Pozměňovací návrh poslance Jana Birke k vládnímu návrhu zákona o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (ST 81)
Navrhujeme následující úpravy:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) jsou povinny zohlednit
požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatelů pro
informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické
informační infrastruktury nebo významný informační systém. Zohlednění požadavků
vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře nezbytné pro splnění
povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení
hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.“.

Odůvodnění:
Podle § 4 jsou orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) povinny implementovat
řadu bezpečnostních opatření, která povedou ke zvýšení či stabilizaci kybernetické
bezpečnosti daných informačních a komunikačních systémů. Bezpečnostní opatření
jsou reálně proveditelná pouze v případě, že příslušné požadavky budou promítnuty
do smluvních ujednání s dodavateli dílčích plnění pro jednotlivé systémy a tito
dodavatelé budou vybráni tak, aby mohli příslušným požadavkům dostát.
V tomto ohledu je tedy klíčová povinnost orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až
e) promítnut příslušné požadavky do kritérií a podmínek výběru jednotlivých
dodavatelů. Vzhledem k tomu, že dodavatelé budou z velké většiny vybíráni
procesem zadání veřejné zakázky a půjde o soukromoprávní subjekty, je důležité aby
tato povinnost byla stanovena přímo v zákoně a nikoliv v podzákonném předpise –
vyhlášce.
Dále je nezbytné jasně stanovit, že uplatnění požadavků, které možní implementaci a
realizaci bezpečnostních opatření v míře nezbytné pro dodržení zákonných
povinností, nelze považovat za neodůvodněný zásah do hospodářské soutěže. Tím
by mělo být zřejmé, že i orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) jako zadavatelé
podle zákona o veřejných zakázkách mohou požadavky podle tohoto zákona uplatnit
jak v zadávacích podmínkách (obvykle ve stanovení technických podmínek), tak
v kvalifikačních požadavcích na dodavatele v rámci zadávacích řízení podle zákona
o veřejných zakázkách.

