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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá tyto připomínky k materiálu Návrh vyhlášky o požadavcích na základní 
úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti pro posuzování poskytovatele cloud computingu a služeb cloud 
computingu využívaných orgány veřejné správy a na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění 
požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací (vyhláška o vstupních kritériích). Jedná 
se o společné připomínky Svaz průmyslu a dopravy ČR, ICT Unie a Hospodářské komory ČR. 
 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

PŘIPOMÍNKA Č. 1 

V obecné rovině je nutné zajistit, aby česká legislativa byla v souladu s nadcházejícím evropským 
certifikačním schématem cloud computingu, publikovaným evropskou agenturou ENISA viz 
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cloud-certification-scheme (dále jen EUCS). Jedná se 
o právě dokončované prováděcí předpisy k již účinnému nařízení EU Cybersecurity Act (EU) 2019/881. Česká 
legislativa by neměla jít se svými požadavky nad tento standard, viz kap. 16 EUCS "Related Schemes" 
o postupné harmonizaci certifikačních požadavků v celé EU. Takový přístup zajistí schopnost naplnit tato 
schémata společně s nadnárodními poskytovateli, kteří mohou lépe vyhovět společným požadavkům 
digitálního jednotného trhu EU než individuálním požadavkům jednotlivých členských států. Soulad 
s nařízením Cybersecurity Act a EUCS zároveň zaručí lepší přístup na evropské trhy českým dodavatelům, pro 
které je jednotná certifikace EU snadnější a ekonomicky výhodnější než být v souladu s řadou lokálních 
specifických regulací. Je vhodné také připomenout, že Draft Release Candidate EUCS staví na německé 
certifikaci cloudových služeb BSI C5, obdobně jak toto uvádí i NÚKIB. 
 
Návrh řešení: 
Požadujeme, aby vyhláška o vstupních kritériích. která de facto vytváří českou certifikaci pro využití 
cloudových služeb ve veřejné správě, byla v těch oblastech, ve kterých se věcně překrývá s rozsahem regulace 
EUCS, v souladu s těmito požadavky certifikace EUCS a nešla nad tyto požadavky v jednotlivých 
bezpečnostních úrovních. Evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti je již součástí nařízení 
Cybersecurity Act, viz čl. 48 a dále. Lze očekávat, že navrhovaná vyhláška o vstupních kritériích nabude 
účinnosti zhruba v době, kdy bude finalizována jednotná evropská certifikace cloud computingu EUCS 
a poskytovatelům začne pravděpodobně roční přechodné období, kdy se budou připravovat na soulad 
s EUCS. Bylo by nešťastné, aby se v této době měli poskytovatelé současně připravovat i na soulad s těmito 
vstupními kritériemi, které by šly ve stejných oblastech regulace nad rámec, nebo jiným směrem realizace 
opatření, než to bude vyžadovat EUCS. 
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PŘIPOMÍNKA Č. 2 

Způsob dokládání určitých bodů regulace navrhované vyhlášky o vstupních kritériích není v souladu 
s dokládáním v posledním návrhu jednotné evropské certifikace EUCS ve stejných oblastech regulace. 
Návrh řešení: 
Sjednotit způsob dokládání dle návrhu EUCS, zejména: 
(i) dokládání certifikací řady ISO 27000. EUCS uvádí v odpovídajícím kontrolním bodu OIS-01.3 pro Assurance 
level "vysoká" požadavek doložení platné certifikace dle standardu ISO 27001, tedy certifikát ISO 27001 se 
všemi náležitostmi, avšak neuvádí požadavek na předložení plné auditní zprávy. Podle některých 
poskytovatelů uvádí jejich plné auditní zprávy takové množství podrobností o prováděných auditech, že je 
nemohou předat třetím stranám z důvodu vlastních bezpečnostních opatření. Navrhujeme vypustit 
z požadavku dokládání dle Vyhlášky předání plné auditní zprávy v rámci certifikací ISO, což je obsaženo v ID 
22, 23, 24 
(ii) dokládání jurisdikce/místa zpracování a uložení zákaznických dat. Dle EUCS DOC.03.1 až DOC.03.4 
(úroveň "vysoká") se požaduje pouze doložení aplikovatelných jurisdikcí, umístění systémových komponent 
vč. subdodavatelů, kde jsou data zpracovávána, ukládána a zálohována, včetně další aspektů místa 
zpracování, řízení a správy, včetně ukládání dat. Není zde však požadavek na určení doby ani rozsahu, po 
kterou mohou být data zpracována mimo území EU, což nad rámec EUCS vyžaduje předkladatel této vyhlášky, 
viz ID 2 návrhu. Navrhujeme vypustit z ID2 požadavky, které jdou nad rámec EUCS, zejména požadavek 
o předpokládané době a předpokládaném objemu zpracování zákaznických data bez zákaznického obsahu 
a provozních údajů v daném místě. 
 

PŘIPOMÍNKA Č. 3 
Požadavky kladené na dodavatele a regulované subjekty musí dle vládou schválené zprávy eGC SAZ z r. 2018 
kromě zvýšení úrovně zabezpečení také zjednodušit a urychlit zavádění cloud computingu. Současný návrh 
jde opačným směrem, ať v rozsahu administrativy, ve schopnosti poskytovatelů naplnit tyto požadavky 
a v řadě případů jde i za hranci ekonomické únosnosti. Nemalé náklady spojené s naplněním požadavků, 
zejména u lokálních poskytovatelů, budou v plné výši přeneseny na koncové uživatele, pokud je bude možné 
vůbec ze strany dodavatelů realizovat. 
 
Návrh řešení: 
Je nutné zohlednit, aby dohledové orgány akceptovaly v maximální možné míře prokázání zavedených 
bezpečnostních opatření pomocí certifikací ISO a dalších. Vstupní kontroly cloud computingu dle předkládané 
vyhlášky nemají opakovat prověřování a dokládání obvyklých kontrolních bodů, které již byly předmětem 
požadované certifikace. V případě podezření na nedodržování určitých opatření má dohledový orgán dle 
předkládané vyhlášky oprávnění si vyžádat vlastní kontrolu na místě. Příklady: 
(i) § 7 a ID 9 - dodatečný požadavek na popis plánu řízení kontinuity: "jasný a srozumitelný popis plánu 
zajištění kontinuity provozu nabízeného služby cloud computingu a plánu na obnovu poskytování nabízené 
služby cloud computingu po havárii", což je právě předmětem přezkumu a certifikace dle ISO 20000 nebo ISO 
22301. 
(ii) ID 19, kde se nad rámec certifikace ISO 20000 nebo ISO 22301 vyžaduje ke stejnému účelu "čestné 
prohlášení, že "primární a alespoň jedno záložní datové centrum, které je kapacitně dostatečné k převzetí 
služby poskytované z primárního datového centra, jsou umístěna v lokalitách, které svým geografickým 
charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé působení přírodních vlivů...." nebo jevů vyvolaných 
činností člověka vedoucích k poškození nebo zničení zákaznických dat anebo vyžadujících provedení 
záchranných prací." Přitom požadavek na zhodnocení environmentálních a dalších vlivů na lokalitu datových 
center je již předmětem certifikace ISO 27001, viz bod A.11.1.4 "Ochrana před vnějšími hrozbami a hrozbami 
prostředí". Viz samostatná připomínka k ID 19. 
(iii) ID 32, kde se vyžadují další podrobnosti ohledně provádění skenů zranitelností, které jsou již součástí 
kontrolních bodů ISO 27001 A.12.2.1 (Ochrana před malwarem), A.12.6.1 (Technické řízení zranitelností). 
Navrhujeme toto dodatečné dokladování z příslušných ID kontrol návrhu vypustit. 
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KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

PŘIPOMÍNKA Č. 1 

K § 2 body g) a i)  

V definicích je do pojmu "zákaznická data" v bodě g) zahrnuto i "a provozní údaje obsahující taková data". 

Další bod i) však takovou podmnožinu dat z pojmu "provozní údaje" vylučuje – zdá se jako konflikt mezi těmito 

dvěma body. 

Návrh řešení: Navrhujeme z definice "zákaznických dat" v bodě g) vypustit dovětek "a provozní údaje 

obsahující taková data". 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 2 

K § 4 bod (2) 

Text: "V případě, že více služeb spadajících do stejné bezpečnostní úrovně a stejné třídy cloud computingu 

splňuje požadavky na dosažení základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu 

veřejné správy nabízeným cloud computingem stejně, je možné doložit splnění takového požadavku pouze 

jednou a jednoznačně uvést, na jaké všechny služby cloud computingu se uvedené doložení vztahuje." 

Tento text prakticky znamená, že v případě, kdy byť pro jediný ID-kontrolní bod by text odpovědi pro 

některou nabízenou službu byl formulován odlišně než pro ostatní služby v rámci dané skupiny služeb, bylo 

by nutné nabídku rozdělit do více samostatných příloh (tabulek) a pravděpodobně i do více podání, což by 

představovalo enormní admin. zátěž jak pro poskytovatele, tak pro ministerstvo. 

Návrh řešení: Navrhujeme upravit tak, že v rámci jednoho podání a jedné přílohy s deklaracemi lze spojit 

takovou množinu cloudových služeb, které jsou spravovány v rámci stejné bezpečnostní politiky a jsou 

uvedeny v rámci jedné certifikace ISO 27001. Pokud by nastalo odlišné splnění některého ID pro určité 

služby, poskytovatel připojí v rámci ID tabulku, kde tyto odlišnosti přesně popíše. Výhoda oproti současnému 

požadavku je v tom, že ve většině případů se odchylky budou týkat jen několika ID a několika specifičtějších 

služeb, a není třeba kvůli tomu stavět takto obecný požadavek na rozdělování nabídek. 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 3 

K § 7  

Text: "Auditní zprávou....se rozumí auditní zpráva vyhotovená subjektem nezávislým na poskytovateli cloud 

computingu, která obsahuje jasný a srozumitelný popis plánu zajištění kontinuity provozu nabízené služby 

cloud computingu a plánu na obnovu poskytování nabízené služby cloud computingu po havárii, včetně 

popisu ověření jejich aplikace, zejména auditní zpráva vydaná pro účel certifikace ISO/IEC 20000 nebo ISO 

22301." 

V auditní zprávě z certifikace ISO 22301 nebo ISO 20000 bývají z důvodu důvěrnosti i rozsahu zprávy jen 

hlavní zásady a politiky plánu BC/DR, vlastní plán nikoliv. Na druhé straně v této auditní zprávě mohou být 

podrobnosti procesů zotavení po výpadku a přesné popisy souvisejících technických aktiv, která zajišťují 

provedení těchto plánů řízení kontinuity a zotavení po výpadku, a proto takové auditní zprávy někteří 

poskytovatelé nepředají třetím stranám z důvodu ochrany vlastní bezpečnostní politiky i z důvodu související 

ochrany duševního vlastnictví, které v popisech může být obsaženo. 

Rozumíme zmocnění, které je uvedeno v návrhu zákona DEPO ZoISVS, viz text § 1 e) návrhu vyhlášky: "e) 

náležitosti auditní zprávy osvědčující existenci plánu zajištění kontinuity provozu nabízeného cloud 
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computingu a plánu na obnovu poskytování nabízeného cloud computingu po havárii podle § 6t odst. 6 písm. 

e) a § 6t odst. 7 písm. f) zákona,". Toto lze alternativně doložit:  

- Auditní zprávou SOC 2 Type II, která zahrnuje jako jednu z oblastí "availability", a k ní kontrolní bod "A1.3: 

The entity tests recovery plan procedures supporting system recovery to meet its objectives", který splňuje 

deklarovaný cíl předkladatele doložit auditní zprávou i vlastní testování - nejen existenci plánu BC/DR na 

papíře. 

- Certifikátem nebo atestací Cloud Security Alliance (CSA) STAR Level 2, viz 

https://cloudsecurityalliance.org/star/levels/. Tyto audity probíhají podle schematu Cloud Control Matrix 

(CCM), viz https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/. Kontrolní body BCR-01 až BCR-

11 ověřují existenci BC/DR plánu, pravidelné testování procedur v provozu, i existenci opatření pro 

mimořádné situace. Schema CSA CCM bylo vytvořeno pro cloudové služby a představuje rozšíření ISO  27k, 

ISACA Cobit a dalších standardů. Navrhujeme, aby CSA STAR Atestace SSAE 18 SOC 2 (Trust Service Principles, 

AT 101) se zahrnutím CSA CCM, nebo CSA STAR Certifikát Level 2 podle CCM od certifikačního orgánu, který 

byl akreditován pro provádění auditů a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací některým z členů IAF, 

byly rovněž uznány jako alternativní způsoby doložení   

Návrh řešení: Certifikát ISO od akreditovaného certifikačního orgánu má sloužit právě tomu účelu, aby 

zákazníci i regulátoři už nemuseli přezkoumávat všechny podklady, ale mohli se spolehnout na jejich 

prověření certifikačním orgánem. Podrobnější přezkum plánu lze řešit požadavkem na audit poskytovatele 

ze strany NÚKIB. Navrhujeme proto vypustit požadavek na předání plné auditní zprávy k certifikacím ISO 

22301 nebo ISO 20000, zařadit možnost certifikace nebo atestace podle CSA STAR Level 2, a poskytnout 

možnost využít jiné auditní zprávy včetně SOC 2 Type II a upravit znění §7 takto: 

"Auditní zprávou osvědčující existenci plánu zajištění kontinuity provozu nabízené služby cloud computingu 

a plánu na obnovu poskytování nabízené služby cloud computingu po havárii se rozumí auditní zpráva 

vyhotovená subjektem nezávislým na poskytovateli cloud computingu, která obsahuje jasný a srozumitelný 

popis plánu zajištění kontinuity provozu nabízené služby cloud computingu a plánu na obnovu poskytování 

nabízené služby cloud computingu po havárii, včetně popisu ověření jejich aplikace. Pro tento účel může být 

použita také auditní zpráva SOC 2 Type 2, která zahrnuje oblast řízení dostupnosti, a k ní kontrolní bod, 

který ověřuje, že poskytovatel provádí testy řízení kontinuity a zotavení po výpadku, které splňují vytýčené 

cíle. Dále mohou být použity: certifikace ISO/IEC 20000, certifikace ISO 22301 a certifikace nebo atestace 

podle CSA STAR Level 2, v jejichž rozsahu musí být zahrnuta nabízená služba cloud computingu.“ 

PŘIPOMÍNKA Č. 4 

K ID 1 

Týká se požadavku "Zákaznická data a provozní údaje jsou dlouhodobě a nepřetržitě uloženy výlučně na 

území členských států Evropské unie a států …". Provozní údaje z pohledu poskytování služeb a řízení jejich 

kvality mohou být uloženy i mimo EU a EHS. Z hlediska poskytovatele není možné pro jednotlivé služby 

garantovat dlouhodobé a nepřetržité uložení výlučně na uvedeném území. Jak je popsáno i v ID 2 níže, 

provozní data jsou v některých případech i dále zpracovávána prostřednictvím agregací a případně jsou 

pseudoanonymizovány nebo anonymizovány. 

Návrh řešení: Navrhujeme z ID 1 vypustit z povinných deklarací pro jednotlivé služby oblast "provozních 

údajů" a ponechat pouze deklarace týkající se zpracování "zákaznických dat" mimo EU/EHS. 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 5 

K ID 2 

https://cloudsecurityalliance.org/star/levels/
https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/
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Týká se obecného požadavku: "Zákaznická data a provozní údaje jsou zpracovávány na území členských 

států Evropské unie a států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru…" atd. 

Ačkoli se zde jedná (dle definice "provozních údajů") pouze o takové provozní údaje, které jsou přímo spojeny 

s osobními údaji zákazníka, je třeba upozornit na skutečnost, že v případě logů, vygenerovaných provozem 

služby (mohou obsahovat např. identitní informace, identifikátory administrátorů zákazníka, IP adresy a jiné), 

nebudou poskytovatelé schopni popsat smysluplným způsobem všechny požadované atributy (dobu, rozsah, 

účel…) přenosů a pouhého zpracování mimo EU. Některé logy, které mohou obsahovat identifikační osobní 

údaje zákazníka, budou u dané služby archivovány i mimo EU dlouho z důvodu regulatorních požadavků 

uvalených na poskytovatele, jiné budou zpracovány pouze v dočasné paměti po velmi omezenou dobu. 

V mnoha případech, kdy to je funkčně možné, se provozní údaje agregují a osobní údaje zákazníků se záměrně 

pseudonymizují nebo anonymizují. Z hlediska poskytovatele tak není dost dobře možné pro jednotlivé 

nabízené služby deklarovat smysluplné hodnoty, které by pokryly všechny možné případy zpracování 

provozních údajů mimo EU/EHS. 

Návrh řešení: Navrhujeme z ID 2 vypustit z povinných deklarací pro jednotlivé služby oblast "provozních 

údajů" a ponechat pouze deklarace týkající se zpracování "zákaznických dat" mimo EU/EHS. Kromě toho, viz 

Obecná připomínka č. 2 výše, navrhujeme sjednotit tento požadavek s textací německé certifikace BSI C5 

v. 2020, z níž vychází i ENISA Candidate scheme EUCS z prosince 2020, a to takto: dokládání jurisdikce/místa 

zpracování a uložení zákaznických dat. Dle EUCS DOC.03.1 až DOC.03.4 (úroveň "vysoká") se požaduje pouze 

doložení aplikovatelných jurisdikcí, umístění systémových komponent vč. subdodavatelů, kde jsou data 

zpracovávána, ukládána a zálohována, včetně další aspektů místa zpracování, řízení a správy, včetně ukládání 

dat. Není zde však požadavek na určení doby ani rozsahu, po kterou mohou být data zpracována mimo území 

EU, což nad rámec EUCS vyžaduje předkladatel této vyhlášky, viz ID 2 návrhu. Navrhujeme vypustit z ID2 

požadavky, které jdou nad rámec EUCS, zejména požadavek o předpokládané době a předpokládaném 

objemu zpracování zákaznických data bez zákaznického obsahu a provozních údajů v daném místě. 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 6 

K ID 9 

Opakování připomínky k § 7: V případě využití certifikace ISO, omezit se na vlastní certifikát ISO 20000 nebo 

ISO 22301. 

Návrh řešení: Viz návrh řešení u § 7. Umožnit splnění tohoto bodu certifikátem ISO 20000, certifikátem ISO 

22301, certifikátem nebo atestací CSA STAR Level 2 podle schematu CCM (Cloud Control Matrix), nebo auditní 

zprávou SSAE 18 SOC 2 Type II (dále viz připomínka k § 7). 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 7 

K ID 13 

Využití vlastního šifrovacího klíče (BYOK) - požadavek odkazu na specifikaci… "ze které bude patrné, že 

materiální dodavatel umožňuje zákazníkovi využití vlastních šifrovacích klíčů." 

Tato formulace je nejednoznačná a může vést k různým interpretacím. Na trhu existuje řada platformních 

služeb, které pouze zpracovávají data (neukládají je) a nebo čtou a ukládají jen metadata. Základním 

způsobem šifrování zákaznického obsahu (databáze, bloby) je technologie key wrapping a generování 

vrchního asymetrického přístupového klíče zákazníkem a to administrací certifikovaného HSM modulu 

v cloudu. BYOK s variantou skutečného importu páru asymetrických klíčů není typicky podporován ve všech 

platformních službách, protože by se nevyužil u těch služeb, které přímo nečtou a nezapisují zákaznický 

obsah. V každém případě, ať již zákazník importuje vlastní pár asymetrických klíčů nebo je sám vygeneruje 
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v cloudovém HSM, soukromý klíč tohoto páru zůstane uložen v HSM modulu a bez možnost jeho extrakce 

hrubou silou. 

Návrh řešení: Upravit druhou část věty na "… ze které bude patrné, že materiální dodavatel umožňuje 

zákazníkovi využití vlastních šifrovacích klíčů, a to buď jejich vygenerováním v HSM modulu umístěném 

u cloudového poskytovatele pod vzdálenou správou zákazníka (podmínky viz ID 12), nebo importem těchto 

klíčů z jiných prostředků pod správou zákazníka." 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 8 

K ID 19 

Viz text ve způsobu prokázání: "čestné prohlášení, že primární a alespoň jedno záložní datové centrum, které 

je kapacitně dostatečné k převzetí služby poskytované z primárního datového centra, jsou umístěna 

v lokalitách, které svým geografickým charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé působení 

přírodních vlivů nebo jevů vyvolaných činností člověka vedoucích k poškození nebo zničení zákaznických 

dat anebo vyžadujících provedení záchranných prací." 

Takto formulovaný požadavek není možné splnit čestným prohlášením (závazkem) statutárního orgánu 

poskytovatele, neboť zjevně překračuje oblast působnosti a odpovědnosti takového statutárního orgánu. 

Přitom požadavek na zhodnocení environmentálních a dalších vlivů na lokalitu datových center je již 

předmětem certifikace ISO 27001, viz bod A.11.1.4 "Ochrana před vnějšími hrozbami a hrozbami prostředí". 

Návrh řešení: Tuto část požadavku, která není vhodná k čestnému prohlášení statutárního zástupce 

vypustit: 

"čestné prohlášení, že primární a alespoň jedno záložní datové centrum, které je kapacitně dostatečné k 

převzetí služby poskytované z primárního datového centra, jsou umístěna v lokalitách, které svým 

geografickým charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé působení přírodních vlivů nebo jevů 

vyvolaných činností člověka vedoucích k poškození nebo zničení zákaznických dat anebo vyžadujících 

provedení záchranných prací." 

Nahradit kontrolou, zda bod A.11.1.4 certifikace ISO 27001 je zahrnut do Prohlášení o aplikovatelnosti k této 

certifikaci. 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 9 

K ID 28 

Text: „V případě, že zrušení povinnosti zpřístupnění nebo předání zákaznických dat a provozních údajů 

nedosáhne, předá či zpřístupní pouze nezbytně nutná zákaznických data a provozní údaje, které jsou 

adekvátní úkolu, cíli, účelu vyžádání zákaznických dat a provozních údajů.“  

Komentář: za poskytovatele nesouhlasíme se slovy "... jsou adekvátní úkolu, cíli, účelu vyžádání..." Toto může 

znamenat povinnost poskytovatele, v případě rozhodnutí soudu o nutnosti předání dat, dále toto rozhodnutí 

soudu přezkoumávat z hlediska adekvátnosti / přiměřenosti. Domníváme se, že k takovému dalšímu 

přezkumu již není prostor. 

Návrh řešení: Navrhujeme malou úpravu: „V případě, že zrušení povinnosti zpřístupnění nebo předání 

zákaznických dat a provozních údajů nedosáhne, předá či zpřístupní pouze nezbytně nutná zákaznických data 

a provozní údaje, které odpovídají rozsahu žádosti o předání či zpřístupnění zákaznických dat a provozních 

údajů.“  
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PŘIPOMÍNKA Č. 10 

K ID 32 

Prakticky neobvyklý a časově příliš svazující požadavek na kombinaci penetračních cestů a testů zranitelností, 

viz způsob prokázání: "Tři zprávy o provedení penetračního testu zahrnující alespoň provedení skenů 

zranitelností provedených maximálně 3 měsíce před podáním žádosti o zápis do katalogu nebo odkaz na tu 

část auditní zprávy ISO 27001 nebo auditní zprávy SOC 2® Type 2, ze které bude patrné, že skeny zranitelností 

jsou prováděny pravidelně v takovém intervalu, ze kterého bude vyplývat, že byly provedeny alespoň 3 skeny 

zranitelností maximálně 3 měsíce před podáním žádosti o zápis do katalogu."Zpráva o provedení 

penetračního testu je obvykle výsledkem angažmá externí firmy pro etický hacking, je finančně náročná, 

a opakuje se obvykle jednou za 2 roky. Není finančně reálné opakovat toto angažmá a zajišťovat 3 takové 

zprávy v době max. 3 měsíců před podáním žádosti. Kromě toho je pravidelné provádění skenů zranitelností 

již předmětem certifikace ISO 27001 samotným poskytovatelem, kontrolní bod A.12.6.1 - řízení technických 

zranitelností, kde se vyžaduje dokumentace o provádění pravidelných skenů zranitelností. Druhá varianta 

doložení zase požaduje, aby auditní zprávy ISO 27001 nebo SOC 2 Type II doložily provedení alespoň 3 skenů 

zranitelností max. 3 měsíce před podáním žádosti. Tento požadavek jde nad rámec auditní zprávy, přičemž 

pravidelné provádění skenů zranitelností je již předpokladem jak ISO 27001 (viz bod A.12.6.1), tak SOC 2 Type 

II, kapitola Vulnerability management (body VM-XX). 

Návrh řešení: Navrhujeme zachovat pouze ID 33 - provádění penetračních testů externím subjektem 

v intervalech ne delších 24 měsíců. ID 32 - požadavek na dokládání pravidelných skenů zranitelností je 

v zásadě nadbytečný, neboť toto opatření je již předpokladem požadované certifikace ISO 27001, bod 

A.12.6.1, případně zprávy SOC 2 Type II kapitola Vulnerability management (body VM-XX). Navrhujeme ID 32 

vypustit. 

 

PŘIPOMÍNKA Č. 11 

K Příloze č. 3 

K části "Materiální dodavatel dodá každých 15 měsíců evidence služby cloud computingu v katalogu cloud 

computingu vedeném Ministerstvem vnitra ČR:" 

Ke splnitelnosti požadavku předložení ve věci certifikátů ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 uvádíme: 

současný trend u certifikačních orgánů je vydávat vlastní certifikát s platností 3 let, přičemž certifikační orgán 

umožňuje přes svoje webové rozhraní nějakou metodu online ověření, zda daný certifikát je stále "aktivní" či 

ne. Každých 12 měsíců pak probíhají pouze recertifikace - tedy výroční audity certifikačním orgánem.  

Dále, prohlášení o aplikovatelnosti se rovněž nemusí měnit po dobu platnosti dané certifikace, pokud 

nedojde ke změně skutečností na něm uvedených. 

Návrh řešení: Požadavek vyhlášky by tedy měl zahrnovat možnost nepředkládat nový certifikát po dobu 

jeho časové platnosti, ale pouze doložit jeho aktivní stav novým výpisem z webových stránek certifikačního 

orgánu. 

Dále navrhujeme vypustit požadavek předkládat auditní zprávu k ISO certifikacím, protože podle některých 

poskytovatelů auditní zprávy obsahují příliš důvěrné informace z testovaného prostředí poskytovatele. 

Rozumíme významu certifikátu vystaveného certifikačním orgánem, který byl akreditován pro provádění 

auditů a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací některým z členů IAF, že tento certifikát spolu 

s prohlášením o aplikovatelnosti jsou dostatečně důvěryhodnými dokumenty pro všechny třetí strany. Nálezy 

nesouladů, které by se mohly objevit v auditních zprávách v průběhu recertifikace, by se potom projevily 

odebráním aktivního statutu daného certifikátu na webu certifikačního orgánu. Požadujeme tyto skutečnosti 

zohlednit ve specifikaci způsobu doložení. 


