v03-00 50/71 AD\1236418CS.docx

CS

vyžadovaná podle této směrnice i podle 
jiných právních předpisů Unie, jako je 
nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 
2002/58/ES.

Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura ENISA ve spolupráci se 
skupinou pro spolupráci vypracuje 
společné formuláře pro hlášení ve formě 
pokynů, které zjednoduší a zefektivní 
informace uvedené v hlášeních, jež 
vyžaduje právo Unie, a sníží zátěž pro 
společnosti spojenou s dodržováním 
předpisů.

Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby základní 
a důležité subjekty neprodleně 
oznamovaly příslušným orgánům nebo 
týmu CSIRT každou významnou 
kybernetickou hrozbu, kterou tyto 
subjekty zjistí a která by mohla mít za 
následek významný incident.

vypouští se

Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vhodných případech tyto subjekty 
neprodleně informují příjemce svých 
služeb, které mohou být ovlivněny 
významnou kybernetickou hrozbou, o 
všech krocích nebo nápravných 

vypouští se
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opatřeních, jež příjemci mohou učinit v 
reakci na danou hrozbu. Ve vhodných 
případech subjekty příjemce uvědomí také 
o hrozbě samotné. Ohlášení nezakládá u 
oznamujícího subjektu vyšší míru právní 
odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) incident dotčenému subjektu 
způsobil nebo může způsobit podstatné 
provozní narušení nebo finanční ztráty;

a) incident dotčenému subjektu 
způsobil podstatné provozní narušení nebo 
finanční ztráty;

Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) incident způsobil nebo může 
způsobit jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám značné hmotné nebo nehmotné 
ztráty.

b) incident způsobil jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám značné hmotné 
nebo nehmotné ztráty.

Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36 za účelem doplnění 
této směrnice stanovením typu informací 
předkládaných podle odstavce 1 tohoto 
článku a dalším upřesněním případů, kdy 
je incident považován za významný, jak je 
uvedeno v odstavci 3 tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) do 24 hodin od okamžiku, kdy se 
daný subjekt o incidentu dozvěděl, včasné 
varování, aniž by musel uvést dodatečné 
informace týkající se incidentu;

Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neprodleně, nejpozději však do 24 
hodin po zjištění incidentu, první 
oznámení, v němž případně uvedou, zda 
byl incident pravděpodobně způsoben 
neoprávněným nebo svévolným zásahem;

a) neprodleně, nejpozději však do 72 
hodin po zjištění incidentu, první 
oznámení, v němž případně uvedou, zda 
byl incident pravděpodobně způsoben 
neoprávněným nebo svévolným zásahem;

Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejpozději do jednoho měsíce od 
předložení oznámení podle písmene a) 
závěrečnou zprávu zahrnující alespoň:

c) nejpozději do tří měsíců od 
předložení oznámení podle písmene a) 
souhrnnou zprávu zahrnující alespoň:

Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. c – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podrobný popis incidentu, jeho 
závažnost a dopad;

i) podrobnější popis incidentu, jeho 
závažnost a dopad;
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Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v případě, že v době předložení 
souhrnné zprávy podle písmene c) 
incident stále probíhá, předloží se 
závěrečná zpráva jeden měsíc po zmírnění 
incidentu;

Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je nezbytné informovat 
veřejnost, aby se incidentu zabránilo nebo 
aby se probíhající incident vyřešil, nebo 
pokud je zveřejnění incidentu jinak ve 
veřejném zájmu, může příslušný orgán 
nebo tým CSIRT, případně orgány nebo 
týmy CSIRT jiných dotčených členských 
států po konzultaci s dotčeným subjektem 
informovat veřejnost o incidentu nebo 
požadovat, aby tak učinil daný subjekt.

7. Pokud je nezbytné informovat 
veřejnost, aby se incidentu zabránilo nebo 
aby se probíhající incident vyřešil, nebo 
pokud je zveřejnění incidentu jinak ve 
veřejném zájmu, informuje příslušný orgán 
nebo tým CSIRT, případně orgány nebo 
týmy CSIRT jiných dotčených členských 
států po konzultaci s dotčeným subjektem 
veřejnost o incidentu nebo požádá, aby tak 
učinil daný subjekt.

Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Na žádost příslušného orgánu nebo 
týmu CSIRT postoupí jednotné kontaktní 
místo hlášení obdržená podle odstavce 1 a 
2 jednotným kontaktním místům dalších 
dotčených členských států.

8. Na žádost příslušného orgánu nebo 
týmu CSIRT postoupí jednotné kontaktní 
místo hlášení obdržená podle odstavce 1 
jednotným kontaktním místům dalších 
dotčených členských států.

Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Jednotné kontaktní místo předkládá 
každý měsíc agentuře ENISA souhrnnou 
zprávu zahrnující anonymizovaná a 
agregovaná data o incidentech, závažných 
kybernetických hrozbách a případech, kdy 
téměř došlo k incidentu, oznámených podle 
odstavce 1 a 2 a podle článku 27. V zájmu 
větší srovnatelnosti poskytovaných 
informací může agentura ENISA vydat 
technické pokyny k parametrům informací, 
jež mají být v souhrnné zprávě uvedeny.

9. Jednotné kontaktní místo předkládá 
každý měsíc agentuře ENISA souhrnnou 
zprávu zahrnující anonymizovaná a 
agregovaná data o incidentech, závažných 
kybernetických hrozbách a případech, kdy 
téměř došlo k incidentu, oznámených podle 
odstavce 1 a podle článku 27. V zájmu 
větší srovnatelnosti poskytovaných 
informací může agentura ENISA vydat 
technické pokyny k parametrům informací, 
jež mají být v souhrnné zprávě uvedeny.

Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Příslušné orgány poskytnou 
příslušným orgánům určeným podle 
směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o 
odolnosti kritických subjektů] informace o 
incidentech a kybernetických hrozbách 
oznámených podle odstavců 1 a 2 
základními subjekty určenými jako kritické 
subjekty nebo subjekty, které jsou 
rovnocenné kritickým subjektům, podle 
směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o 
odolnosti kritických subjektů].

10. Příslušné orgány poskytnou 
příslušným orgánům určeným podle 
směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice 
o odolnosti kritických subjektů] informace 
o incidentech a kybernetických hrozbách 
oznámených podle odstavce 1 základními 
subjekty určenými jako kritické subjekty 
nebo subjekty, které jsou rovnocenné 
kritickým subjektům, podle směrnice (EU) 
XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti 
kritických subjektů].

Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise může přijmout prováděcí 
akty dále upřesňující druh informací, 
formát a postup oznámení předkládaných 
podle odstavce 1 a 2. Komise může rovněž 
přijmout prováděcí akty dále upřesňující 
případy, kdy se incident považuje za 
významný, jak je uvedeno v odstavci 3. 

11. Komise může přijmout prováděcí 
akty dále upřesňující druh informací, 
formát a postup oznámení předkládaných 
podle odstavce 1. Komise může rovněž 
přijmout prováděcí akty dále upřesňující 
případy, kdy se incident považuje za 
významný, jak je uvedeno v odstavci 3. 
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Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
2.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
2.

Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K prokázání splnění některých 
požadavků článku 18 mohou členské státy 
požadovat, aby základní a důležité subjekty 
certifikovaly některé produkty IKT, služby 
IKT a procesy IKT podle zvláštních 
evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti přijatých podle 
článku 49 nařízení (EU) 2019/881. 
Produkty, služby a procesy podléhající 
certifikaci mohou být vyvinuty základním 
nebo důležitým subjektem nebo pořízeny 
od třetích stran.

1. K prokázání splnění některých 
požadavků článku 18 a s cílem zvýšit 
úroveň kybernetické bezpečnosti vybízejí 
po konzultaci se skupinou pro spolupráci 
a agenturou ENISA členské státy základní 
a důležité subjekty k tomu, aby 
certifikovaly některé produkty IKT, služby 
IKT a procesy IKT, ať už byly 
vypracovány základním nebo důležitým 
subjektem nebo získány od třetích stran, 
podle evropských systémů kybernetické 
bezpečnosti přijatých podle článku 49 
nařízení (EU) 2019/881 nebo podle 
podobných mezinárodně uznávaných 
systémů certifikace. Kdykoli je to možné, 
vybízí členské státy k harmonizovanému 
využívání přijatých systémů certifikace.

Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
upřesňující, které kategorie základních 
subjektů budou povinny obstarat si 
certifikát a podle kterých konkrétních 
evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti podle odstavce 1. 
Akty v přenesené pravomoci se přijímají v 
souladu s článkem 36.

2. Komise pravidelně posuzuje 
účinnost a využívání přijatých evropských 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti podle článku 49 nařízení (EU) 
2019/881 a určí, které kategorie 
základních subjektů budou vyzvány k 
tomu, aby si obstaraly certifikát, a podle 
kterých konkrétních evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti podle 
odstavce 1.
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Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise ve spolupráci s agenturou 
ENISA podpoří a prosadí rozvoj 
a provádění norem pro harmonizované 
provádění čl. 18 odst. 1 a 2 stanovených 
příslušnými orgány Unie a mezinárodními 
normalizačními organizacemi. Komise 
podpoří aktualizaci těchto norem 
s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy za účelem 
harmonizovaného provádění čl. 18 odst. 1 
a 2 podporují používání evropských nebo 
mezinárodně uznávaných norem nebo 
specifikací upravujících bezpečnost sítí a 
informačních systémů, aniž by přitom 
vyžadovaly používání konkrétního druhu 
technologie nebo diskriminujícím 
způsobem prosazovaly jeho používání.

1. Členské státy za účelem 
harmonizovaného provádění čl. 18 odst. 1 
a 2 a v souladu s pokyny agentury ENISA 
a skupiny pro spolupráci podporují 
používání evropských nebo mezinárodně 
uznávaných norem nebo specifikací 
upravujících bezpečnost sítí a informačních 
systémů, aniž by přitom vyžadovaly 
používání konkrétního druhu technologie 
nebo diskriminujícím způsobem 
prosazovaly jeho používání.

Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 23 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Databáze doménových jmen a 
registračních údajů

Databázová infrastruktura doménových 
jmen a registračních údajů

Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby členské státy přispěly k 
bezpečnosti, stabilitě a odolnosti DNS, 
zajistí, aby registry TLD a subjekty 
poskytující služby registrace doménových 
jmen pro TLD shromažďovaly a 
uchovávaly přesné a úplné údaje o 
registraci doménových jmen ve 
vyhrazeném databázovém zařízení, a to s 
náležitou péčí podle právních předpisů 
Unie o ochraně osobních údajů, pokud jde 
o data, jež jsou osobními údaji.

1. Aby členské státy přispěly 
k bezpečnosti, stabilitě a odolnosti DNS, 
zajistí, aby registry TLD a subjekty 
poskytující služby registrace doménových 
jmen pro TLD shromažďovaly, ověřovaly 
a uchovávaly přesné a úplné údaje 
o registraci doménových jmen, které jsou 
nezbytné pro poskytování jejich služeb, ve 
vyhrazeném databázovém zařízení, a to 
s náležitou péčí podle právních předpisů 
Unie o ochraně osobních údajů, pokud jde 
o data, jež jsou osobními údaji.

Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby databáze 
údajů o registraci doménových jmen 
uvedené v odstavci 1 obsahovaly podstatné 
informace umožňující identifikaci a 
kontaktování držitelů doménových jmen a 
kontaktní místa spravující doménová 
jména v registrech TLD.

2. Členské státy zajistí, aby 
databázová infrastruktura údajů o 
registraci doménových jmen uvedená v 
odstavci 1 obsahovala podstatné informace 
zahrnující alespoň jména držitelů 
registrace, jejich fyzickou a e-mailovou 
adresu a také jejich telefonní číslo, což 
jsou údaje nezbytné k identifikaci a 
kontaktování držitelů doménových jmen, a 
kontaktní místa spravující doménová 
jména v registrech TLD, včetně alespoň 
jména držitelů registrace, fyzické adresy, 
e-mailové adresy a telefonního čísla.

Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen pro TLD 
měly zavedeny zásady a postupy 

3. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen pro TLD 
měly zavedeny zásady a postupy 
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zajišťující, aby databáze zahrnovaly 
přesné a úplné informace. Členské státy 
zajistí, aby byly tyto zásady a postupy 
veřejně dostupné.

zajišťující, aby databázová infrastruktura 
zahrnovala přesné, ověřené a úplné 
informace a aby nepřesné a neúplné údaje 
byly opraveny nebo neprodleně vymazány 
držitelem registrace. Členské státy zajistí, 
aby byly tyto zásady a postupy veřejně 
dostupné.

Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen pro TLD 
zveřejnily neprodleně po registraci 
doménového jména údaje o registraci 
domény, které nejsou osobními údaji.

4. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen zveřejnily 
neprodleně, nejpozději však do 24 hodin 
po registraci doménového jména, veškeré 
údaje o registraci domény právnických 
osob jako držitelů registrace.

Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen pro TLD 
poskytovaly přístup ke konkrétním údajům 
o registraci doménových jmen na 
oprávněnou a řádně odůvodněnou žádost 
oprávněných žadatelů o přístup, a to v 
souladu s právními předpisy Unie o 
ochraně osobních údajů. Členské státy 
zajistí, aby registry TLD a subjekty 
poskytující služby registrace doménových 
jmen pro TLD neprodleně reagovaly na 
všechny žádosti o přístup. Členské státy 
zajistí, aby byly zásady a postupy 
zveřejňování těchto údajů veřejně 
dostupné.

5. Členské státy zajistí, aby registry 
TLD a subjekty poskytující služby 
registrace doménových jmen musely 
poskytovat přístup ke konkrétním údajům o 
registraci doménových jmen na řádně 
odůvodněnou žádost oprávněných žadatelů 
o přístup, a to v souladu s právními 
předpisy Unie o ochraně osobních údajů. 
Členské státy zajistí, aby registry TLD a 
subjekty poskytující služby registrace 
doménových jmen neprodleně, a v každém 
případě do 72 hodin, reagovaly na všechny 
oprávněné a řádně odůvodněné žádosti o 
přístup. Členské státy zajistí, aby byly 
zásady a postupy zveřejňování těchto údajů 
veřejně dostupné.
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Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této směrnice se má za to, 
že hlavním místem obchodní činnosti 
subjektů uvedených v odstavci 1 v Unii je 
členský stát, v němž přijímají rozhodnutí 
týkající se opatření k řízení rizik v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Jestliže tato 
rozhodnutí nejsou přijímána v žádné 
provozovně v Unii, má se za to, že hlavní 
místo obchodní činnosti je v členském 
státě, kde mají subjekty provozovnu s 
nejvyšším počtem zaměstnanců v Unii.

2. Pro účely této směrnice se má za to, 
že hlavním místem obchodní činnosti 
subjektů uvedených v odstavci 1 v Unii je 
členský stát, v němž přijímají rozhodnutí 
týkající se opatření k řízení rizik v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Jestliže tato 
rozhodnutí nejsou přijímána v žádné 
provozovně v Unii, má se za to, že hlavní 
místo obchodní činnosti je v členském 
státě, kde mají subjekty provozovnu s 
nejvyšším počtem zaměstnanců v Unii. 
Děje se tak způsobem, který zajistí, že na 
vnitrostátní regulační orgány nebude 
kladena nepřiměřená zátěž.

Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura ENISA vytvoří a vede 
registr základních a důležitých subjektů 
uvedených v čl. 24 odst. 1. Subjekty 
předloží [nejpozději do 12 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost] agentuře 
ENISA tyto informace:

1. Agentura ENISA vytvoří a vede 
registr základních a důležitých subjektů 
uvedených v čl. 24 odst. 1. Subjekty za 
tímto účelem předloží [nejpozději do 12 
měsíců od vstupu této směrnice v platnost] 
agentuře ENISA tyto informace:

Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšuje úroveň kybernetické 
bezpečnosti, zejména zvyšováním 
informovanosti o kybernetických hrozbách, 
omezováním nebo bráněním schopnosti 
těchto hrozeb šířit se, podporou obranných 
kapacit, zveřejňováním informací o 

b) zvyšuje úroveň kybernetické 
bezpečnosti, zejména zvyšováním 
informovanosti o kybernetických hrozbách, 
omezováním nebo bráněním schopnosti 
těchto hrozeb šířit se, podporou obranných 
kapacit, zveřejňováním informací 
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zranitelnostech a jejich nápravou, 
prostřednictvím metod zjišťování hrozeb, 
strategií zmírňování nebo fází reakce a 
obnovy.

o zranitelnostech a jejich nápravou, 
prostřednictvím metod zjišťování hrozeb 
a jejich předcházení, strategií zmírňování 
nebo fází reakce a obnovy.

Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla 
upřesňující postup, provozní prvky (včetně 
použití vyhrazených platforem IKT), obsah 
a podmínky ujednání o sdílení informací 
podle odstavce 2. Tato pravidla rovněž 
podrobně upravují zapojení veřejných 
orgánů do těchto ujednání, jakož i provozní 
prvky, včetně využití vyhrazených 
platforem IT. Členské státy nabídnou 
podporu při uplatňování těchto ujednání v 
souladu se svými politikami uvedenými v 
čl. 5 odst. 2 písm. g).

3. Členské státy stanoví pokyny 
upřesňující postup, provozní prvky (včetně 
použití vyhrazených platforem IKT), obsah 
a podmínky ujednání o sdílení informací 
podle odstavce 2. Tyto pokyny rovněž 
zahrnují podrobné údaje o případném 
zapojení veřejných orgánů a nezávislých 
odborníků do těchto ujednání, jakož i 
provozní prvky, včetně využití 
vyhrazených platforem IT. Členské státy 
nabídnou podporu při uplatňování těchto 
ujednání v souladu se svými politikami 
uvedenými v čl. 5 odst. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V souladu s právem Unie podporuje 
agentura ENISA vznik ujednání o sdílení 
informací o kybernetické bezpečnosti 
podle odstavce 2 poskytováním 
osvědčených postupů a doporučení.

5. V souladu s právem Unie podporuje 
agentura ENISA vznik ujednání o sdílení 
informací o kybernetické bezpečnosti 
podle odstavce 2 poskytováním 
osvědčených postupů a doporučení a tím, 
že usnadňuje sdílení informací na úrovni 
Unie, přičemž chrání citlivé obchodní 
informace. K poskytnutí osvědčených 
postupů je na žádost základních 
a důležitých subjektů vyzvána skupina pro 
spolupráci.
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Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby základní 
a důležité subjekty mohly dobrovolně 
podávat oznámení o kybernetických 
hrozbách, které tyto subjekty zjistí a které 
by mohly mít za následek významný 
incident. Členské státy zajistí, aby za 
účelem těchto oznámení subjekty jednaly 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 20. Na základě dobrovolného 
oznámení nesmí být oznamujícímu 
subjektu uloženy žádné dodatečné 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aniž je dotčen článek 
3, aby subjekty, které nespadají do oblasti 
působnosti této směrnice, mohly 
dobrovolně oznamovat významné 
incidenty, kybernetické hrozby nebo 
případy, kdy téměř došlo k incidentu. Při 
zpracování oznámení postupují členské 
státy postupem uvedeným v článku 20. 
Členské státy mohou dát přednost 
zpracování povinných oznámení před 
dobrovolnými oznámeními. Na základě 
dobrovolného oznámení nesmí být 
oznamujícímu subjektu uloženy žádné 
další povinnosti, které by mu nebyly 
uloženy, kdyby toto oznámení neučinil.

1. Členské státy zajistí, aniž je dotčen 
článek 3, aby subjekty, které nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, mohly 
dobrovolně oznamovat významné 
incidenty, kybernetické hrozby nebo 
případy, kdy téměř došlo k incidentu. Při 
zpracování oznámení postupují členské 
státy postupem uvedeným v článku 20. 
Členské státy upřednostní zpracování 
povinných oznámení před dobrovolnými 
oznámeními. Na základě dobrovolného 
oznámení nesmí být oznamujícímu 
subjektu uloženy žádné další povinnosti, 
které by mu nebyly uloženy, kdyby toto 
oznámení neučinil, příslušný členský stát 
mu však může poskytnout pomoc ze strany 
týmů CSIRT.

Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány účinně monitorovaly dodržování 
této směrnice a činily opatření nezbytná k 
zajištění jejího dodržování, zejména 
povinností stanovených v článcích 18 a 20.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány účinně monitorovaly dodržování 
této směrnice a činily opatření nezbytná k 
zajištění jejího dodržování, zejména 
povinností stanovených v článcích 18 a 20, 
a aby jim byly poskytnuty odpovídající 
prostředky potřebné k plnění jejich úlohy.

Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při řešení incidentů, v jejichž 
důsledku došlo k porušení ochrany 
osobních údajů, příslušné orgány úzce 
spolupracují s orgány pro ochranu 
osobních údajů.

2. Při řešení incidentů, v jejichž 
důsledku došlo k porušení ochrany 
osobních údajů, příslušné orgány úzce 
spolupracují s orgány pro ochranu 
osobních údajů, přičemž v relevantních 
případech spolupracují také s orgány pro 
ochranu údajů z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cíleným bezpečnostním auditům na 
základě posouzení rizik nebo dostupných 
informací týkajících se rizik;

c) cíleným bezpečnostním auditům na 
základě posouzení rizik nebo dostupných 
informací týkajících se rizik, které provádí 
kvalifikované nezávislé subjekty nebo 
příslušné orgány;

Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) požadavkům na přístup k údajům, 
dokumentům nebo veškerým informacím 

f) požadavkům na přístup 
k relevantním údajům, dokumentům nebo 
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potřebným pro výkon jejich dohledových 
úkolů;

informacím potřebným pro výkon jejich 
dohledových úkolů;

Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při výkonu svých pravomocí podle 
odst. 2 písm. e) až g) uvedou příslušné 
orgány účel žádosti a upřesní informace, 
které jsou požadovány.

3. Při výkonu svých pravomocí podle 
odst. 2 písm. e) až g) uvedou příslušné 
orgány účel žádosti a upřesní informace, 
které jsou požadovány, a omezí své žádosti 
na rozsah incidentu nebo znepokojivé 
události.

Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pozastavit nebo požádat certifikační 
nebo schvalovací orgán o pozastavení 
certifikace nebo schválení týkající se všech 
nebo některých služeb nebo činností 
poskytovaných základním subjektem;

a) pozastavit nebo požádat certifikační 
nebo schvalovací orgán o pozastavení 
certifikace nebo schválení týkající se 
příslušných služeb nebo činností 
poskytovaných základním subjektem;

Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uložit nebo požadovat, aby 
příslušné orgány nebo soudy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy uložily 
dočasný zákaz výkonu manažerských 
funkcí v tomto subjektu jakékoli osobě, 
která má manažerskou odpovědnost na 
úrovni výkonného ředitele nebo 
zákonného zástupce v tomto základním 
subjektu, i jakékoli jiné fyzické osobě 
odpovědné za porušení.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při předložení důkazů nebo 
informací naznačujících, že důležitý 
subjekt neplní povinnosti stanovené v této 
směrnici, zejména v článcích 18 a 20, 
členské státy zajistí, aby příslušné orgány v 
případě potřeby přijaly opatření 
prostřednictvím dohledových opatření ex 
post.

1. Při předložení důkazů nebo 
informací naznačujících, že důležitý 
subjekt neplní povinnosti stanovené v této 
směrnici, zejména v článcích 18 a 20, 
členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
v případě potřeby a s ohledem na přístup 
založený na rizicích přijaly opatření 
prostřednictvím dohledových opatření ex 
post.

Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cíleným bezpečnostním auditům na 
základě posouzení rizik nebo dostupných 
informací týkajících se rizik;

b) cíleným bezpečnostním auditům na 
základě posouzení rizik nebo dostupných 
informací týkajících se rizik, které provede 
kvalifikovaný nezávislý subjekt nebo 
příslušný orgán;

Pozměňovací návrh 150
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při výkonu svých pravomocí podle 
odst. 2 písm. d) nebo e) uvedou příslušné 
orgány účel žádosti a upřesní informace, 
které jsou požadovány.

3. Při výkonu svých pravomocí podle 
odst. 2 písm. d) nebo e) uvedou příslušné 
orgány účel žádosti, upřesní informace, 
které jsou požadovány, a omezí své žádosti 
na rozsah incidentu nebo znepokojivé 
události.

Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby za 
porušení povinností stanovených v článku 
18 nebo článku 20 byly v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku uloženy 
správní pokuty, jejichž maximální výše 
bude stanovena na nejméně 
10 000 000 EUR nebo 2 % celkového 
celosvětového ročního obratu podniku, ke 
kterému patřil základní nebo důležitý 
subjekt v předchozím rozpočtovém roce, 
podle toho, co je vyšší.

4. Členské státy zajistí, aby za 
porušení povinností stanovených v článku 
18 nebo článku 20 byly v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku uloženy 
správní pokuty, jejichž maximální výše 
bude stanovena na 10 000 000 EUR nebo 
2 % celkového celosvětového ročního 
obratu podniku, ke kterému patřil základní 
nebo důležitý subjekt v předchozím 
rozpočtovém roce, podle toho, co je vyšší.

Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají příslušné orgány 
informace naznačující, že porušení 
povinností stanovených v článcích 18 a 20 
základním nebo důležitým subjektem má 
za následek porušení zabezpečení osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 12 nařízení 
(EU) 2016/679, které musí být oznámeno 
podle článku 33 uvedeného nařízení, 
uvědomí v přiměřené lhůtě orgány 
dohledu příslušné podle článků 55 a 56 
uvedeného nařízení.

1. Pokud mají příslušné orgány 
informace naznačující, že porušení 
povinností stanovených v článcích 18 a 20 
základním nebo důležitým subjektem má 
za následek porušení zabezpečení osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 12 nařízení 
(EU) 2016/679, které musí být oznámeno 
podle článku 33 uvedeného nařízení, 
uvědomí neprodleně a v každém případě 
do 72 hodin orgány dohledu příslušné 
podle článků 55 a 56 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má dozorový úřad příslušný 
podle nařízení (EU) 2016/679 sídlo v jiném 
členském státě než příslušný orgán, může 
příslušný orgán informovat dozorový úřad 
se sídlem ve stejném členském státě.

3. Pokud má dozorový úřad příslušný 
podle nařízení (EU) 2016/679 sídlo v jiném 
členském státě než příslušný orgán, 
informuje příslušný orgán také dozorový 
úřad se sídlem ve stejném členském státě.



PE691.156v03-00 66/71 AD\1236418CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 154
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 18 odst. 6 a v čl. 
21 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let ode dne […]

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 18 odst. 5 a v čl. 
20 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let ode dne […]

Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
18 odst. 6 a v čl. 21 odst. 2 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 18 odst. 5 a čl. 20 odst. 3 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 18 odst. 6 a čl. 21 odst. 2 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 18 odst. 5 a čl. 20 odst. 3 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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