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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 20. 1. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 1. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Sdělení, zda krizový plán kraje ve smyslu z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení obsahuje seznam 

provozovaných prvků kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti k 31. 12. 2019 (případně jinému Vámi evidovanému datu) na území kraje (dále jen 

„KII na území kraje“), pokud ne, z jakého důvodu; 

2. Sdělení počtu KII na území kraje; 

3. Poskytnutí seznamu KII na území kraje, včetně uvedení označení, předmětu činnosti a provozovatele 

u každého prvku; 

4. Sdělení, zda výčet možných zdrojů rizik (zejména kybernetické incidenty/útoky/hrozby s případnými dopady 

na KII na území kraje) a analýzy ohrožení uvedené v rámci krizového plánu kraje obsahují rizika vůči KII na 

území kraje, pokud ne, z jakého důvodu; 

5. Poskytnutí krizového plánu kraje, případně jeho částí, ve kterých jsou identifikována možná ohrožení 

funkce provozovaných KII na území kraje; 

6. Poskytnutí typového plánu (včetně karty opatření) Narušení bezpečnosti informací kritické informační 

infrastruktury, který je aplikován pro řešení krizových situacích souvisejících s KII na území kraje, pokud není 

předmětný typový plán rozpracován v krizovém plánu kraje, z jakého důvodu a podle jakého plánu, případně 

jiného dokumentu, kraj postupuje v případě krizové situace související s narušením KII na území kraje (včetně 

poskytnutí tohoto dokumentu); 

7. Sdělení, jaké plány/dokumenty krizové a havarijní dokumentace kraje obsahují postupy kraje související 

s participací/reakcí kraje na případná narušení KII na území kraje; 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Krizový plán Jihočeského kraje (dále jen krizový plán kraje) neobsahuje seznam prvků kritické informační 

infrastruktury (dále jen KII). Dle informace HZS JčK je v krizovém plánu kraje veden přehled všech 

prvků kritické infrastruktury na území JčK, součástí přehledu jsou také KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ 

SYSTÉMY. HZS JčK při tom vychází z podkladů (seznam a jeho členění), který je zpracován na národní 

úrovni. Uvedeny jsou subjekty, nikoliv KII.  

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 20. 1. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 20249/2020  

Sp. zn.: KHEJ 12153/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 5. 2. 2020  
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ad 2) Viz bod 1, tj. nula. 

ad 3) Viz bod 1, seznam nelze poskytnout. 

ad 4) Odpověď je v gesci HZS JčK, který je zpracovatelem krizového plánu kraje, v jeho gesci je zpracování 
analýzy ohrožení 

ad 5) Odpověď je v gesci HZS JčK, který je zpracovatelem krizového plánu kraje 
ad 6) Typový plán „Narušení bezpečnosti informací KII“ není v krizovém plánu kraje rozpracován na podmínky 

kraje. Stanovení důvodů je v gesci HZS JčK. 

ad 7) Informace o dokumentech a plánech, které obsahují postupy kraje související s participací/reakcí kraje 
na případná narušení KII na území kraje poskytne HZS JčK jako gestor oblasti krizového řízení.  

 
K Vámi zaslanému dotazu si dovolujeme upozornit, že informace a soubory, jejichž znalost či zpřístupnění by 

mohlo ohrozit zajišťování kybernetické bezpečnosti Jihočeského kraje nebo účinnost stanovených 

bezpečnostních opatření nemohou být Jihočeským krajem poskytovány v souladu s následujícím odůvodněním:  
- ustanovením §10a, zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 

- ustanovením  § 11 odst. 1 písm. d) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  
 

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


