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Seznam zkratek
Zkratka

Pojem

CV

Cloudová vyhláška

ČNB

Česká národní banka

DESI

Digital Economy and Society Index

eGC

eGovernment Cloud

EUCS

European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services

EY

Ernst & Young

GDPR

General Data Protection Regulation

ICT

Informační a komunikační technologie

IS

Informační systém

ISO

International Organization for Standardization

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie

NDA

Non-disclosure agreement

NÚKIB

Národní ústav pro kybernetickou a informační bezpečnost

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

OVM

Orgán veřejné moci

SAZ

Souhrnná analytická zpráva

SLA

Service Line Agreement

SOC

Security Operations Centre

SPCSS

Státní pokladna – Centrum sdílených služeb

TCO

Total Costs of Ownership

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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Manažerské shrnutí
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Manažerské shrnutí
Cíle a struktura analýzy
Analýza využití cloud computingu veřejnou správou v České republice (dále také „Analýza“) byla
zpracována společností Ernst & Young, s.r.o. pro Americkou obchodní komoru v České republice (dále
také „Klient“) na základě objednávky ze dne 25. 2. 2021. Analýza byla zpracována v období od 25. 2. –
23. 4. 2021.
Cílem Analýzy bylo:
►

zmapovat využití cloudových technologií veřejnou správou a stav přípravy tzv. vládního cloudu (dále
v textu označován jako eGovernment cloud, zkráceně „eGC“),

►

posoudit situaci v České republice s ohledem na kontext rozvoje cloud computingu na evropské
úrovni,

►

popsat v obecné i konkrétní rovině dopady, které může rozvoj cloudových technologií mít pro
konkurenceschopnost České republiky,

►

prezentovat příklady využití cloudových technologií veřejnou správou v ČR i v Evropě.

Prezentované závěry Analýzy stavíme zejména na (i) analýze platné legislativy ČR a EU k řešené
problematice; (ii) analýze veřejně dostupných informací k veřejným cloudům v některých zemích EU;
informacích získaných z (iii) rozhovorů se zástupci poskytovatelů cloudových služeb a zástupců veřejné
správy a (iv) dotazníkového průzkumu mezi subjekty veřejné správy a IT poskytovateli cloudových služeb.
Analýza je rozdělena do šesti dílčích kapitol. V kapitole 2 popisujeme zvolenou metodiku, kapitola 3 je
věnována analýze současného stavu cloud computingu ve veřejné správě v ČR, kapitola 4 popisuje
hlavní důsledky současného stavu, v kapitole 5 se věnujeme rámcové analýze řešené problematiky
v zemích EU a poslední kapitola 6 shrnuje příklady úspěšného využití cloudových služeb ve veřejné
správě jak v ČR, tak i EU.

Shrnutí současného stavu
Česká republika se prostřednictvím strategických dokumentů přihlásila k trendu deklarovanému
Evropskou unií a definuje aplikaci principu „cloud first“, tj. prioritní umísťování nových informačních
systémů do cloudu, a to na úrovni organizačních složek státu. K tomu, aby mohla být cloudová služba ve
veřejné správě využívána, musí být zapsána do tzv. Katalogu cloud computingu, který od srpna 2020
spravuje Ministerstvo vnitra. Katalog je veřejným seznamem, v němž se shromažďují poptávky a nabídky
na cloudové služby ve veřejné správě.
Předpokladem pro úspěšný zápis poskytovatele cloudu do Katalogu je naplnění procesu zápisu
definovaného v Metodice pro práci s katalogem cloud computingu. Nedílnou součástí celého procesu je
úspěšná ex-ante kontrola 18 bezpečnostních kritérií, na níž Ministerstvo vnitra spolupracuje s Národním
ústavem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V současnosti schvalovaná legislativa pak
rozšiřuje tento počet o dalších 17 kritérií na celkových 35 ex-ante kontrol. K datu odevzdání této Analýzy
je v Katalogu uvedena jedna poptávka a zatím není zapsána žádná cloudová služby, resp. žádný
poskytovatel cloudové služby.
I přes absenci zápisu v Katalogu, v ČR již existují cloudová řešení spravovaná subjekty veřejné správy.
Jako příklady je možné uvést Portál občana nebo tzv. Chytrou karanténu. Tyto systémy byly zprovozněny
ještě před platností Katalogu cloud computingu. Zejména Chytrá karanténa, jejíž záměrem bylo velmi
rychle reagovat na neočekávanou situaci, by s velkou pravděpodobností v době platnosti Katalogu
nemohla vzniknout, resp. ne v daném časovém horizontu.
Z uvedeného stručného popisu situace je zřejmé, že současný stav ne zcela přispívá k naplňování
jednoho ze strategických cílů, tedy umísťování nových IT systémů do cloudu. Tento fakt může
v konečném důsledku ovlivňovat celkový pokrok v digitalizaci státu a vést i ke zhoršení pozice ČR
v žebříčku DESI, jež vyhodnocuje stupeň digitalizace veřejných služeb. Analýza v kapitole 3.4 detailněji
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rozvádí možné příčiny tohoto stavu a naznačuje, že situace v ČR je v některých ohledech rigidnější než
evropská úprava a je také přísnější než v jiných EU zemích.
Pokud Česká republika bude nadále zastávat současnou pozici ke cloudovým službám, může to mít
v dlouhodobém horizontu vliv i na ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost. Nižší atraktivita
a vysoké transakční náklady trhu s cloudovými službami mohou vést k menšímu zájmu zahraničních
investorů v této oblasti, což může v krajním případě vést k menšímu počtu poskytovatelů na trhu
s cloudovými službami a tím i k vyšším nákladům na pořizovaná IT řešení ve veřejné správě.

Doporučení
Bude-li Česká republika chtít naplňovat strategický cíl týkající se přechodu na cloudové služby, který je
naprosto v souladu s trendem uplatňovaným inovativními světovými ekonomikami, bude nutné současný
nevyhovující stav přehodnotit. Možná opatření jsou následující:
►

Zajistit a podporovat maximálně konkurenční prostředí na trhu cloudových služeb, zajistit
dostatečnou nabídku služeb v Katalogu cloud computingu a docílit tak lepších podmínek pro
veřejnou správu při pořizování cloudových řešení.

►

Sladit praxi v posuzování cloudových služeb a aplikaci bezpečnostních úrovní se zahraničím,
zejména v rámci EU. Vycházet přitom z obecně platných standardů a certifikací (GDPR, ISO, SOC)
tak, aby poskytovatelé v ČR nebyli znevýhodněni oproti konkurenci v jiných zemích lokálně
specifikovanými požadavky. Přísnější požadavky klást pouze na systémy s vysokou úrovní rizika
(národní bezpečnost, bezpečnost obyvatel a trestní řízení).

►

Vyvážit bezpečnostní i jiné nároky na cloud tak, aby byly aplikované obdobně jako na ostatní
způsoby pořízení informačních systémů. Rozhodujícím kritériem pro pořizovatele by měla vždy být
reálná výhodnost a vhodnost daného řešení.

►

Snížit administrativní zátěž spojenou se zápisem do Katalogu cloud computingu, jak pro
poskytovatele cloud služeb, tak subjekty veřejné správy. Minimalizovat duplicitní prokazování
parametrů, které podléhají mezinárodně uznávané bezpečnostní certifikaci.

►

Dále aktivně rozšiřovat povědomí o využití cloudu veřejnou správou, jeho výhodách a propagace
„cloud first“ principu. Poskytovat metodickou podporu veřejné správě s plánováním přechodu agend
na cloudová řešení.

Východiska a omezení analýzy
Na závěr je nutné zmínit některá východiska a omezení, za nichž tato Analýza vznikla a které je nutné
vzít v úvahu při její interpretaci.
►

Analýza byla připravena výhradně pro potřeby Klienta, dle jeho zadání a zabývá se tedy otázkami
specifickými pro Klienta. Při přípravě Analýzy nebyly zohledněny žádné zvláštní požadavky jakékoliv
třetí strany. Jakékoliv přezkoumání či hodnocení skutečností, které nebylo sjednáno s Klientem,
není v Analýze zohledněno. Z tohoto důvodu Analýza nemusí obsahovat informace, které pro
příjemce odlišné od Klienta mohou být relevantní.

►

Analýza byla zpracována k datu 23. 4. 2021. Analýza nezohledňuje události, které mohly nastat po
datu jejího vyhotovení. Veškeré níže učiněné závěry vycházejí z informací a zdrojů, zejména
z legislativy a legislativních návrhů, platných a dostupných k tomuto datu a je nutné je v tomto
kontextu také vnímat.

►

Analýza si neklade, zejména s ohledem na časová omezení jejího zpracování, ambici předložit
detailní zmapování trhu s cloudovými službami pro veřejný sektor v České republice.

►

V průběhu tvorby Analýzy jsme vycházeli také z informací, jež nám byly poskytnuty během
rozhovorů nebo v rámci dotazníkového šetření. Ačkoliv je naší snahou poskytnout spolehlivé,
pravdivé a objektivní informace, nemůžeme zaručit, že získané informace jsou zcela přesné
a odpovídající skutečnosti.

►

Analýza je určena primárně pro potřeby Americké obchodní komory v České republice, jakožto jejího
zadavatele. Bude-li tato Analýza, na základě námi explicitně vyjádřeného souhlasu, zpřístupněna
třetím osobám, musí být zveřejněna či zpřístupněna v úplném znění včetně veškerých výhrad
a omezení zde uvedených.
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Metodika
Při zpracování analýzy jsme využili níže popsané metody. Kompletní seznam použitých zdrojů je uveden
v kapitole 7.
Desk research
Studium existujících podkladů a dokumentace týkající se cloud computingu a souvisejících
předpisů, zahrnovalo zejména následující zdroje:


Zákony, vyhlášky, metodiky týkající se využívání cloudu ve veřejné správě v ČR



Strategie, záměry, koncepce a analýzy vypracované v souvislosti se zaváděním cloudu
v ČR



Dokumentace a návrhy nařízení o využití cloudu vydaná Evropskou komisí



Veřejně dostupné informace o cloudu ve vybraných evropských státech na webových
stránkách.

Metaanalýza
Pro posouzení možných dopadů cloudových technologií na ekonomiku a konkurenceschopnost
jsme zpracovali metaanalýzu již existujících analýz a studií, převážně zahraničních, které se
zaměřovaly na:


Dopad cloudu na hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst



Nákladovost cloudových technologií v porovnání s on-premise řešením

Za každou analyzovanou studii byly shrnuty učiněné závěry, porovnány s výsledky ostatních studií a
posouzena aplikovatelnost těchto závěrů na podmínky České republiky.
Komparativní analýza
Bezpečnostní a smluvní podmínky pro zápis do Katalogu cloud computingu byly posouzeny
expertním týmem EY s ohledem na jejich nastavení v porovnání s vybranou zahraniční praxí a
s ohledem na jejich adekvátnost, soulad s dobrou praxí a přiměřenost administrativní zátěže.
Rozhovory individuální a skupinové
Současná situace využití cloudových technologií v České republice byla diskutována s řadou
zástupců jak poskytovatelů těchto technologií, tak orgánů veřejné správy jakožto jejich uživateli.
Diskuze byla vedena buď individuální formou nebo formou skupinových diskuzí. Celkem bylo touto
formou do analýzy zapojeno více než 20 zástupců poskytovatelů cloudových služeb. Za orgány
veřejné správy byly diskuze vedeny se zástupci Ministerstva vnitra ČR a agentur zodpovědných za
správu ICT (NAKIT a SPCSS).
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Dotazníkové šetření
Pro zvýšení relevance analýzy a potvrzení nebo vyvrácení informací získaných z desk research a
rozhovorů se stakeholdery, jsme realizovali dotazníkové šetření mezi zástupci poskytovatelů
cloudových služeb a orgány veřejné správy ČR.
Celkem bylo osloveno 25 poskytovatelů cloudových služeb a 96 orgánů veřejné správy, zahrnující
kombinaci ústředních orgánů státní správy, státních podniků, agentur a příspěvkových organizací
ministerstev, samospráv atd.
Odpovědi byly získány od 16 poskytovatelů (response rate 64 %) a 41 orgánů veřejné správy
(response rate 43 %).
Témata řešená dotazníkem zahrnovala:


Výhled vývoje trhu s cloudovými službami



Využití cloudových technologií veřejnou správou



Hlavní překážky rozvoje cloudu v české veřejné správě



Výhody cloudových služeb.

Ekonometrické modelování dopadů na ekonomiku
Kromě metaanalýzy existujících studií jsme zpracovali odhad příspěvku trhu s cloudovými službami
k tvorbě hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Vstupní data do modelu, tedy výše nákladů
všech poskytovatelů cloudových služeb působících v ČR, byla získána z veřejně dostupných zdrojů
(účetních závěrek a výročních zpráv – data jsou použita za roky 2016–2019). Náklady byly očištěny
od částek, které souvisí s jinými aktivitami zkoumaných firem, proporčně k tomu, jak velkou část aktivit
tvoří poskytování cloudových služeb a jak velkou část tvoří jiné aktivity.
Model následně s těmito daty pracuje tak, že prostřednictvím multiplikátoru odvětví, do kterého
jednotlivé nákladové skupiny spadají, spočítá vážený multiplikátor odvětví, říkající, jaký obrat
vygeneruje 1 mld. Kč nákladů poskytovatelů cloudových služeb.
Celkový ekonomický přínos poskytovatelů cloudových služeb je následně spočítán jako součet
přímých a nepřímých dopadů na základě dílčích multiplikátorů jednotlivých nákladových skupin
a multiplikátoru spotřeby domácností a vládních výdajů (na základě počtu zaměstnanců
poskytovatelů cloudových služeb a zaměstnanců veřejného sektoru). Na základě počtu zaměstnanců
analyzovaných poskytovatelů a vynaložených nákladů modelem počítáme i generovanou
zaměstnanost, tj. kolik člověkoroků vygenerují poskytovatelé cloudových služeb za dané časové
období.
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Analýza současného stavu cloud computingu ve veřejné
správě v ČR
Platná legislativa a připravované pozměňovací návrhy
Tato kapitola uvádí přehled platné legislativy a připravovaných pozměňovacích návrhů, jež mají přímý
dopad na poskytovatele cloudových služeb a zásadní vliv na zajištění požadované úrovně technických
parametrů nimi nabízených služeb v rámci cloud computingu pro veřejnou správu ČR. Ke dni zpracování
analýzy jsou pro oblast cloud computingu v ČR relevantní zejména následující předpisy:
Tabulka 1 Platné právní předpisy v ČR

Název právního předpisu

Právní účinnost

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů

23.10.2000

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů

1.1.2015

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

1.2.2020

Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v
oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat

28.5.2018

Vyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computingu

31.10.2020

Informační koncepce České republiky, koncepce budování eGovernmentu v ČR
2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

3.10.2018

Metodika pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud
computingu (verze 1.2) a související přílohy č. 1–5

31.7.2020

V rámci připravované legislativy a pozměňovacích návrhů byly identifikovány následující právní předpisy:
Tabulka 2 Připravované právní předpisy v ČR

Název právního předpisu

Právní účinnost

Vyhláška 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 (tzv. Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích –
zkráceně nazývaná též CV1)

Nestanovena

Vyhláška o obsahu a rozsahu bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné
moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu (tzv. Cloudová
vyhláška č. 2 o bezpečnostních pravidlech – zkráceně nazývaná též CV2)

Nestanovena
2021/2022)

1

2021/2022)

(odhad

1

(odhad

Odhady právních účinností byly stanoveny na základě informací publikovaných v Zápise plenárního zasedání
Rady vlády pro informační bezpečnost ze dne 5. března 2021 a na základě informací publikovaných Ministerstvem
vnitra.
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Název právního předpisu

Právní účinnost

Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány
veřejné moci (tzv. Cloudová vyhláška č. 3 o bezpečnostních úrovních –
zkráceně nazývaná též CV3)

Nestanovena
2021/2022)

(odhad

Připravovaná novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Nestanovena
1.6.2021)

(odhad

Na základě výše analyzovaných právních předpisů, lze konstatovat, že od srpna 2020 probíhá proces
zápisu do Katalogu cloud computingu a kontroly potenciálních poskytovatelů cloud computingu podle
platné Metodiky pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu (verze
1.2) a souvisejících příloh vydané Ministerstvem vnitra.
Dle zveřejněných informací ze zápisu z jednání Rady vlády pro informační bezpečnost ze dne 5. března
2021 má být od 1. 6. 2021 tato metodika nahrazena Cloudovou vyhláškou č. 1 o vstupních kritériích.
Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích o vstupních kritériích stanovuje přísnější kritéria a celý
proces prokazování jejich naplnění potenciálním poskytovatelem služeb cloud computingu tak bude ještě
administrativně náročnější. Toto potvrzuje i dále zmiňované dotazníkové šetření, které bylo provedeno
u potenciálních poskytovatelů cloudových služeb.
Na základě analýzy připravované Cloudových vyhlášek č. 1 a 2 (znění známé v období přípravy této
studie) a uplatněných připomínek ze strany odborné veřejnosti stále zůstává otevřena řada otázek
ohledně znění smluvních kritérií (uvedených v CV2 v kapitole 5 Bezpečnostní pravidla) a jejich
zapracování do smluv v částečném nebo plném rozsahu orgány veřejné moci (OVM). Pokud nebudou
otevřené otázky ohledně znění smluvních ujednání a jejich zapracování do smluv o poskytování
cloudových služeb vyjasněny před přijetím vyhlášky, vzniká zde veliké riziko, že někteří potenciální
poskytovatelé cloud computingu nebudou moci na tyto smluvní požadavky přistoupit a smlouvu
o poskytování cloudových služeb pro daný OVM podepsat. Blíže se problematikou podmínek pro zápis
do Katalogu zabýváme v kapitole 3.2.1 a 3.4.

Katalog cloud computingu
Katalog cloud computingu je veřejný seznam, který obsahuje údaje o (i) poptávkách orgánů veřejné
správy ČR po poskytnutí cloud computingu (dále jen „poptávka cloud computingu“), (ii) nabídkách
poskytnutí cloud computingu orgánům veřejné správy (dále jen „nabídka cloud computingu“) a o (iii) cloud
computingu využívaném orgány veřejné správy v ČR. Katalog cloud computingu je součástí informačního
systému cloud computingu, jehož správcem je Ministerstvo vnitra.
Za vedení, pravidelnou aktualizaci a zápis nových poskytovatelů cloud computingu do Katalogu cloud
computingu je odpovědné Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra také koordinuje využívání cloud
computingu orgány veřejné správy a vydává metodické pokyny pro využívání cloud computingu orgány
veřejné správy.
K tomu, aby byl potenciální poskytovatel cloud computingu úspěšně zapsán do Katalogu cloud
computingu musí být naplněn celý proces zápisu poskytovatele, jenž je popsán v aktuálně platné
Metodice pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu ve verzi 1.2. ze
dne 18. 12. 2020. Součástí procesu zápisu potenciálního poskytovatele je kontrola bezpečnostních kritérií
při ex-ante kontrole (18 bezpečnostních a 8 smluvních kritérií), kterou provádí MV ve spolupráci s NÚKIB
dle aktuálně platné přílohy č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante kontrole ve verzi 1.2. Analýzu
kritérií uvádíme v následující kapitole.
Od 1.6.2021 by měli být potenciální poskytovatelé cloud computingu zapisování do Katalogu cloud
computingu na základě splnění 35 bezpečnostních kritérií uvedených v Cloudové vyhlášce č. 1
o vstupních kritériích.
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Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante kontrole
Expertní tým při posuzování bezpečnostních kritérií používaných při ex-ante kontrole potenciálních
poskytovatelů cloudových služeb vycházel z aktuálně platné metodiky „Metodika pro práci s katalogem
cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu verze 1.2“ a souvisejícího formuláře uvedeného
v příloze č. 3 „Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante kontrole verze 1.2“. Pro účely
porovnání přístupu platného v ČR jsme použili tyto dokumenty:
(i) platný metodický pokyn „Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do
katalógu2“ včetně příloh, podle kterého probíhá zápis poskytovatelů cloudových služeb v rámci
Slovenské republiky a
(ii) připravované cloudové certifikační schéma „EUCS – CLOUD SERVICES SCHEME z prosince
2020“, jež má být platné pro všechny členské státy Evropské unie.
Expertní tým se kromě posouzení vlastního znění a komplexnosti bezpečnostního kritéria zabýval
otázkou, zdali je obdobné nebo shodné bezpečnostní kritérium součástí připravovaného cloudového
certifikačního schématu „EUCS – CLOUD SERVICES SCHEME“ a zdali je součástí slovenské metodiky
„Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu“ pro zařazení cloudové služby
do katalogu služeb. V následující tabulce je vždy uvedeno (i) bezpečnostní kritérium, (ii) bezpečnostní
úroveň, na kterou se aplikuje, (iii) posouzení, zda se obdobné nebo shodné kritérium nachází
v cloudovém certifikačním schématu „EUCS – CLOUD SERVICES SCHEME z prosince 2020“
a metodickém pokynu „Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu“,
v posledním sloupci tabulky je zaznamenáno (iv) zhodnocení bezpečnostního kritéria expertním týmem.
Vlastní posouzení aktuálně platných bezpečnostních kritérií se nachází v Příloze č. 1 - kap. 8.1.
V důsledku připravované Cloudové vyhlášky č. 1 o vstupních kritériích, která nahradí stávající platnou
metodiku MV, expertní tým přistoupil k posouzení 35 bezpečnostních kritérií, které budou použity při
ex-ante kontrole potenciálních poskytovatelů cloudových služeb od 1.6.2021. Expertní tým se kromě
posouzení vlastního znění a komplexnosti nového bezpečnostního kritéria a popisu jeho doložení
poskytovatelem cloud computingu v rámci ex-ante kontroly zabýval také jeho namapováním na aktuálně
platné znění bezpečnostního kritéria uvedeného v metodice MV.
Vlastní posouzení připravovaných bezpečnostních kritérií se nachází v Příloze č 1 – kap. 8.2.
Expertní tým v rámci tabulky v kap. 8.2 uvádí pouze ta kritéria, ke kterým vznáší připomínky (9/35).
Zbytek (26/35) bezpečnostních kritérií je bez připomínek a expertní tým souhlasí s jejich zněním a se
zněním popisu jejich doložení v rámci ex-ante kontroly.
Celkově lze konstatovat, že bezpečnostní kritéria analyzovaná v Příloze č. 1 jsou až na dílčí výhrady
k popisu jejich znění, nebo popisu jejich prokázání po technické stránce nadefinována dle běžné dobré
praxe, nicméně způsob jejich prokazování sebou nese řadu praktických problémů, které blíže popisujeme
v kapitole 3.4. Klíčové oblasti, ke kterým vznáší expertní tým připomínky, jsou:
►

zpracování a ukládání provozních dat,

►

poskytování penetračních zpráv a zpráv z provedených auditů,

►

problematika šifrování,

►

problematika klientských auditů,

►

provádění penetračních testů a skenů technických zranitelností,

►

kontinuita činností provozu a související problematika datových center.

2

Expertní tým zvolil pro porovnání slovenskou metodiku z důvodu, že celý proces zápisu cloudových služeb je do
značné míry obdobný jako v ČR, a tedy existuje velká pravděpodobnost, že přinese i stejná úskalí jako na Slovenské
republice (nízký počet zapsaných poskytovatelů, komplikace při změně zapsané služby, administrativní náročnost
na zápis).
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Detailněji se problémovým oblastem věnujeme v kapitole 3.4 a v Příloze č. 1.
Expertní tým dále doporučuje, aby před předáním podkladů od potenciálních poskytovatelů cloud
computingu Ministerstvu vnitra v rámci ex-ante kontroly byla mezi oběma stranami uzavřena smlouva
o nesdílení informací s třetími stranami (NDA), z důvodů poskytování komerčně citlivých údajů
a know-how potenciálním poskytovatelem cloud computingu ještě předtím, než je uzavřena jakákoliv
smlouva.
Primárně by tato problematika měla být řešena detailně a komplexně na úrovní Evropské unie, tak aby
si všechny členské státy nemusely definovat vlastní legislativní předpisy a stanovovat vlastní kritéria.
Z pohledu potenciálních poskytovatelů cloud computingu napříč EU pak tato neexistence jednotné
legislativy vede k tomu, že poskytovatelé musejí podstupovat administrativně náročný certifikační
proces v každé zemi zvlášť a zároveň musejí přizpůsobovat parametry poskytovaných služeb dle
jednotlivých kritérií daného státu, což je z vlastní povahy cloudové služby neudržitelné a mnohdy jen
velice těžce proveditelné.
Tato skutečnost může vést k nižší ochotě poskytovatelů cloudových služeb ucházet se o cloudové služby
v jednotlivých zemích s ohledem na náročnost procesu zápisu poskytovatele do katalogu cloud
computingu. V konečném důsledku tak může oslabovat schopnost státu dostát svým požadavkům na
konkurenceschopnost a efektivitu vynakládání veřejných prostředků.
Ideálním stavem by tedy mohl být Katalog cloud computingu na úrovni celé EU, kde by se na základě
jednotně stanovených bezpečnostních a technických kritérií zapisovali poskytovatelé cloudových služeb.
Každý stát by následně poskytovatele mohl zapsat i do národního katalogu, aniž by bylo nutné znovu
prokazovat naplnění daných bezpečnostních a technických kritérií. Každý stát by si následně definoval
pouze své specifické smluvní požadavky na poskytované služby dle technických možností pro danou
zemi.

Strategické dokumenty
Rozvoj cloud computing ve veřejné správě je v České republice upraven řadou strategických dokumentů
na různých úrovních. Přehled těch základních uvádíme v následujícím schématu, v členění od těch
nejaktuálnější po ty se starším datem platnosti.
Digitální
Česko
–
Informační koncepce
České republiky

Klíčový aktuální strategický dokument řešící digitalizaci veřejné správy v ČR.
Cloud computing řeší cíl 5.5 Vytvoření eGovernment cloudu. Cíl vychází
z tezí níže uvedené Souhrnné analytické zprávy. Implementační plán pro
tento cíl pak předpokládá následující záměry:
►

Vytvoření eGovernment cloudu

►

Vytvoření mechanismu odběru služeb ze státního eGC

►

Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve
spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT

►

Vytvoření řídící a podpůrné struktury (útvaru) veřejné správy pro eGC.

Dokument schválen Usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 3. 10. 2018.
Souhrnná analytická
zpráva
–
Projekt
Příprava vybudování
eGovernment cloudu

Definuje základní pravidla a principy eGC, procesy a role jednotlivých aktérů.
Dokument ukládá např. provozovatelům IS VS sledovat investiční i provozní
náklady pro stávající systémy a používat metodiku celkových nákladů
vlastnictví (total cost of ownership – TCO). Využití eGovernment cloudu při
obnově nebo pořízení nových IT systémů je pak deklarováno jako
dobrovolné v první fázi pro všechny subjekty a povinné po schválení
příslušné legislativy pro subjekty státní správy s jistými výjimkami.
Dlouhodobým záměrem definovaným Souhrnným analytickým dokumentem
je pak migrace významné části informačních systémů veřejné správy do
eGovernment cloudu. Tato významná část není konkrétněji definována a
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ponechává tak prostor pro různý výklad priority této migrace. Jako jeden
z nástrojů řízení tohoto přechodu je udáván Katalog aktuálně provozovaných
IS a celkovou zodpovědnost za proces má řídicí orgán eGovernment cloudu,
tj. Ministerstvo vnitra.
Dokument schválen usnesením vlády České republiky ze dne 14. listopadu
2018 č. 749 o souhrnné analytické zprávě.
Strategický
Národního
computingu

rámec
cloud

Sloužil jako akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na
období 2015–2020, přičemž platnost rámce je uvedena až do roku 2022. Dle
rámce je eGovernment cloud dále dělen na tzv. státní část, tj. infrastrukturu
plně ve vlastnictví státu, která bude využívána pro klíčové systémy státní
správy s nejvyššími požadavky na bezpečnost a dostupnost, a komerční
část, která bude využívat infrastrukturu privátních subjektů.
Rámec pak definuje klíčové předpoklady implementace eGovernment
cloudu:
►

postupná migrace kvůli nutnosti využití již investovaných finančních
prostředků

►

povinnost nové nebo inovované systémy umístit do eGovernment
cloudu

►

výjimky pro oblast bezpečnosti, ČNB, justice

►

doporučující pro kraje.

Dokument schválen Usnesením vlády ČR č. 1050 ze dne 28. 11. 2016.
Strategie rozvoje ICT
služeb veřejné správy
a její opatření na
zefektivnění
ITC
služeb

Rozvoj cloudu definuje v opatření O22. Nákup nových ICT služeb směřovat
na sdílené služby s využitím tzv. Government Cloudu (G-cloudu) a Katalogu
sdílitelných certifikovaných ICT služeb.
Strategie rozvíjí detailněji ICT aspekty z níže uvedeného Strategického
rámce rozvoje veřejné správy v ČR pro období 2014-2020 a je tedy již
zastaralá.
Dokument byl schválen Usnesením vlády ČR č. 889 dne 2. 11. 2015.

Strategického rámce
rozvoje veřejné správy
v ČR pro období 2014–
2020

V širším pojetí rozvoj cloud computingu naplňuje i cíle Strategického rámce
rozvoje veřejné správy v ČR pro období 2014–2020.
Dokument byl schválen Usnesením vlády ČR č. 680 ze dne 27. 8. 2014.

Popis a hlavní problémy současného stavu
Jak je patrné z předchozí kapitoly, vytvoření vládního cloudu a jeho zprostředkování formou Katalogu
cloud computingu je tématem intenzivně řešeným již více než pět let, přičemž téma cloud computingu
bylo propsáno do řady strategických dokumentů rozvoje veřejné správy.
Příslušná legislativa, upravující využívání cloudových služeb orgány veřejné správy a fungování
Katalogu, nabyla účinnosti již 1. 8. 2020. V Katalogu nicméně dosud nejsou ke dni zpracování
Analýzy zapsány žádné nabídky cloudových služeb a je evidována pouze jedna oficiální poptávka ze
strany Ministerstva vnitra. Dle dostupných informací bylo několik nabídek poskytovatelů cloudových
služeb podáno, nicméně jejich schválení do Katalogu nebylo dosud dokončeno.
Služby cloud computingu tedy nemohou být veřejnou správou využívány v takové míře, v jaké by
využívány být mohly a jakou předpokládají strategické dokumenty uvedené výše. Celkově tedy současný
stav není možné považovat za uspokojivý, přičemž hrozí zpoždění s naplněním některých strategických
cílů:
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►

Rozvoj eGovernment cloudu a přechod na cloudová řešení u nových nebo inovovaných systémů
veřejné správy – aplikace „cloud first“ principu

►

Dlouhodobá úspora nákladů na IT systémy veřejné správy

►

Konsolidace datových center a jejich postupný přesun od vlastníků jednotlivých informačních
systémů do státního datového centra a datových center komerčních subjektů v rámci eGovernment
cloudu

►

Podpora standardizace v oblasti informačních systémů a navazujících procesů napříč veřejnou
správou

►

Zvýšení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy.

Analýza příčin současného stavu
Výše popsaný současný stav může spočívat primárně ve dvou příčinách:
1. Poskytovatelé cloudových služeb nemají o zápis do Katalogu cloud computingu zájem
2. Podání žádosti o zápis do Katalogu cloud computingu je pro žadatele značně administrativně
náročné, což prodlužuje čas nutný pro zpracování žádosti a může vést k rozhodnutí žádost
nakonec nepodat.
Výše uvedené příčiny se snažíme rozvést dále v textu, přičemž si pomáháme formulací hypotéz.
Hypotézy následně vyvracíme, či potvrzujeme závěry plynoucími z realizovaného dotazníkového šetření
mezi (i) poskytovateli cloudových služeb v ČR a (ii) subjekty české veřejné správy, dále z rozhovorů
s poskytovateli cloudu a konečně z analýzy legislativy a zahraniční praxe. V závěru vždy formulujeme
shrnutí, zda je daná hypotéza opodstatněná, či nikoliv.

3.4.1.1 Příčina 1: Poskytovatelé cloudových služeb nemají o zápis do Katalogu cloud
computingu zájem
Žádné zapsané nabídky a relativně malý počet podaných žádostí o zápis3 do Katalogu může být
způsoben nízkým zájmem poskytovatelů cloud computingu o poskytování služeb pro veřejný sektor.
Z oslovených respondentů, méně, než polovina již o zápis do Katalogu požádala (7 ze 16), přičemž další
3 respondenti na přípravě žádosti pracují. Na tento fakt je možné nazírat prostřednictvím dvou dílčích
hypotéz:
Hypotéza 1:
Poskytovatelé služeb cloud computingu se většinově na veřejný sektor z různých důvodů
nezaměřují
►

Tato hypotéza není podpořena výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb cloud
computingu v ČR, kdy 50 % respondentů uvedlo, že veřejná správa je jejich významným klientem,
který bude výhledově tvořit více než čtvrtinu plánovaných tržeb, zbylá polovina respondentů také
s veřejnou správou počítá, byť její podíl na tržbách je očekáván spíše nižší.

►

Z hlediska současného stavu již tři čtvrtiny respondentů cloudové služby veřejnému sektoru
poskytují, byť pouze u jednoho poskytovatele současný podíl veřejného sektoru na tržbách
přesahuje 25 %.

►

I poskytovatelé, kteří doposud služby veřejnému sektoru neposkytují, se o tuto možnost ucházeli,
nicméně nesetkali se s pozitivní odezvou ze strany oslovených potenciálních klientů, kteří
případně preferovali standardní on-premise řešení.

Zhodnocení:
Dotazníkové šetření potvrzuje zájem poskytovatelů cloudových služeb spolupracovat se
státem, což vytváří předpoklad pro vytvoření co nejefektivnějšího konkurenčního prostředí.

3

Dle aktuálně dostupných informací bylo k datu vypracování této zprávy podáno 10 žádostí o zápis do Katalogu.
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Aktuální zájem o zápis do Katalogu cloud computingu nicméně naznačuje, že poskytovatelé
mohou vnímat i další problémy.
►
►

Hypotéza 2:

Poskytovatelé cloudových služeb nenabízejí služby z důvodu nízké poptávky po
cloudových řešeních ze strany veřejné správy

►

►

Tato hypotéza je částečně podpořena dotazníkovým šetřením, kdy část poskytovatelů dosud
služby veřejnému sektoru nenabízí, buď z důvodu, že potenciální klienti z veřejné správy preferují
on-premise řešení nebo se s žádnou poptávkou ze strany veřejné správy dosud nepotkali. Nízká
poptávka po cloudových službách se projevuje i v samotném Katalogu, kde je doposud
registrována pouze jediná výchozí poptávka Ministerstva vnitra ČR. Nedostatečné povědomí o
cloudových službách a jejich výhodách je pak nejčastěji zmiňováno jako hlavní bariéra rozšíření
cloudových služeb z pohledu jejich poskytovatelů (přes 26 % odpovědí zahrnovalo tuto možnost).

►

Nižší poptávka orgánů veřejné správy po cloudových řešeních je podpořena i dalšími výsledky
dotazníkového šetření, kdy takřka 69 % z celkem 38 respondentů cloudové služby v současnosti
nevyužívá. Stejně tak do budoucna plánuje drtivá většina respondentů využití cloudu pouze pro
vybrané jednotlivé agendy (57 %) nebo pro menší část agend (24 %). Pouze dva respondenti
plánují do pěti let migrovat do cloudu většinu svých agend.

►

Povědomí o samotném Katalogu cloud computingu není mezi orgány veřejné moci nijak veliké.
Zveřejnit poptávku v současnosti plánuje pouze 40 % respondentů, přičemž nejčastěji
respondenti uváděli, že poptávku neplánují zveřejnit proto, že o Katalogu dosud neměli
dostatečné informace.

Zhodnocení:
Výsledky analýzy částečně potvrzují, že nízká poptávka po cloudových řešeních ve veřejném
sektoru může být bariérou jejich rozvoje. Poskytovatelé cloudových služeb sice budou usilovat
o zápis do Katalogu cloud computingu a tím i o možnost poskytovat veřejným subjektům své
služby, nízká poptávka veřejného sektoru ale může snižovat jejich motivaci překonat
administrativní a nákladové bariéry. Pro vytvoření opravdu konkurenčního prostředí, které
umožní dosahovat vyšší efektivity a těžit z předností cloudových technologií, je třeba
dostatečně zajistit jak stranu nabídky, tak stranu poptávky. Doporučujeme tedy věnovat
dostatečnou pozornost rovněž budování povědomí o cloudových službách mezi subjekty
veřejné správy, včetně artikulace výhod, kterých mohou používáním Katalogu v budoucnu
dosáhnout.

3.4.1.2 Příčina 2: Podání žádosti o zápis do Katalogu cloud computingu je pro žadatele
značně administrativně náročné, což prodlužuje čas nutný pro zpracování
žádosti a může vést k rozhodnutí žádost nakonec nepodat
Současná legislativa předpokládá, že s její účinností bude poskytování cloudových služeb státní správě
vázáno na zápis do Katalogu cloud computingu a poskytovatelé budou tedy nuceni splňovat požadavky
dané zákonem a příslušnými vyhláškami. Proces zápisu do Katalogu, jednotlivé požadavky a způsob
jejich prokázání a kontroly jsou tak důležitými faktory, které ovlivňují motivaci i schopnost poskytovatelů
cloudové služby veřejné správě v České republice nabízet.
Vzhledem k nižšímu zájmu o Katalog jak na straně poskytovatelů, tak na straně orgánů veřejné správy,
byly identifikovány tři problémové oblasti, kvůli kterým dosud nebyly žádné nabídky v Katalogu schváleny.
Hypotéza 1:
Způsob kontroly zákonných požadavků klade na poskytovatele cloudových řešení vyšší
nároky, než v případě standardních on-premise řešení
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►

Požadavky na cloudové služby pro jejich zapsání do Katalogu, popsané v kap. 1, odpovídají
požadavkům české i evropské legislativy. Tyto požadavky jsou věcně obdobné, jako v případě
pořízení IT systému standardní formou „on-premise“.

►

Zásadní rozdíl plyne ze způsobu prokazování naplnění požadavků. Zatímco cloudové služby jsou
vždy podrobeny velmi detailní ex-ante kontrole, stávající systémy na bázi on-premise jsou
kontrolovány méně přísně při schvalování nového IT systému ze strany OHA, přičemž tento
proces je povinný pouze pro nákup ICT služeb nebo investic s roční předpokládanou hodnotou
vyšší než 6 mil. Kč bez DPH.

►

Rozdíl vyplývá také z aplikace kritérií na různé typy systémů veřejné správy, zatímco velmi
detailní požadavky dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti4 jsou kladeny pouze na specifické
typy informačních systémů, obdobné podmínky jsou v případě cloudů kladeny na všechny
systémy pořizované orgány veřejné správy.

►

Stávající IT systémy veřejné správy mohou být rovněž podrobeny ex-post kontrole dodržení
zákonných požadavků, tento úkon nicméně není nikterak častý. Navíc bývá spojen s konkrétními
bezpečnostními incidenty nebo důvodnými podezřeními – v roce 2019 například NÚKIB dle
výroční zprávy provedl 15 kontrol zaměřených na splnění požadavků zákona o kybernetické
bezpečnosti.5

Zhodnocení:
Z formálního hlediska jsou sice požadavky na cloud a on-premise řešení informačních
technologií obdobné, v praxi jsou však poskytovatelé cloudových služeb vystaveni díky
legislativní úpravě cloudu vyšším administrativním nárokům a důslednější kontrole naplnění
všech zákonných požadavků, než poskytovatelé on-premise řešení.

►

Zápis do Katalogu je spojen s vysokými administrativními a dalšími náklady

►
►

Hypotéza 2:

Vysokou administrativní náročnost potvrzují výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli
cloudových služeb. Část poskytovatelů právě z důvodu vysoké administrativní náročnosti o
zápisu neuvažuje, část je teprve v procesu přípravy žádosti a shromáždění potřebných podkladů.
Jako hlavní problémy procesu zápisu do Katalogu vnímají respondenti nejčastěji (aspekty jsou
seřazeny sestupně dle četnosti výskytu v odpovědích):
administrativní náročnost obstarání potřebných podkladů
předávání provozních dat do zahraničí (provozní, bezpečnostní logy – mohou
obsahovat části zákaznických dat)
► problémy s doložením některých bezpečnostních požadavků
► poskytování zpráv z penetračních testů a auditů
► nenaplnění některých regulatorních požadavků.
►
►

►

Z hlediska vyčíslení administrativní náročnosti přípravy žádosti o zápis do Katalogu 60 %
respondentů odhaduje časovou náročnost v rozmezí 100–200 člověkodní, v jednom případě
dokonce více než 300 člověkodní.

►

Celkové náklady spojené se zápisem do Katalogu je pak možné na základě průzkumu mezi
poskytovateli odhadnout na 6 mil. Kč, přičemž výrazné rozdíly je možné pozorovat mezi menšími
českými poskytovateli a pobočkami velkých nadnárodních poskytovatelů cloudových služeb.
Struktur těchto nákladů ukazuje následující tabulka:

Odhad nákladů řešení souladu s
požadavky cloudové regulace v ČR

Velká firma se základními
certifikacemi

Menší firma bez certifikací

4

Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat
5

Zpráva o činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za rok 2019, 2020,
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(současná regulace ZoISVS +
metodika MV):

Opakující se
roční náklady
(Kč)

Počáteční
náklady (Kč)

Typ nákladu
Náklady na zpracovatele
dokumentace pro správní řízení (exante kontrola):
Náklady na externí právní služby
Náklady na externí atestace, studie
(nad rámec stávajících ISO 27k a
SOC, např. řízení rizik, penetrační
testy)
CELKEM

Počáteční
náklady (Kč)

Opakující se
roční náklady
(Kč)

5 543 333

4 400 000

2 000 000

500 000

780 467

400 000

200 000

100 000

633 333

350 000

1 000 000

300 000

6 957 133

5 150 000

3 200 000

400 000

►

Zatímco pro menší firmy dosahují jednorázové náklady zhruba 3 mil. Kč a pravidelné roční pak
400 tis. Kč, u velkých firem se jedná o výrazně vyšší částky – 7 mil. Kč jednorázově a 5 mil. Kč
pak náklady opakující se pravidelně každý rok. Největší rozdíl mezi malými a velkými firmami je
pak dán vyššími náklady na zpracovatele dokumentace pro správní řízení u větších firem. Malé
firmy mohou naopak čelit vyšším nákladům spojeným se získáním požadovaných certifikací.

►

Výrazný vliv na odhadované náklady má také úroveň požadavků dle návrhů dílčích vyhlášek ke
Katalogu, kdy v případě potenciálního přijetí a účinnosti Vyhlášky o obsahu a rozsahu
bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud
computingu dojde k nárůstu souvisejících vstupních nákladů o zhruba 90 % oproti stávající
právní úpravě.

►

Dalším aspektem je pak nutnost úpravy vlastního portfolia služeb pro účely naplnění požadavků
a zápisu do Katalogu. Tuto potřebu předpokládá většina potenciálních uchazečů o zápis do
Katalogu, přičemž dodatečné náklady s tím spojené jsou nejčastěji odhadovány jako ekvivalent
100–200 člověkodní. Zejména pro zahraniční poskytovatele cloudových služeb se jedná o
výrazný zásah, jelikož služby jsou obvykle poskytovány celosvětově a jejich výrazná úprava pro
jeden dílčí trh podléhá složitému schvalovacímu procesu a, jak bylo zmíněno, značným
dodatečným nákladům. V případě, že požadavky ČR budou zásadněji odlišné od okolních zemí,
hrozí dle oslovených zástupců poskytovatelů v krajním případě i rozhodnutí služby neupravovat
a na daný trh se nesoustředit, zejména pokud celková velikost trhu cloudových služeb pro
veřejnou správu nebude dostatečně velká. Tímto způsobem by tak mohlo dojít k omezení
konkurence a potenciálnímu zvýšení cen cloudových služeb.

►

Pokud by byly v ČR aplikovány požadavky prosazované Evropskou unií, odhadované náklady,
a tím i bariéry pro vstup na trh vládních cloudových služeb, by poskytovatelům klesly o 90–97 %.

Zhodnocení:
Z výsledků dotazníkového šetření i rozhovorů s poskytovateli cloudových služeb vyplývá, že
současné nastavení podmínek pro zápis do Katalogu cloud computingu je pro poskytovatele
velmi zatěžující, vyžaduje často úpravu stávajících služeb a nese s sebou značné dodatečné
náklady. V případě schválení aktuálně projednávaných cloudových vyhlášek NÚKIB dojde
k dalšímu zpřísnění požadavků a tím i prohloubení tohoto problému.

►

Hypotéza 3:

Způsob, jakým jsou požadavky prokazovány a kontrolovány není v souladu s dobrou
zahraniční praxí a klade na poskytovatele služeb neadekvátní nároky
►

Jak ukazuje srovnání se zahraničím naznačené v kap. 3.2.1 a dále rozvedené níže v kap. 5,
požadavky kladené v České republice na poskytovatele cloudových služeb patří k těm přísnějším,
přičemž poskytovateli často zmiňovaným problémem není samotný požadavek, který je obvykle
legitimní, ale způsob jeho kontroly a prokázání.

►

Jelikož významná část poskytovatelů cloudových služeb v ČR i jinde v zahraničí bude tvořena
nadnárodními společnostmi s celosvětovou působností, je vhodné snažit se o standardizaci
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přístupu ke kontrole požadavků minimálně na úrovni Evropské unie. Jak bylo zmíněno v kap.
3.2.1, evropská regulace (v současnosti připravovaná) klade na poskytovatele menší nároky,
resp. neformuluje požadavky do takové míry detailu jakým způsobem prokázat jejich naplnění.
►

Přístup ČR se nyní v řadě věcí odchyluje od praxe v evropských státech, které jsou v zavádění
cloudových služeb ve veřejné správě dále a patří i mezi nejúspěšnější státy z hlediska digitalizace
obecně, jako jsou Dánsko nebo Velká Británie. Blíže se popisu přístupu v těchto státech věnujeme
v kapitole 5.

►

Jak je zmíněno v kapitole 3.2.1, problematický je zejména požadavek související s nemožností
předávání provozních dat do zahraničí a předáváním zpráv o provedených penetračních testech
a případně i přítomnost regulátora během těchto testů. Požadavky jsou veskrze legitimní,
nicméně zaběhnutá zahraniční praxe umožňuje v těchto případech větší flexibilitu v tom, která
provozní data podléhají povinnosti být umístěna v jurisdikci EU a také v uznávání bezpečnostní
certifikace, která již kvalitu provedených penetračních testů zajišťuje.

►

Další problematickou oblastí je vyžadování prokázání splnění požadavků pro každou cloudovou
službu zvlášť, přestože standardní proces certifikace probíhá souhrnně na celé skupině služeb
jednoho poskytovatele, kterou auditor po posouzení každé jednotlivé služby certifikuje.

►

Požadavky regulátora také zahrnují předání řady dokumentů a informací, které jsou pro
poskytovatele zásadním obchodním tajemstvím. Přestože by důvěrnost informací měla být
zajištěna díky tomu, že zápis do Katalogu bude probíhat v rámci správního řízení, po jeho
skončení mohou u poskytovatelů existovat obavy o vyzrazení obchodního tajemství a může být
nutné podepsat dohodu o mlčenlivosti, což také není v řadě států obvyklé.

Zhodnocení:
Řada požadavků a postup jejich prokázaní jde skutečně do větší míry detailu, než je obvyklé
v zemích, kde certifikace cloudových služeb funguje delší dobu a podařilo se vybudovat
dostatečně robustní trh. V ČR je patrná menší důvěra v mezinárodně uznávané certifikace
a řada požadavků nutí poskytovatele předkládat znovu dokumenty a informace, které již museli
předkládat právě kvůli získání těchto certifikací.

Hlavní výhody využití cloud computingu veřejnou správou
Výhody využívání cloudových služeb pro veřejnou správu byly mnohokrát popsány v jednotlivých
strategických dokumentech a v bezpočtu analytických dokumentů v ČR i ve světě, proto zde uvádíme
pouze jejich stručné shrnutí.
Úroveň zabezpečení
►

Přechod na cloudová řešení přináší vyšší standardizaci do informačního prostředí veřejné správy,
které je v současnosti značně roztříštěné a obtížně kontrolovatelné, i přes nesporný pokrok za
poslední roky a rozšíření pravomocí odboru hlavního architekta na Ministerstvu vnitra ČR.
Cloudová technologie rovněž využívá ve velkém úspory z rozsahu do bezpečnostních opatření,
čímž individuálním zákazníkům přináší výrazně vyšší úroveň zabezpečení, než dokáže zajistit
dodavatel izolovaného on-premise řešení. Stejně tak bezpečnostní aktualizace systémů, jakožto
důležitý prvek kybernetické bezpečnosti, jsou zpravidla realizovány centrálně poskytovatelem a
nejsou tak závislé na pozornosti a zodpovědnosti zákazníka.

Nižší náklady na provoz IT systémů
►

Díky zefektivnění a optimalizaci provozu ICT, konsolidace datových center a zapojení zásadních
úspor z rozsahu díky sdílení infrastruktury (HW, SW, komunikační) i lidských zdrojů. Blíže je tento
aspekt rozebrán v kapitole 4.4.3.

Flexibilita umožněná škálovatelností služeb
►

Uživatelé platí pouze za objem skutečně využitých služeb a infrastruktury, což je zvláště výhodné
při postupném zavádění nových služeb a agend, u kterých se nepředpokládá plná zátěž
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v počátku fungování. Požadovaný objem výpočetní kapacity je tak možno velmi rychle měnit jak
směrem nahoru, tak směrem dolů.
Produktivita práce
►

Díky snížení počtu provozních prostředí, většímu přizpůsobení služeb potřebám jednotlivých
veřejných subjektů a umožnění veřejným subjektům soustředit se na klíčové procesy
a minimalizovat kapacity vydané na provozování ICT. Produktivitu zvýší také vyšší standardizace
shodných procesů napříč veřejnými subjekty.

Kvalitnější služby pro občany
►

Lepší přístup k datům, propojení systémů a zefektivnění výpočetního výkonu by mělo v důsledku
vést k vyšší přidané hodnotě a lepší veřejné službě pro cílového klienta – občana.

Nové služby
►

Rychlejší zavádění nových služeb díky výrazně zrychlenému pořizování nové výpočetní
infrastruktury a zkrácení v současnosti velmi dlouhé doby zavádění nových IS ve veřejné správě,
vytváření nových služeb.

Rizika cloud computingu
Cloud computing je stále ještě relativně nová technologie, a proto je při jeho zavádění nutné brát ohledy
i na potenciální rizika. Nutno nicméně konstatovat, že technologická a bezpečnostní rizika byla již do
značné míry ošetřena v rámci mezinárodních certifikacích a řada rizik vnímaných v souvislosti s cloudem
se týká zejména nedostatku zkušeností s jejím zaváděním a procesu migrace ze současných systémů.
Rizika vyplývající z centralizace IS
►

Závažnější důsledky případných úspěšných kybernetických útoků, zvýšené požadavky na
bezpečnost a dostupnost vč. spolehlivé redundance, …

Řešení nestandardních funkcionalit
►

Rizika vyplývající z obtížnějšího řešení nestandardních funkcionalit některých provozních
systémů veřejné správy (např. spisová služba, ERP, identitní management) při přechodu na
standardizaci informačních systémů

Nový model provozování ICT služeb
►

Nutnost definování nového modelu provozování ICT služeb veřejné správy a jeho včasné

promítnutí do architektonických modelů ICT a procesů v jednotlivých resortech
Přístup správců ICT systémů
►

Negativní postoj některých správců stávajících informačních systémů k využívání sdílených ICT
cloudových služeb eGC.
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Hlavní důsledky současného stavu
Z předchozí kapitoly vyplývá, že rychlý rozvoj a využití cloudu veřejnou správou je jedním ze strategických
cílů digitalizace státu jako takového, stejně jako naplnění dlouhodobých vizí České republiky jako země
pro budoucnost.
Identifikované problémy a jejich dopady nicméně mohou naplnění řady strategických cílů ČR oslabit. Tyto
dopady mají obvykle podobu ušlé příležitosti, zakonzervování současného nevyhovujícího stavu a tím
pádem i prohloubení existujících problémů.
Dopady využití / nevyužití cloudu je pak možné v některých případech kvantifikovat, tj. odhadnout, o kolik
prostředků může česká ekonomika potenciálně přijít, pokud bude rozvoj cloudu zpomalený, případně
blokovaný. V konečném důsledku tento stav může zhoršovat mezinárodní pozici ČR v oblasti digitalizace
a tím i atraktivnost zdejšího trhu pro domácí i zahraniční technologické a inovační firmy, které jsou také
důležitým katalyzátorem budoucího ekonomického růstu.
Opačně lze konstatovat, že rychlý rozvoj bezpečných cloudových řešení a jeho vhodné využití ve veřejné
správě může přispět k celkovému zefektivnění fungování státu i k ekonomické obnově po současném
ekonomickém propadu způsobeném pandemií COVID-19.
Konkrétní přínosy a dopady, které by rozvoj cloudových technologií mohl přinést, pak vnímáme
v následujících oblastech rozepsaných níže:
►

Dopad na efektivní fungování veřejné správy

►

Vliv na podporu inovací, vznik a rozvoj českých technologických firem

►

Dopad na mezinárodní pozici ČR

►

Dopad na ekonomický vývoj.

Dopad na efektivní fungování veřejné správy
► Cloud umožňuje rychlejší zavádění služeb, čímž by mohl výrazně zkrátit stávající

neuspokojivou dobu soutěžení a implementace informačních systémů
► Vyšší bezpečnost a škálovatelnost přispějí k celkové lepší kondici veřejné IT infrastruktury

Efektivita státní správy nepatří v ČR mezi silné stránky, jak opakovaně zdůrazňuje řada reportů a analýz6.
Rozvoj eGovernmentu je zatím nedostatečný a v oblasti IT existuje řada dlouhodobě neřešených
problémů, o kterých blíže pojednává kapitola 4.4.3. Podpora informačních technologií je pro výkon
a efektivitu veřejné správy v dnešní době nezbytná, pomalé zavádění nových a obnova stávajících
systémů nicméně zlepšení výkonu veřejné správy citelně brzdí. Intenzivní rozvoj cloudových řešení je tak
jedním z nástrojů, jak digitalizaci státu zrychlit.
Současná situace není dlouhodobě udržitelná i z technologických důvodů, jak ukázal např. průzkum
provedený SPCSS7 v roce 2015, poukazující na zásadní nedostatky datových center a serverových
místností organizací státní správy, kdy žádná organizace nenaplnila veškeré kritické parametry. Obdobně
dotazník RVIS následně upozornil na zásadní nedostatek v možnostech rozšíření stávajících datových
center.

6

Viz např. str. 40 a 41, Country Report Czechia 2020, Commission Staff Working Document, 2020, Evropská
komise
7

Viz Ministerstvo vnitra (2018). Souhrnná analytická zpráva, projekt Příprava vybudování eGovernment cloudu.
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Z poslední doby je pak možné zmínit kritický stav klíčové infrastruktury základních registrů, o kterém
informovalo na úrovni vlády samo Ministerstvo vnitra8 a který má potenciál zásadně ovlivnit fungování
všech eGovernment služeb v ČR.
Obnova stávajícího infrastrukturního vybavení je tedy pro další postup digitalizace nutná a využití silných
stránek cloudové technologie se v tomto případě nabízí. Pořizování IT infrastruktury je totiž za stávajících
podmínek obecně časově i administrativně náročné a nákladné. Potenciál využít cloud pro
technologickou obnovu je tedy značný. Kromě přetrvávajících komplikací způsobených historickou
závislostí na stávajících dodavatelích nákupy komplikuje i zákon o veřejných zakázkách. S tlakem na
omezování vendor lock-in situací a vyšší transparentnost obecně klesá počet jednacích řízení bez
uveřejnění, což lze jednoznačně považovat za pozitivní efekt. Na druhou stranu stále více informačních
systémů je tím pádem soutěženo v otevřeném řízení9, která však trvají zásadně déle a velké zakázky
často provázejí námitky nebo předání tendru na ÚOHS.
Dalším palčivým problémem je kybernetická bezpečnost. V poslední době rezonovaly mediálním
prostorem potíže s kyberútoky, zejména na nemocnice, které často běží na on-premise řešeních bez
řádné bezpečnostní aktualizace systémů. Otázka zabezpečení je tedy pro rozvoj cloudu klíčová,
a přestože se takřka všechny studie i vládní materiály shodují, že přechod na cloud zajistí celkově vyšší
odolnost veřejné správy proti kybernetickým útokům, povědomí o bezpečnosti cloudu zatím není mezi
subjekty veřejné správy dostatečné. Jak ukázaly výsledky dotazníkového šetření, vyšší bezpečnost
cloudových technologií je sice druhým nejčastějším přínosem, který veřejná správa od cloudu očekává
(zmíněno v 20 % odpovědí), velká část respondentů ale vnímá obavy o bezpečnost dat, zejména
osobních údajů, jako hlavní bariéru dalšího rozvoje cloudu. Je tedy nutné pracovat na rozšiřování
ověřených informací o využívání cloudových technologií ve veřejné správě a budovat jednotnou pozici
veřejné správy v ČR, která napomůže jejich rychlejší adopci.

Vliv na inovace, vznik a rozvoj českých technologických firem
► Cloudová technologie umožňuje rychlejší rozšíření dalších pokročilých technologií, jako je

umělá inteligence
► Stát může silnou poptávkou po cloudových řešeních vytvořit prostor pro vznik českých

technologických firem, které by pak měly díky standardizaci služeb na úrovni EU snazší cestu
na zahraniční trhy
Cloud je obecně vnímán jako účinný nástroj podpory inovací a rozvoje dalších návazných technologií,
jako jsou big data, umělá inteligence nebo internet věcí. Zatímco v soukromém sektoru již zejména větší
organizace těží ze synergií cloudu a pokročilých technologií, ve veřejném sektoru je využití vyššího
výpočetního výkonu a pokročilých nástrojů pro sběr, skladování a analýzu dat spíše vzácností.
Potenciál pro využití obrovského objemu dat, která veřejný sektor v rámci stávajících systémů sbírá, je
obrovský. Pro uvolnění tohoto potenciálu je nicméně nutné práci s daty zásadně zefektivnit, zvýšit kvalitu
dat jak na vstupu, tak na výstupu, zrychlit výměnu dat mezi subjekty veřejné správy a mít k dispozici
dostatečné kapacity pro jejich zpracování a analýzu. Adopce cloudových řešení může všechny tyto
předpoklady pomoci naplnit, a to výrazně rychleji oproti úpravám stávajících nebo pořizováním nových
informačních systémů.
Efektivnější práce s daty může přinést velkou míru inovace do poskytování veřejných služeb, ať již díky
lepšímu rozhodování tvůrců veřejné politiky lepší aplikací „evidence-based“ principů nebo kvalitnějších
služeb přizpůsobených na míru občanům. Začínající české IT firmy jako startupy ve většině případů
zaměřují svoje know-how na inovátorské řešení současných výzev v oblasti business logiky řešení,

8

https://www.lupa.cz/aktuality/zakladni-registry-funguji-na-hranici-kapacity-mohou-prijit-vypadky-ci-kolaps-varujevnitro/
9

Případně v užším řízení, soutěžním dialogu nebo jednacím řízení s uveřejněním, které jsou však svým postupem
obvykle ještě složitější a zdlouhavější.
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využití umělé inteligence (AI), práce s jazykem, automatizaci interaktivních rozhraní služeb zaměřených
na občany (chatboti, speech to text, inteligentní přihlašování), a k tomu potřebují efektivně využívat
cloudové služby. Inovátorské startupy téměř nikdy nestaví svoji vlastní výpočetní infrastrukturu, ale
využívají ty nejpokročilejší výpočetní platformy, které jsou k dispozici na trhu. Proto je důležité, aby
regulace jasně umožňovala použití cloud computingu pro tato nová řešení.
Jelikož jedním z často opakovaných problémů veřejné správy v oblasti informačních technologií je
nedostatek kvalifikovaných a dobře placených odborníků, může rozvoj inovací tažených cloudovou
technologií narážet i na tuto překážku. Tyto chybějící kapacity může nicméně účinně nahradit spolupráce
se soukromým sektorem, který je schopen reagovat na aktuální trendy pružněji a veřejnému sektoru
dostatečné odborné kapacity poskytnout.
Otevřenost ke spolupráci v oblasti využití cloud computingu a na něj navázané možnosti ze strany veřejné
správy by tak mohla efektivně podpořit rozvoj stávajících nebo vznik nových českých technologických
firem. Cloudové technologie také urychlují přesun ke službám s vyšší přidanou hodnotou v oblasti IT, tj.
od relativně nízko-úrovňových provozních funkcí směřují spíše na pokročilejší integrace, analýzu dat
a jejich využití pro lepší chod organizace.
Realizovaný průzkum mezi orgány veřejné správy ukázal, že přechod na cloud bude v českých
podmínkách probíhat skrze přenos jednotlivých agend, spíše než komplexnější transformací fungování
úřadů. Poptávané služby navázané na cloud tedy budou spíše omezenějšího rozsahu, což může vytvořit
více prostoru pro menší lokální technologické hráče, jelikož pro velké globální hráče nemusí být menší
zakázky tak lukrativní.
Standardizace pravidel na úrovni EU a jednotná certifikace by pak umožnila českým firmám snadněji
expandovat na zahraniční evropské trhy.

Vliv na mezinárodní pozici ČR
► Cloud představuje potenciál pro zlepšení pozice ČR v mezinárodních žebříčcích typu DESI
► S lepší mezinárodní pozicí přichází i atraktivita pro zahraniční investory a šance přilákat

technologické investice s vysokou přidanou hodnotou.
V Evropě je digitální výkonnost a vývoj členských států Evropské unie v oblasti digitální
konkurenceschopnosti sledována od roku 2014 složeným indexem DESI (Index digitální ekonomiky a
společnosti, z angl. The Digital Economy and Society Index).10 Jedním z 5 sledovaných pilířů, a pro účely
této analýzy nejrelevantnějším, je pilíř digitální veřejné služby (eGovernment, elektronické
zdravotnictví).
V tomto pilíři ČR za evropským průměrem zaostává nejvýrazněji a řadí se až na 22. místo v EU. Hlavními
uváděnými problémy jsou omezené využívání zaváděných nových digitálních služeb a problematické
zadávání veřejných zakázek. Pilíř se skládá z pěti ukazatelů, v žádném z nich ČR nedosahuje průměru
EU. Hlavními důvody pro tuto nelichotivou pozici jsou v porovnání s evropským průměrem nízký počet
občanů využívajících digitální služby poskytované státem, o něco lépe, ale stále pod průměrem EU, je
na tom ČR v digitálních službách pro podniky a poskytování otevřených dat. Relativně nejhůře si pak
stojíme v orientaci na zákazníka, tj. poskytování plně automatických, uživatelsky přívětivých a ideálně
v mobilních aplikacích zabudovaných veřejných služeb.
V případě, že se chce Česká republika dotáhnout alespoň na úroveň průměrných členských státu EU, je
nutné, aby pokračovala s poskytováním digitálních služeb veřejné správy uživatelsky přívětivými způsoby
a navyšovala atraktivitu a počet nabízených služeb a tím i počet uživatelů. A právě „open-source“ přístup
nebo cloudová řešení mohou orgánům veřejné správy významně pomoci těchto cílů dosáhnout.
Dalším aspektem mezinárodní pozice České republiky je její atraktivita pro velké zahraniční investice do
rozvoje nejmodernějších technologií. Existence dostatečně vyspělého a konkurenčního trhu cloudových
10

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
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služeb by mohla přilákat pozornost velkých technologických investorů, kteří budou postupně do Evropy
směřovat rovněž část svých infrastrukturních kapacit, ať již z důvodu růstu důležitosti zdejších trhů nebo
z důvodu regulatorních požadavků na přítomnost datových skladů a tím i dat v jurisdikci EU.
Tyto investice by se vyznačovaly vysokou přidanou hodnotou, ať již z hlediska jejich technologické
povahy, nebo s ohledem na poptávku po vysoce kvalifikované pracovní síle, kterou by přinesly. Tím by
bylo výrazně podpořeno naplnění jednoho z klíčových strategických cílů ČR, a to zvýšit přidanou hodnotu
přímých zahraničních investic do ČR.
Pokud však trh s cloudovými službami v ČR bude zatížen silnou regulací a většími bariérami pro vstup
v porovnání s okolními státy, bude šance na úspěšnou realizaci těchto investic konkrétně v ČR výrazně
nižší. Robustní trh, těžící z konkurence jak domácích, tak zahraničních firem a s obdobnými bariérami
pro vstup, jako ve zbytku EU, je tedy důležitým předpokladem dobré mezinárodní pozice ČR nejenom
v oblasti cloudových služeb, ale v delším horizontu snad i lepší pozice v digitalizaci veřejné správy
obecně.

Dopad na ekonomický vývoj
Níže v textu rozebíráme dopad, který dle stávajících poznatků může rozvoj cloud computingu mít na
ekonomický vývoj státu. Pozitivní aspekty cloudu prezentujeme ve třech základních oblastech:
►

obecný dopad rozvoje cloudu na makroekonomické ukazatele, jako je HDP a zaměstnanost

►

konkrétní odhad příspěvku poskytovatelů cloudových služeb v ČR k tvorbě HDP a zaměstnanosti

►

vliv cloudu na nákladovost IT ve veřejné správě a tím i pozitivní dopad pro státní rozpočet.

Jednotlivé oblasti přibližujeme v následujících kapitolách.

Dopad zavedení cloud computingu na makroekonomické ukazatele
► Zavedení cloud computingu by mohlo přispět k růstu HDP až 0,2 % v krátkodobém

horizontu jednoho roku a 0,4 % ve střednědobém horizontu pěti let, což pro ČR znamená
zhruba 90 mld. Kč v příštích 5 letech.
► Míra nezaměstnanosti by se mohla snížit o 0,1 % v krátkodobém horizontu a ve střednědobém

horizontu o 0,05 %.
Studie realizované na téma dopadu adaptace cloud computingu v Evropě i ve světě se shodují na
pozitivním dopadu na ekonomický vývoj dané země. Pro účely této analýzy za stěžejní považujeme
zejména studie:
1. The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, Employment and Output in
Europe (Etro, F., 2009)
2. The Economics of Cloud Computing (Etro, F., 2011)
3. Measuring the economic impact of cloud computing in Europe (Deloitte pro Evropskou komisi,
2016)
4. Ascent to the Cloud (Boston Consulting Group, 2019)
5. For Many Enterprise applications, the Cloud is ready for Prime Time (Boston Consulting Group,
2019).
Poslední dvě jmenované studie se sice zabývají jinou geografickou oblastí, ukazují nicméně na společné
znaky využívání cloudu a potvrzují stejný pozitivní trend uváděný v ostatních studiích.
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První zmiňovaná studie využívá pro odhad dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy11
s endogenní strukturou trhu a patří mezi nejvýraznější publikace, které byly na toto téma zpracované,
s více než 300 citacemi. Model popisuje mechanismus využívání cloud computingu v soukromém sektoru
a dochází k závěru, že cloud computing podporuje zakládání podniků a konkurenci díky snižování fixních
vstupních nákladů do ICT kapitálu.
Ze studií obecně vyplývá, že zavádění cloudových technologií generuje vznik nových firem díky snížení
vstupních nákladů v důsledku snížení fixních investic do ICT a podporuje tak rychlejší vstup na trh a
konkurenci, což přináší následný pozitivní efekt na makroekonomické ukazatele (HDP,
zaměstnanost). V případě využití cloud computingu ve veřejném sektoru je nicméně tento efekt spíše
nepřímý, byť vyšší využití cloudových služeb veřejnou správou může obdobným mechanismem podnítit
vznik firem zaměřujících se na vývoj řešení v tomto sektoru.12
V úvodu zmiňovaná studie proto dále naznačuje, že veřejný sektor by měl co nejvíce podporovat rychlé
zavedení cloud computingu, aby co nejvíce podpořil očekávané pozitivní dopady (rychlejší přijetí má dle
studie intenzivnější dopad na makroekonomické ukazatele). Minimální regulace zavádění cloudových
služeb v soukromém sektoru, a naopak realizace podpůrných aktivit může pozitivně zpětně přispět také
k využívání cloudových služeb ve veřejném sektoru.

Miliard Kč

První tři zmiňované studie, zabývající se analýzou dopadu zavedení cloud computingu na ekonomický
vývoj v Evropě, pracují se dvěma variantami: rychlé a pomalé zavedení cloud computingu. Pomalé
zavádění vede ke snížení fixních nákladů o 1 % a rychlé zavedení až k 5% snížení fixních nákladů. Za
předpokladu rychlého zavedení cloud computingu by dle studií mohl přispět k růstu HDP až 0,2 %
v krátkodobém horizontu jednoho roku a 0,4 % ve střednědobém horizontu pěti let.13 Touto optikou
by ekonomický dopad na HDP ČR bylo možné vyčíslit v příštích 5 letech na 92,6 mld. Kč. Graf 1 ukazuje
možný příspěvek zavedení cloud computingu k HDP po jednotlivých letech.
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Graf 1: Dopad zavedení cloud computingu na ekonomiku ČR v následujících 5 letech (vlastní zpracování, pro predikci HDP byly
využity data OECD).14

Zavedení cloud computingu může mít také pozitivní dopad na zaměstnanost, kdy se zvyšuje počet
pracovních míst a tím snižuje nezaměstnanost jako důsledek vyšší produktivity a zavádění nových
služeb.15 Efekt poklesu nezaměstnanosti je však spíše krátkodobý, a to z důvodu toho, že strukturální

11

z angl. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, např. A. Bénassy-Quéré, J. Pisani-Ferry.
Economic Policy: Theory and Practice (2018).
12

F. Etro. The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, Employment and Output in Europe,
2009.
13

Tyto výsledky jsou průměrem pro evropské země, výsledky se ale pro jednotlivé země statisticky neliší, a proto
je možné je tímto způsobem interpretovat i pro ČR.
14
15

OECD Real GDP long-term forecast (indicator), 2021.
BCG. Ascent to the Cloud, 2019.
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rysy ekonomiky vedou nezaměstnanost k její přirozené úrovni – tj. k takové míře nezaměstnanosti, která
by přirozeně existovala v rostoucí a zdravé ekonomice, zahrnující pouze frikční a strukturální
nezaměstnanost, nikoli cyklickou nezaměstnanost. To znamená, že když po zavedení cloudu dojde
k nárůstu počtu pracovních míst a k poklesu nezaměstnanosti, tak v dlouhodobém časovém horizontu
(5 let a více) se nezaměstnanost vrátí zpátky na její přirozenou úroveň.16 Krátkodobý dopad může být
významný a zejména v období krize (aktuální situace v souvislosti s dopady pandemie COVID-u 19)
může podstatným způsobem přispět k omezení růstu nezaměstnanosti.
Odhady snížení míry nezaměstnanosti v souvislosti se zaváděním cloud computingu se v evropských
zemích pohybují kolem 0,1 – 0,3 % v krátkodobém horizontu a ve střednědobém horizontu 0,05 –
0,2 %. Pro úplnost je nutné uvést, že Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižší mírou
nezaměstnanosti v EU, a proto lze v případě rychlého zavedení cloud computingu očekávat efekt spíš na
spodní hranici uvedeného rozpětí.

Trh cloudových služeb v ČR a jeho dopad na českou ekonomiku
► V roce 2019 byly výdaje na cloudové služby v ČR ve výši 9,3 mld. Kč. Očekává se, že

v příštích letech dále porostou v průměru o 17 % ročně.
► Cloudové služby jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. 1 mld. Kč nákladů vynaložená

poskytovateli těchto služeb vyvolá v ekonomice obrat až ve výši 2,2 mld. Kč.
► Za roky 2016–2019 poskytovatelé cloudových služeb vygenerovali ekonomický obrat 9-23 mld.

Kč.
►

Dle společnosti IDC byl v roce 2019 trh cloudových služeb v ČR na hodnotě 9,3 mld. Kč,17 přičemž
meziroční nárůst byl více než 27 %. Trend dynamicky se rozvíjejícího odvětví bude dle společnosti IDC
pokračovat, do roku 2024 se očekává průměrný nárůst 17,4 % ročně. Nejrozšířenějším typem cloudových
služeb je SaaS, tvořící necelé tři čtvrtiny z celkových výdajů na cloudové služby. Lídrem trhu je s více než
pětinovým podílem Microsoft a více než polovina trhu využívá služeb deseti největších
poskytovatelů působících na území ČR. Za Microsoftem následují Unicorn, SAP, Salesforce.com
a Amazon Web Services. Mezi další významné poskytovatele cloudových služeb v ČR patří například
IBM, Cisco, Oracle nebo z lokálních firem Assecco, Revolgy nebo Gordic.
Rovněž výsledky námi realizovaného dotazníkového šetření mezi poskytovateli cloudových služeb
ukazují pozitivní výhled. Růst tržeb spojených s cloudovými službami očekává v následujících letech
drtivá většina oslovených, přičemž 50 % respondentů odhaduje růst v desítkách procent a dalších 30 %
odhaduje dokonce nárůst o více jak 100 %. Nutno podotknout, že tato data popisují pouze trh
s cloudovými službami obecně, bez rozlišení privátních a veřejných klientů.
Možný dopad zavedení cloud computingu na českou ekonomiku lze odhadnout prostřednictvím
ekonometrického modelu, kterým jsme analyzovali vývoj zavádění cloud computingu v období 2016–
2019. Stručný popis tohoto modelu uvádíme v kapitole 2 Metodika.
Model pracuje s váženým multiplikátorem odvětví na základě nákladů, vládních výdajů, a výdajů odvětví
na zaměstnance. Multiplikátor specifikuje ekonomický obrat analyzovaného odvětví, pro trh cloudových
služeb byla vypočítaná hodnota 2,2, což znamená, že 1 mld. Kč nákladů vynaložená poskytovatelem
cloudových služeb vyvolá obrat v ekonomice více než 2 mld. Kč. Dle dostupných dat tak za roky 2016–
2019 poskytovatelé cloudových služeb vygenerovali celkový ekonomický obrat ve výši 9–22,6 mld.
Kč, poskytováním služeb klientům z veřejného sektoru.
Za stejné časové období poskytovatelé cloudových služeb vygenerovali 1,5-3,8 tis. pracovních míst
(měřených v člověkorocích), za rok 2019 přispěli k celkové zaměstnanosti vygenerováním 311776 člověkoroků.

16
17

M. Friedman. The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17, 1968.
https://www.cb-nn.com/cesky-trh-cloudovych-sluzeb-v-roce-2019/
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Dopad zavedení cloud computingu na nákladovost ICT ve veřejné správě
► Nahrazení aktuálních on-premise řešení cloudovými řešeními by mohlo snížit zátěž IT oddělení

ve veřejné správě, která jsou charakteristická svoji poddimenzovaností.
► Za posledních 10 let mohl stát na provozních výdajích ušetřit až 37 mld. Kč.

IT infrastruktura státu patří mezi velmi nákladné, málo efektivní a málo optimalizované státní výdaje.
Výkon veřejné správy je podporován 8 247 informačními systémy provozovanými orgány státní správy
a samosprávy.18 Různorodost agend a s nimi spojených systémů má výrazný dopad i na využívanou
serverovou strukturu. V době průzkumu NKÚ pro zpracování uvedené Souhrnné zprávy o digitalizaci
veřejné správy v ČR organizace veřejné správy provozovaly přibližně 4 700 fyzických serverů, na
kterých bylo nainstalováno více než 14 000 virtuálních serverů. V průměru tedy jedna organizace
využívá přes 230 fyzických serverů a více než 700 virtuálních serverů, které by mohly být nahrazené
cloudovým řešením a snížit tak výraznou zátěž na IT pracovníky ve veřejné správě.
Počet IT pracovníků ve veřejném sektoru v ČR je však velmi nízký a veřejná správa je v porovnání
s jinými odvětvími nebo zeměmi výrazně poddimenzována. Podíl odborných IT pracovníků z celkového
počtu systemizovaných míst ve státní správě je pouze 3,3 %. Orgány veřejné správy tak ve velké míře
řeší rozvoj a provoz informačních systémů formou outsourcingu. Častým důsledkem jsou pak vysoké
náklady na pořízení a provoz technologií a IT služeb, což snižuje efektivitu a účelnost prostředků
vynaložených na digitalizaci.
Společnost Forrester vypracovala pro Microsoft nezávislé analýzy ekonomické výhodnosti využívání
cloudových řešení,19 kde pomocí metodiky „Total Economic Impact“ vyčíslila výši nákladů potřebných
pro zavedení cloudových služeb a jejich výnosnost po zavedení. „Total Economic Impact“ je metodika
vyvinutá společností Forrester Research, která zdokonaluje procesy rozhodování o technologii
společnosti. Metodika pomáhá společnostem prokázat a odůvodnit hmatatelnou hodnotu IT inovací a
skládá se ze čtyř komponent pro vyhodnocení investiční hodnoty: přínosy, náklady, flexibilita a rizika.
Přínosy představují hodnotu dodávanou organizaci uživatele navrhovaným produktem, náklady
představují investici nezbytnou k zachycení hodnoty nebo přínosu navrhovaného řešení, flexibilita
představuje hodnotu, kterou lze získat pro některé budoucí investice nad rámec již provedené počáteční
investice, a rizika měří nejistotu ohledně odhadů přínosů a nákladů obsažených v investici.
Obdobnou analýzu, adaptovanou na české podmínky, vytvořila také společnost PwC.20 Tato analýza
vychází ze zjednodušené metodiky výpočtu celkových nákladů vlastnictví Ministerstva vnitra (dále také
zjednodušená metodika TCO).21 Zjednodušená metodika standardizuje způsob výpočtu TCO ve veřejné
správě tím, že určuje druhy nákladů započítávající se do celkových nákladů užití ICT a je určena pro
zhodnocení výhodnosti různých variant řešení ICT projektů a služeb. Rozšířenou verzí zjednodušené
metodiky je Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy,22 která nad rámec zjednodušené metodiky
zahrnuje i režijní a další obtížně zjistitelné náklady. Aplikace zjednodušené metodiky proto může
znamenat podhodnocení celkových nákladů vlastnictví. Dále se ukázalo, že i zjednodušená metodika
naráží při svém používání na překážky – při realizaci analýzy sdělitelných služeb se ukázalo, že potřebná
data jsou v rámci subjektů veřejné správy obtížně dohledatelná a jen obtížně verifikovatelná.

23

Společnost PwC proto v rámci své studie vytvořila kalkulační model pro jednoduché porovnání nákladů,
kdy uživatel upraví vstupní parametry modelu a využije předdefinovaných hodnot (které je v případě
18
19
20
21
22
23

NKÚ: Souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR.
https://www.microsoft.com/cs-cz/security/business/forrester-tei-study
Vybrané aspekty modelu cloudových služeb ve veřejné správě České republiky, PwC.
Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy, MV ČR.
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy, MV ČR.
Analýza sdělitelných služeb – Porovnání systémů ERP, HR, e-mailu a spisové služby, MV ČR, OHA, 2015.
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potřeby taky možno upravit).24 Kromě zmíněné metodiky výpočtu TCO byli pro nadefinování kalkulátoru
využité i Cloud kalkulátor dánské národní IT a telekomunikační agentury, odborné průzkumy a analýzy
společností Forrester, Gartner a IDC a konzultace s IT odborníky.
Pro výpočet celkových nákladů na on-premise řešení je nutné kalkulovat s následujícími položkami:
► software,
► hardware – server, úložiště, síť,
► lidské zdroje – náklady na podporu, provoz a řízení, náklady na změnu.

Oproti tomu u cloudu je pořízení hardware a software nahrazeno cenou za cloudovou službu a u lidských
zdrojů je počítáno s omezenějším rozsahem činností. I z toho důvodů je pořizovací cena cloudové služby
mnohdy nižší než pořizovací cena obdobné služby on-premise.25
Ze zmíněných analýz dále plyne, že celkové přínosy cloudového řešení převažují nad celkovými
náklady již po prvním roce implementace řešení – průměrná doba návratnosti investic je cca 6 měsíců
(v závislosti na typu zavedeného modelu služby).
U modelu služby IaaS analýzy kvantifikovaly hlavní možné přínosy následovně:
1. Eliminace nákladů na infrastrukturu oproti on-premise řešení až do výše 90 %26. Migrace
do cloudu snižuje náklady na servery, databáze, operační systémy a datová centra oproti
původním výdajům na on-premise řešení po prvním roce o polovinu, po třech letech je možné
dosáhnout úsporu až 90 %.
2. Eliminace nákladů na on-premise FTE. Migrace do cloudu umožnila významné přerozdělení
zaměstnanců, kteří podporovali infrastrukturu datových center – zaměstnanci můžou být
přeřazeni na úkoly vyšší hodnoty (přechodem do cloudu se snižuje potřeba zaměstnanců
vykonávajících podpůrné činnosti). Jak je ale popsáno výše, IT pracovníků je v české veřejné
správě spíše nedostatek, a proto by se migrací do cloudu mohlo snížit jejich nadměrné zatížení.
U modelu služby PaaS byly zjištěné následující klíčové benefity:
1. Redukce času potřebného na správu IT až o 80 %.27 Organizace se tak může více soustředit
na inovace, vývoj aplikací a elektronizaci veřejné správy, nikoliv na administrativní úkoly.
2. Eliminace nákladů na on-premise FTE. Obdobný benefit jako v případě IaaS.
3. Zrychlení vývoje a dodání nové aplikace nebo služby až o polovinu.
V případě modelu SaaS výše kvantitativních výhod zavedení se úzce odvíjí od použité služby, obecně se
však studie znovu shodují na ekonomické výhodnosti cloudového řešení. Mezi hlavní kvantifikovatelné
výhody patří snížení celkových nákladů za 5 let provozu až ve výši 40 %.28
Celkové výdaje veřejné správy na vývoj, rozvoj a provoz všech informačních systémů a souvisejících
služeb byly v letech 2010–2020 ve výši 122 mld. Kč. Výdaje na ICT se od roku 2010 více než
zdvojnásobily (Graf 2) a v roce 2020 byly ve výši 17,5 mld. Kč. Pokud uvažujeme, že 60 % celkových
výdajů na ICT bylo vynaloženo na provozní náklady, 29 stát mohl za stejné časové období ušetřit až 36,6

24
25
26
27
28
29

Vybrané aspekty modelu cloudových služeb ve veřejné správě České republiky, PwC.
Vybrané aspekty modelu cloudových služeb ve veřejné správě České republiky, PwC.
The Total Economic Impact of Microsoft Azure IaaS, Forrester.
The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS, Forrester.
Vybrané aspekty modelu cloudových služeb ve veřejné správě České republiky, PwC.
Souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR, NKÚ.
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Miliard Kč

mld. Kč při konzervativním odhadu redukce provozních nákladů o 30 % (dle odhadu studií zavedení
cloud computingu ve veřejném sektoru může snížit provozní náklady na IT o 10 - 50 %).30
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Graf 2: Výdaje organizačních složek státu státních fondů na vývoj, rozvoj a provoz všech informačních systémů a služeb v letech
2010-2020 (zdroj dat: Monitor státní pokladny).

Výrazný prostor pro optimalizaci nákladů by bylo možné dosáhnout i v rámci výkonu státní správy
v přenesené působnosti, který je charakteristický značnou roztříštěností a vysokými náklady na IT
podporu. Kraje a obce spravují téměř 1 800 informačních systémů, které byly pořízeny za 9 mld. Kč
31

a jejich provozní náklady se šplhají do výše 1,7 mld. Kč. Zavedení cloud computingu by tudíž mohlo
pomoci snížit výdaje státu na podporu a provoz informačních systému krajů a obcí až do výše 0,5 mld.
Kč ročně.
Souhrnná analytická zpráva pak pracuje rovněž s pojmem hodnocení dopadů ztráty důvěrnosti, integrity
a dostupnosti IS, který by měl akcentovat přístup k provozu a zajištění bezpečnosti cloudových systémů
založený na riziku. S přístupem založeným na riziku, který váží aplikované bezpečnostní podmínky
důležitostí systémů a důvěrností zpracovávaných dat, pracuje rovněž vyhláška o kybernetické
bezpečnosti.32
Kromě kvantitativních dopadů na makroekonomické ukazatele a samotnou nákladovost ICT systémů má
zavedení cloud computingu nepochybně dopady i ve stále více sledované environmentální oblasti (tzv.
pozitivní externality) – úspora energie, zvýšení environmentální stability, a redukce uhlíkové stopy. Ve
studii pro Evropskou komisi je odhadováno, že přechodem na cloudová řešení lze zredukovat uhlíkové
emise až o 30–90 %.33

30

Etro, Federico, (2011), The Economics of Cloud Computing, The IUP Journal of Managerial Economics, IX,
issue 2, p. 7-22.
31

Souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR, NKÚ.

32

Vyhláška č. 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech,
relativních opatřeních, náležitostech podání v oblastech kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o
kybernetické bezpečnosti).
33

Deloitte, (2016). Measuring the economic impact of cloud computing in Europe.
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Rámcová analýza současného stavu cloud computingu ve
veřejné správě v EU
Platná legislativa na úrovni EU
Tato kapitola uvádí přehled platné legislativy na úrovni EU, jež má přímý dopad na poskytovatele
cloudových služeb a zásadní vliv na zajištění požadované úrovně technických parametrů jimi nabízených
služeb v rámci cloud computingu v EU. Expertní tým identifikoval následující platnou legislativu v EU
s přesahem do oblasti cloud computingu:
Tabulka 3 Platné právní předpisy na úrovni EU

Název právního předpisu

Právní účinnost

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 oz rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)

25.5.2018

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o
agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o
certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a
o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“)

27. 6. 2019

V rámci připravované legislativy na úrovni EU byly identifikovány následující právní předpisy:
Tabulka 4 Připravované právní předpisy na úrovni EU

Název právního předpisu

Právní účinnost

EUCS – Cloud Services Scheme

Nestanovena
(odhad
2022/2023)

Shrnutí přístupu vybraných zemí EU k využití cloud computingu
Přístup jednotlivých zemí v rámci EU a Velké Británie ke cloud computingu ve veřejné správě je shrnut
v následujících tabulkách34. Tabulka obsahuje krátký popis implementace cloud computingu v dané zemi,
počet zapsaných poskytovatelů v rámci katalogu, dobu, po jakou je možné se do katalogu zapsat
a legislativní předpis upravující postup pro zápis služby do katalogu cloud computingu.
Tabulka 5 Přístup Slovenské republiky

Slovenská republika
Počátky budování eGovernmentu na Slovenské republice byly započaty v roce 2013 přijetím zákona
č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vládou Slovenské republiky. Hlavním cílem přijetí tohoto
zákona a rozvoje eGovernmentu je úspora času a investic veřejné správy a větší flexibilita jednotlivých
služeb. V případě, že poskytovatel cloudové služby požádá MIRRI o zařazení cloudové služby do

34

Analyzované státy byly zvoleny jako reprezentativní vzorek na základě jejich přístupu ke cloudu v rámci státní
správy, kdy umožňují cloud jako jednu z možných variant technického řešení.
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katalogu vládních cloudových služeb podle § 10a zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, MIRRI
spustí certifikační proces. Vládní cloud je dělen na privátní a veřejnou část. V rámci Slovenské
republiky mohou poskytovatelé poskytovat všechny formy cloudových služeb (IaaS, PaaS i SaaS) pro
veřejnou část vládního cloudu. Jakmile poskytovatel projde certifikačním procesem je zapsán do
katalogu služeb, který je přístupný na stránkách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky.
Počet
zapsaných
poskytovatelů
cloud
computingu
do
katalogu
cloudových služeb

Katalog služeb obsahuje v současné době 6 poskytovatelů služeb
cloud computingu pro privátní část státního cloudu a 12
poskytovatelů služeb cloud computingu pro veřejnou část státního
cloudu (Verze katalogu: 1.13, Datum publikování: 25.02.2020)

Doba, po kterou je možné se
zapsat do katalogu cloudových
služeb

6 let (od roku 2016)

Legislativní předpis / Postup
stanovující postup pro zápis
služby do katalogu cloudových
služeb

Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do
katalógu
+
přílohy,
dostupné
na
stránkách
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/certifikacia-a-zapis-sluziebvladneho-cloudu/index.html

Shrnutí přístupu

Přístup Slovenské republiky k zápisu potencionálních poskytovatelů
cloudových služeb pro veřejnou část státního cloudu je velice
podobný jako v ČR (může mít vliv na poměrně nízký počet
zapsaných poskytovatelů za dobu 6 let). Existuje dokumentovaný
postup (předpis) pro zápis cloudových poskytovatelů včetně
stanovených technických a bezpečnostních kritérií, jež musí
poskytovatel naplnit. Hodnocení naplnění jednotlivých kritérií
poskytovatelem hodnotí před samotným zápisem do katalogu
cloudových služeb akreditovaný auditor.

Tabulka 6 Přístup Velké Británie

Velká Británie
Jedním z prvních průkopníků a inovátorů ve využívání cloudových služeb v rámci státního aparátu je
Velká Británie. Jako jedna z prvních zemí schválila strategii využívání cloudu, cloud implementovala
a sdílené služby využívá. V britském veřejném sektoru je uplatňován princip „Cloud First“ z důvodu
hospodárnosti, efektivity a bezpečnosti. Celé řešení G-Cloud bylo spuštěno ve Velké Británii v únoru
2012 a všechny zapsané služby jsou dostupné na Digital Marketplace (obdoba katalogu cloudových
služeb) a jejich poskytovatelé jsou součástí jednoho z G-Cloud frameworků. Každý G-Cloud
Framework představuje rámcovou smlouvu obsahující služby, pro něž byly základní podmínky mezi
odběratelem (veřejným sektorem) a dodavatelem uzavřeny v souladu s formálním procesem zadávání
veřejných zakázek podle Úředního věstníku Evropské unie. Orgány veřejného sektoru tak mohou
nakupovat služby rychleji, protože nemusí uskutečňovat standardní tendr. Vysoký počet poskytovatelů
cloudových služeb a nabízených služeb je dán podmínkami pro přidání služby na Digital Market. Ty
jsou v zájmu co největší vzájemné konkurence stanoveny velmi mírně a nejsou požadovány detailní
technická a bezpečnostní kritéria do takové míry jako v ČR nebo SK. Služby jsou ve Velké Británii
rozděleny do čtyř základních kategorií. Tři kategorie představují standardní distribuční modely cloudu
(IaaS, PaaS, SaaS) a čtvrtá kategorie obsahuje služby specialistů pomáhajících s přechodem na
cloudové řešení (SCS).
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Počet
zapsaných
poskytovatelů
cloud
computingu
do
Digital
Marketplace (obdoba katalogu
cloudových služeb)

Digital Marketplace obsahuje v současné době více než 2800
poskytovatelů služeb cloud computingu a více než 40 000 zapsaných
poskytovaných cloudových služeb

Doba, po kterou je možné se
zapsat do Digital Marketplace
jako
poskytovatel
cloud
computingu

8 let (od roku 2014)

Legislativní předpis / postup
stanovující postup pro zápis
služby do katalogu cloudových
služeb

Celý proces, jak se stát dodavatelem přes G-cloud, je popsán na
stránce: https://www.gov.uk/guidance/g-cloud-suppliers-guide
Bezpečnostní kritéria, jež je potřeba naplnit před zápisem do Digital
Marketplace
jsou
uvedeny
na
stránce:
https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security/implementing-thecloud-security-principles
Návod, jak je správně implementovat je uveden na tomto dokumentu.

Shrnutí přístupu

Přístup Velké Británie k zápisu poskytovatelů do Digital Marketplace
je diametrálně odlišný od přístupu aktuálně prosazovaného v České
republice, Slovenské republice a dalších zemích EU. Existuje
dokumentovaný postup (předpis) pro zápis cloudových poskytovatelů
včetně stanovených technických a bezpečnostních kritérií, jež musí
poskytovatel naplnit, avšak tato bezpečnostní kritéria nejsou tak
striktní a administrativně náročná jako v ČR a EU. Hodnocení
naplnění jednotlivých kritérií poskytovatelem provádí Crown
Commercial Service před samotným zápisem do Digital Marketplace.
Odlišný přístup Velké Británie v rámci celého procesu zápisu,
provádění kontrol a celkově menší administrativní zátěže má
pravděpodobně zá následek pozitivní dopad na potencionální
poskytovatele cloud computingu (zapsáno více než 2800
poskytovatelů) a větší četnost žádostí o zápis do Digital Marketplace.

Tabulka 7 Přístup Německa

Německo
Německá digitální agenda 2014–2017 úspěšně prosazovala digitalizaci, používání internetu, technické
dovednosti, budování služeb e-governmentu a posun směrem k širšímu přijetí cloudu. V březnu 2016
vydalo Federální ministerstvo hospodářství a energetiky novou digitální strategii Digitale Strategie
2025, která zejména naznačila, že cloud může pomoci dosáhnout jejích cílů.
Rezoluce vyžaduje, aby poskytovatelé „Bundescloud“ podepsali dohodu o zachování mlčenlivosti,
která slibuje, že se zdrží přístupu k německým datům v zahraničních jurisdikcích, jako jsou USA, a
rovněž požaduje, aby citlivé informace byly ukládány na serverech v Německu. Za těchto podmínek je
německá vláda oprávněna využívat pouze poskytovatele cloudových služeb (CSP) certifikovaných
nezávislým auditorem, v rámci katalogu kontrol cloudových služeb (C5). V roce 2016 stanovila BSI
požadavky C5 jako povinnou minimální základní úroveň pro německé vládní agentury pro přijetí
veřejných cloudových řešení.
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Aktuální verze katalogu je C5:2020 a obsahuje více než 120 kritérií, která jsou rozdělena do 17
tematických oblastí a pokrývají všechny ústřední aspekty kybernetické bezpečnosti cloudových služeb.

Počet
zapsaných
poskytovatelů
cloud
computingu
do
katalogu
cloudových služeb

Údaj není danou zemí prezentován.

Doba, po kterou je možné se
zapsat do katalogu cloudových
služeb

Údaj není danou zemí prezentován.

Legislativní předpis / postup
stanovující postup pro zápis
služby do katalogu cloudových
služeb

Požadavky pro výběr poskytovatele cloudových služeb stanovuje
Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue („C5“). Tento
katalog byl vytvořen Federálním úřadem pro informační bezpečnost
(„BSI“) a jeho cílem je propagovat a podporovat kybernetickou
bezpečnost v této oblasti.
Katalog je založen na kritériích definovaných v rodině standardů
ISO/IEC 27000, BSI – IT-Grundschutz-Kompendium, CSA Cloud
Controls Matrix, AICPA Trust Services Criteria 2017, ANSSI –
Providers of cloud computing services a IDW RSFAIT5. Úroveň
podrobností obvykle jde nad rámec těchto standardů a publikací, aby
se dosáhlo vysoké úrovně transparentnosti ohledně zásad, postupů
a opatření poskytovatelů cloudových služeb.
Přístup Německa k zápisu potencionálech poskytovatelů cloudových
služeb pro veřejnou část státního cloudu je obdobný jako v ČR. V
případě, že poskytovatel cloudových služeb požádá o zařazení do
katalogu vládních cloudových služeb a splní stanovené požadavky
(C5), může poskytovat své cloudové služby pro veřejnou část
vládního cloudu.

Shrnutí přístupu

Tabulka 8 Přístup Estonska

Estonsko
Implementace eGovernmentu v Estonsko začala jako tzv. iniciativa e-Estonia. Cílem této vládní
iniciativy Estonska je usnadnit interakci občanů se státem pomocí elektronických řešení. Mezi
elektronické služby vytvořené v rámci této iniciativy patří i-Voting, e-Tax Board, e-Business, e-Banking,
e-Ticket, e-School, University via internet, e-Governance Academy, a také několik mobilních aplikací.
Krajina se prezentuje tím, že 99 % jejích veřejných služeb je dostupných online 24/7 prostřednictvím
vládního cloudu.
Estonský vládní cloud je vyvíjen ve spolupráci mezi estonskou vládou zastupovanou Státní informační
komunikací (RIKS) a konsorciem pěti společností ze soukromého sektoru (Cybernetica, Dell EMC,
Ericsson, OpenNode a Telia).
Počet
poskytovatelů

zapsaných
cloud

Údaj není danou zemí prezentován.
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computingu
do
cloudových služeb

katalogu

Doba, po kterou je možné se
zapsat do katalogu cloudových
služeb

Údaj není danou zemí prezentován.

Legislativní předpis stanovující
postup pro zápis služby do
katalogu cloudových služeb

Údaj není danou zemí prezentován.

Shrnutí přístupu

Estonsko se rozhodlo jít cestou vlastního cloud řešení, které je
spravováno konsorciem společností ze soukromého sektoru a
koordinováno estonskou vládou zastupovanou Státní informační
komunikací (RIKS). Toto řešení zastřešuje cloud computing všech
veřejných služeb v Estonsku.

Tabulka 9 Přístup Rakouska

Rakousko
Rakousko outsourcovalo v roce 1997 společnost Bundesrechenzentrum (BRZ) z Ministerstva financí
jako organizační spin-off na základě federálního zákona, od té doby působí jako společnost s ručením
omezeným. Tato společnost je poskytovatelem služeb veřejné informační technologie (IT) se sídlem
ve Vídni a vyvíjí a provozuje služby e-governmentu pro rakouskou spolkovou vládu, včetně spolkových
ministerstev a spolkového kancléřství.
BRZ má přibližně 1 200 zaměstnanců, spravuje 3 000 serverů a vybavilo 1 200 míst v Rakousku
infrastrukturou. BRZ již nasadilo více než 300 IT procesů pro eGovernment. Celkově BRZ podporuje
více než 400 aplikací e-governmentu, které využívá pět milionů uživatelů. Společnost BRZ zároveň
provozuje jedno z největších výpočetních center v Rakousku, vlastní paralelní výpočetní centrum
a zajišťuje infrastrukturu pro veřejnou správu.
Počet
zapsaných
poskytovatelů
cloud
computingu
do
katalogu
cloudových služeb
Doba, po kterou je možné se
zapsat do katalogu cloudových
služeb

Cloudové služby pro veřejnou část státního cloudu jsou z velké částí
poskytovány společností kontrolovanou státem (BRZ) ale i menšími
poskytovali. Informace o katalogu služeb a zapsaných
poskytovatelích cloud computingu není Rakouskem publikována.
Rakouská legislativa nedefinuje žádná konkrétní pravidla týkající se
cloud computingu, nejbližší platnou legislativou je nařízení GDPR.

Legislativní předpis stanovující
postup pro zápis služby do
katalogu cloudových služeb
Shrnutí přístupu

Rakousko má jiný přístup k poskytovatelům cloudové infrastruktury
v porovnání s většinou ostatních zemí Evropské Unie. Rakousko si
vytvořilo vlastního poskytovatele služeb veřejné informační
technologie, který spravuje velkou část IT infrastruktury státu včetně
cloudu a datových center.
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Tabulka 10 Přístup Dánska

Dánsko
Dánsko patří v rámci Evropské unie na přední příčky v oblasti využití cloud computingu ve státní správě
a je právoplatně považováno za jednoho z průkopníků v této oblasti. V roce 2020 obsadilo Dánsko 3.
pozici v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) jež vydává ve svém souhrnu Evropská komise.
První informace o možném využití cloud computingu začala dánská vláda projednávat již v roce 2009,
následně pak od roku 2011 funguje první cloudové řešení na vládním portálu SKI. Dánský orgán SKI,
provozující stejnojmenný portál, je výslovně uveden jako „zadavatelská autorita“ (contracting authority)
ve směrnici EU týkající se veřejných zakázek, veřejných kontraktů a dodávek veřejných služeb.
V důsledku proběhlé digitalizace a aby bylo docíleno efektivního využití finančních prostředků, všechny
dánské orgány veřejné moci musejí využívat taková řešení, aby nedocházelo k budování obdobných
nebo stejných informačních systémů, a naopak je zde snaha podpořit cloudové služby anebo systémy,
které jsou již vybudovány a provozovány v rámci orgánů veřejné moci.
Počet
zapsaných
poskytovatelů
cloud
computingu
do
katalogu
služeb

Katalog služeb uveden na stránkách: https://skikataloget.ski.dk/skikataloget/ a obsahuje více než 70 poskytovatelů cloudových služeb
a více než 3500 poskytovaných cloudových služeb.

Doba, po kterou je možné se
zapsat do katalogu cloudových
služeb

10 let (od roku 2011)

Legislativní předpis / postup
stanovující postup pro zápis
služby do katalogu cloudových
služeb

Předpis stanovující postup pro zápis do katalogu cloudových služeb
nebyl identifikován.
Bezpečnostní kritéria, jež je potřeba naplnit před zápisem do
katalogu služeb se nacházejí na stránce:
https://digst.dk/media/21070/vejledning-i-anvendelse-afcloudservices-v1-tilgaengelig.pdf a
Cloud computing og de juridiske rammer.

Shrnutí přístupu

Dánsko patří v rámci Evropské unie na přední příčky v oblasti využití
cloud computingu, má udržovaný katalog cloudových služeb, který je
implementován do komplexního online katalogu služeb, jež nabízí i
IT služby, konzultační služby a další typy služeb. Bezpečnostní
kritéria pro ověření poskytovatelů cloud computingu, která jsou
popsána v analyzovaných materiálech, jsou definována obecněji než
v ČR.
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6

Příklady využití
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Příklady úspěšného využití cloudových
veřejném sektoru v ČR i v zahraničí

služeb

ve

Níže uvádíme několik vybraných příkladů využití cloudových služeb ve veřejné správě v ČR
i v zahraničí. Příklady ilustrují přínosy, které může cloudová technologie přinést pro zefektivnění
fungování veřejné správy a lepší služby nabízené občanům.

Chytrá karanténa
Chytrá karanténa 2.0 je systém, který má v ČR vést k včasnému zachycení, testování a izolaci osob
potenciálně nakažených nemocí covid-19. Pro projekt bylo při vývoji zásadním faktorem propojení dat,
která musí být sdílena napříč celým systémem. Její stávající systémy fungují na základě cloudových
služeb, které byly využity primárně proto, že umožnily efektivní migraci s ohledem na nutnost rychlého
zprovoznění systému. Cloudová technologie tak zásadně přispěla ke vzniku tohoto nástroje v rekordně
rychlém čase a jeho nasazení pro boj s pandemií.
Cloudové řešení umožňuje dynamicky modifikovat nastavení infrastruktury dle aktuálních potřeb, čímž
umožňuje rychlejší a daleko méně nákladnější vizualizaci statistických dat.
Jedním z dalších nástrojů jsou vzpomínkové mapy, které spojují jednotlivá data z mobilního telefonu a
platebních karet k tomu, aby se zjistilo, kde se pacient v době nákazy pohyboval. Přesnější informace
poskytuje aplikace eRouška, která za využití Bluetooth zjišťuje, s kým byl uživatel v rizikovém kontaktu.
ID aplikací těchto osob se pak anonymně zapisují do cloudu aplikace, které je v případě potřeby možné
poskytnout hygieně.
Například Informační systém infekční nemoci („ISIN“) také využívá cloudových služeb. Tento komplexní
jednotný systém integruje všechny poskytovatele zdravotních služeb, odběrových míst a pověřených
laboratoří. Umožňuje implementaci v zabezpečeném prostředí registrů a dynamický reporting.
Schéma 1 Cloudové řešení ISIN

Ošetřovné OSVČ
Informační systém Ošetřovné pro OSVČ byl navržen a spuštěn na jaře 2020 v samém počátku
pandemie. Zadání od MPO bylo do 5 dnů začít přijímat žádosti o finanční podporu pro OSVČ. To se
díky nasazení cloudu podařilo a za 5 dní byl systém spuštěn. Od té doby běží bez jediného výpadku
a odstávky. Cloud tak umožnil realizovat včasnou pomoc OSVČ v jejich nelehké životní situaci a pomohl
státu zvládnout složitou situaci související s pandemií COVID-19.
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Portál občana
Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou
a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Pro využívání služeb se musí občan přihlásit
prokázáním své totožnosti. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené,
tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování
identity. Jeho cílem je pokročit v digitalizaci státní správy v rámci eGovernmentu a zjednodušit úřední
procesy občanovi.
Portál občana využívá hybridní architektury, což znamená, že je portál provozován na vlastních
datacentrech i komerčním cloudu.
Využití cloudového computingu se ukázalo jako klíčové, a to zejména v optimalizaci operačních
i investičních nákladů, které by při implementaci pouze vlastní infrastruktury byly daleko vyšší.
Dynamické škálování dovoluje platit pouze za výkon, který je v danou dobu potřeba a provozovat portál
je možné v menším specializovaném provozním a bezpečnostním týmu. Cloud tedy pružně reaguje na
technologické potřeby provozu a vývoje. V porovnání s jinými podobnými systémy, které cloudovou
architekturu nevyužívají, je také Portál občana pro uživatele mnohem více dostupný, jelikož
zaznamenává minimální počet výpadků.
Portál občana je stále ve vývoji a společně s pokračující digitalizací a elektronizací ČR se postupně
přidávají nové služby.

eu-LISA
Na úrovni EU je možné jako příklad úspěšné adopce cloudových řešení uvést eu-LISA. Jedná se
o Evropskou agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva. Pomáhá udržovat vnitřní bezpečnost v schengenském prostoru, zajišťuje výměnu
údajů o vízech a určuje země odpovídající za posouzení žádostí o azyl. K tomu využívá nových
technologií včetně cloudových řešení.
Jednou z těchto technologií je nově vzniklý automatizovaný informační systém EES pro registraci
vstupů a výstupů cestujících ze třetích zemí na vnějších hranicích. Základní část jeho architektury tvoří
optimalizovaný cloudový computing. Do privátního cloudu se ukládá jméno osoby, typ cestovního
dokladu biometrické údaje (otisky prstů a pořízené snímky obličeje) společně s datem a místem
přechodu hranic schengenského prostoru. EES má nahradit současný systém ručního označování
pasů, který je časově náročný, neposkytuje spolehlivé údaje a neumožňuje systematické odhalování
osob překračujících maximální dobu svého oprávněného pobytu. Cloudové služby zde umožňují
rychlou a bezpečnou výměnu informací napříč členskými státy EU.
Schéma 2 Cloudové řešení eu-LISA
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Příloha č. 1: Posouzení kritérií pro zápis do Katalogu cloud computingu
V této příloze detailněji posuzujeme nastavení smluvních a bezpečnostních kritérií aplikovaných pro zápis do Katalogu cloud computingu, a to na dvou úrovních:
►

Stávající platná právní úprava

►

Úprava dle aktuálně schvalovaných cloudových vyhlášek.

Stávající právní úprava
Legenda k tabulce vysvětlující jednotlivé pojmy použité pro hodnocení souladu mezi jednotlivými metodikami a připravovaným cloudovým certifikačním
schématem EUCS:
Pojem použitý pro
hodnocení souladu

Vysvětlení pojmu

Úplný soulad

Požadavky na bezpečnostní kritéria jsou shodná u obou porovnávaných
metodik / schémat. Požadavky se neliší obsahově, může zde být pouze drobná
textová odchylka.

Částečný soulad

Požadavky na bezpečnostní kritéria jsou obdobná u obou porovnávaných
metodik / schémat. Požadavky se obsahově liší pouze částečně, případně jsou
definovány více obecně.

Nesoulad

Požadavky na bezpečnostní kritéria nejsou shodná u obou porovnávaných
metodik / schémat. Požadavky se liší obsahově, případně nejsou obsaženy
vůbec.
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Identifikace
a
popis
kritéria
ex-ante
kontroly
(Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante
kontrole verze 1.2)

Bezpečnostní
úrovně,
pro
které
je
kritérium
aplikováno

Metodické
usmernenie pre
proces zaradenia
cloudovej služby
do katalógu (SK)

EUCS
–
Cloud
Services
Scheme (EU)

Zhodnocení
bezpečnostního
kritéria expertním týmem

Úplný soulad (ELC10-01)

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Úplný soulad (ELC7-02)

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Nesoulad

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Úplný soulad (ELC7-02)

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Nesoulad

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Nesoulad

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Část Smluvní podmínky mezi zákazníkem a poskytovatelem služby eGC
Sm1 – Součástí smluvních podmínek je SLA, zahrnující úroveň
dostupnosti (vazba na SAZ, přílohu č. 5 Minimální smluvní
podmínky a přílohu č. 4 Metodika hodnocení bezpečnostních
dopadů)

N(1)

Sm2 – Smlouva obsahuje závazek účinného zavedení
bezpečnostních opatření v rozsahu dané bezpečnostní úrovně

N(1)

S(2)
V(3)

S(2)
V(3)

Sm3 – Smlouva uvádí způsob poskytnutí informací o
zavedených bezpečnostních opatřeních

N(1)
S(2)
V(3)

Sm4 – Smluvní podmínky jsou v souladu s požadavky na
zpracovatele dle čl. 28 Obecného nařízení GDPR, včetně
pravidel pro zákaznický audit.

S(2)

Sm5 – Smlouva obsahuje povinnost informovat zákazníka eGC
o bezpečnostních incidentech, týkajících se daného zákazníka
eGC, a spolupracovat při jejich zvládání

N(1)

V(3)

S(2)
V(3)

Sm6 – Smlouva obsahuje povinnost materiálního dodavatele
informovat zákazníka eGC v případech, kdy o vydání
zákaznických dat požádají orgány činné v trestním řízení, a to
ve všech případech, kdy informování zákazníka není v rozporu
se zákonem.

N(1)
S(2)
V(3)
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Identifikace
a
popis
kritéria
ex-ante
kontroly
(Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante
kontrole verze 1.2)

Bezpečnostní
úrovně,
pro
které
je
kritérium
aplikováno

Metodické
usmernenie pre
proces zaradenia
cloudovej služby
do katalógu (SK)

EUCS
–
Cloud
Services
Scheme (EU)

Zhodnocení
bezpečnostního
kritéria expertním týmem

Sm7 – Smlouva obsahuje povinnost poskytovatele dodržovat
veškeré zákony a předpisy, které se vztahují k provozování
služeb cloud computingu v segmentu zákazníků veřejné
správy.

N(1)

Nesoulad

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Sm8 – Standardní smlouva prodejce není v rozporu s
minimálními smluvními podmínkami – viz Příloha 4.

N(1)

Nesoulad

Není řešeno

Bez připomínek ke kritériu

Úplný soulad (ELC6-06)

Nesoulad

Bez připomínek ke kritériu

Úplný soulad (SEC1-1)

Nesoulad

Bez připomínek ke kritériu

Úplný soulad (PRC1-1)

Úplný soulad
(OIS-01.3)

Bez připomínek ke kritériu

S(2)
V(3)

S(2)
V(3)

Bezpečnostní kritéria pro ex-ante kontrolu (ID1 až ID18)
Opatření: Důvěryhodnost osoby poskytovatele
ID1 – Poskytovatel má sídlo nebo bydliště v členském státě
EU/EHS nebo má určeného svého zástupce ve členském státě
EU obdobně dle čl. 27 GDPR.

N(1)
S(2)
V(3)

ID2 – Proti poskytovateli nebylo za posledních 5 let vydáno
pravomocné rozhodnutí o spáchání přestupku dle zákona o
kybernetické bezpečnosti.

N(1)
S(2)
V(3)

Opatření: Normy, průmyslové standardy, certifikáty a auditní zprávy
ID3 – ČSN ISO/IEC 27001

S(2)
V(3)
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Identifikace
a
popis
kritéria
ex-ante
kontroly
(Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante
kontrole verze 1.2)

Bezpečnostní
úrovně,
pro
které
je
kritérium
aplikováno

Metodické
usmernenie pre
proces zaradenia
cloudovej služby
do katalógu (SK)

EUCS
–
Cloud
Services
Scheme (EU)

Zhodnocení
bezpečnostního
kritéria expertním týmem

ID4 – Deklarace minimálních bezpečnostních opatření pro BÚ
1

N(1)

Částečný soulad

Úplný soulad
(OIS-01.3)

Bez připomínek ke kritériu

ID5 – ČSN ISO/IEC 27017

S(2)

Nesoulad

Nesoulad

Bez připomínek ke kritériu

Nesoulad

Nesoulad

Bez připomínek ke kritériu

V(3)

Nesoulad

Nesoulad

Bez připomínek ke kritériu

V(3)

Nesoulad

Částečný
soulad

Kritérium je nestandardní, není
běžnou dobrou praxí, aby klientům
byly
předkládány
zprávy
z provedených penetračních testů.
Provedení penetračních testů
bývá
ověřeno
nepodjatým
auditorem
v rámci
ISO/IEC
certifikací.

(SE-C1-03)

V(3)
ID6 – ČSN ISO/IEC 27018

S(2)
V(3)

ID7 – Auditní zpráva SSAE18 SOC 2 Type II (sledování po
dobu min. 6 měsíců z roku, viz www.ssae-18.org)
Odložená účinnost
ID8 – Zpráva o provedených penetračních testech (ne starší 3
let)

(OPS-19.2)

Opatření: Upřesnění realizace vybraných bezpečnostních opatření
ID9 – Deklarace místa uložení zákaznických dat v rámci
jurisdikce EU a ošetření případného předávání údajů do třetích
zemí

N(1)
S(2)
V(3)
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Částečný soulad
(EL-C8-02)

Částečný
soulad
(CO-01.1)

Souhlasíme se zněním kritéria,
aby zákaznická data musela být
uložena v rámci jurisdikce EU.
Avšak
z důvodu
pravděpodobného
umístění

Identifikace
a
popis
kritéria
ex-ante
kontroly
(Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante
kontrole verze 1.2)

Bezpečnostní
úrovně,
pro
které
je
kritérium
aplikováno

Metodické
usmernenie pre
proces zaradenia
cloudovej služby
do katalógu (SK)

EUCS
–
Cloud
Services
Scheme (EU)

Zhodnocení
bezpečnostního
kritéria expertním týmem

dohledových center poskytovatelů
cloud computingu mimo EU by
mělo být umožněno provozní data
předávat mimo EU.
ID10 – Poskytovatel musí umožňovat synchronní replikaci dat
alespoň do jednoho (jiného) záložního datového centra, které
je z hlediska kapacity a zajištěné konektivity dostatečné k
převzetí všech služeb, poskytovaných z primárního datového
centra.

V(3)

Úplný soulad (ELC2-05)

Úplný soulad
(PS-05.5)

Bez připomínek ke kritériu

ID11 – Primární i záložní datacentrum, které jsou využívány pro
asynchronně udržované zálohy poskytované služby, jsou
umístěny nejméně 50 km od sebe.

S(2)

Nesoulad

Částečný
soulad

Bez připomínek ke kritériu

ID12 – Primární i záložní datové centrum se nacházejí buď obě
v České republice nebo ve dvou různých státech EU (EHS).

V(3)

V(3)

(PS-05.5)
Nesoulad

Částečný
soulad

Bez připomínek ke kritériu

(PS-05.5)
ID13 – Poskytovatel má vyhotoven plán zajištění kontinuity
provozu a plán na obnovu po havárii týkající se poskytované
služby cloud computingu pro zajištění dostupnosti uvedené v
bodě ID1

V(3)

ID14 – Poskytovatel má zaveden v rámci cloudových služeb
systém sledování a vyhodnocování bezpečnostních událostí
(např. SIEM) a umožní zpřístupnění prioritních událostí
zákazníkovi

S(2)

Úplný soulad (SEC1-20)

Částečný
soulad

Bez připomínek ke kritériu

(OPS-06.1,
BC-01.1)

V(3)
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Úplný soulad (ELC6-06)

Částečný
soulad
(CS-01.1,
CS-01.3)

Bez připomínek ke kritériu

Identifikace
a
popis
kritéria
ex-ante
kontroly
(Příloha č. 3 - Bezpečnostní kritéria používaná při ex-ante
kontrole verze 1.2)

Bezpečnostní
úrovně,
pro
které
je
kritérium
aplikováno

Metodické
usmernenie pre
proces zaradenia
cloudovej služby
do katalógu (SK)

EUCS
–
Cloud
Services
Scheme (EU)

Zhodnocení
bezpečnostního
kritéria expertním týmem

ID15 – Služby centra bezpečnostního dohledu 24x7x365 pro
sledování, vyhodnocování a řešení bezpečnostních událostí
(může představovat volitelnou službu za příplatek nebo může
být splněno službou třetí strany)

V(3)

Částečný soulad
(PR-C3-08)

Částečný
soulad

Bez připomínek ke kritériu

ID16 – Šifrování při přenosech dat po externí datové síti (přes
Internet)

N(1)

(CS-01.1)

S(2)

Částečný soulad
(SE-C1-03, SEC3-01)

Částečný
soulad

Částečný soulad
(SE-C1-03, SEC3-02)

Částečný
soulad

Nesoulad

Nesoulad

V(3)

ID17 – Ochrana dat šifrováním v úložištích v cloudové službě
algoritmem uvedeným v doporučení v oblasti kryptografických
prostředků, které je zveřejněno na internetových stránkách
NÚKIB; v případě uložení šifrovacích klíčů mimo perimetr
zákazníka umožní poskytovatel uložení klíčů v certifikovaném
Hardware security modulu (HSM) úrovně ochrany FIPS 140-2
level 2 (nebo vyšší) nebo certifikaci dle Common Criteria
minimálně na EAL 4 a vyšší, který je pod virtuální správou
orgánu veřejné moci. (Využití HSM modulu může představovat
volitelnou službu za příplatek)

V(3)

ID18 – Definovaná dostupnost služby CC prostřednictvím
NIX.CZ nebo jiného peeringového uzlu v ČR

N(1)
S(2)
V(3)
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(CKM-02.1,
CKM-02.2)

S kritériem, aby komunikace byla
šifrována
zcela
souhlasíme,
nicméně je potřeba problematiku
minimálních
požadavků
na
kryptografii řešit na evropské
úrovni. Z pohledu expertního týmu
je neudržitelné, aby pro každou
členskou zemi poskytovatelé cloud
computingu řešili požadavky na
kryptografii separátně.
Bez připomínek ke kritériu

(CKM-03.1)

Bez připomínek ke kritériu

Úprava dle aktuálně schvalovaných cloudových vyhlášek
Níže uvádíme posouzení bezpečnostních kritérií dle navrhované Cloudové vyhlášky č. 1, přičemž uváděny jsou pouze kritéria, u kterých expertní tým shledal
nějaké nedostatky nebo náměty na úpravu.
Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

ID 1 - Zákaznická data a provozní údaje jsou
dlouhodobě a nepřetržitě uloženy výlučně na
území členských států Evropské unie a států,
které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru. Výčet služeb cloud
computingu, na které se uvedené pravidlo
nevztahuje, bude uveden na internetových
stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a
informační bezpečnost.

Odkaz na část smluvních podmínek, kde
je vymezen závazek trvalého uložení
zákaznických dat na území Evropské unie
a států, které jsou smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru

ID9

Souhlasíme se zněním kritéria, aby
zákaznická data musela být uložena
v rámci jurisdikce EU. Avšak z
důvodu pravděpodobného umístění
dohledových center poskytovatelů
cloud computingu mimo EU by mělo
být umožněno provozní údaje
předávat a ukládat mimo EU.

ID 2 - Zákaznická data a provozní údaje jsou
zpracovávány na území členských států
Evropské unie a států, které jsou smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru. Aniž je dotčeno pravidlo v řádku 1, v
odůvodněných případech, po nezbytně nutnou
dobu, v nezbytném rozsahu mohou být
zákaznická data a provozní údaje zpracovávány
i na území jiných států, pokud materiální
dodavatel popíše, jak budou zákaznická data a

Materiální dodavatel uvede u služby cloud
computingu, u níž:

ID9

Souhlasíme se zněním kritéria, aby
zákaznická
data
musela
být
zpracovávána v rámci jurisdikce EU.
Avšak z důvodu pravděpodobného
umístění
dohledových
center
poskytovatelů cloud computingu
mimo EU by mělo být umožněno
provozní údaje zpracovávat mimo
EU.

+
odkaz na tu část platné certifikace ISO
27001 nebo auditní zprávy SOC 2® Type
2, ze které bude patrný úplný výčet
datacenter a jejich lokace po úroveň
katastrálního území/obce, ve kterých
budou zákaznická data dlouhodobě
uložena.

•
jsou zákaznická data i
provozní údaje zpracovávány na území
členských států Evropské unie a států,
které jsou smluvní stranou Dohody o
Evropském
hospodářském
prostoru,
transparentní označení takové služby
cloud computingu a deklaraci závazku
zpracování zákaznických dat a provozních
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Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

provozní údaje chráněny
bezpečnosti informací.

údajů na území členských států Evropské
unie a států, které jsou smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru.

před

narušením

•
je
zákaznický
obsah
zpracováván pouze na území členských
států Evropské unie a států, které jsou
smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a zákaznická data
bez zákaznického obsahu a provozní
údaje jsou nebo mohou být zpracovávány
mimo území členských států Evropské
unie a států, které jsou smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, transparentní označení takové
služby cloud computingu, údaje o
předpokládaném
místu
zpracování
zákaznických dat bez zákaznického
obsahu
a
provozních
údajů
a
předpokládané době, předpokládaném
objemu
a
předpokládaném
účelu
zpracování zákaznických data bez
zákaznického obsahu a provozních údajů
v tomto místě. U zákaznických dat a
provozních údajů zpracovávaných mimo
EU popis alespoň toho, jak budou
chráněny ve smyslu čl. 44 až 47 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
•
jsou
nebo
mohou
být
zákaznická data a provozní údaje
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ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

V rámci provozních údajů existuje
skupina provozních údajů, které
obsahují části zákaznických dat
(typicky provozní nebo bezpečnostní
logy). U těchto provozních údajů
existuje veliká pravděpodobnost, že
potenciální
poskytovatelé
cloud
computingu nebudou schopni popsat
všechny požadované atributy (místo,
dobu, objem a účel zpracování). Jako
problematické lze označit primárně
předpokládanou dobu zpracování a
předpokládaný objem zpracovaných
dat.

Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

SM4

V rámci kritéria ID 5 doporučujeme
doplnit textaci, jež bude definovat
rozsah auditu a termín auditu ze
strany MV nebo NÚKIB. Rozsah
auditu by měl být poskytovali cloud
computingu sdělen 3-6 měsíců před
provedením
auditu
v případě
běžného klientského auditu a 1-2
měsíce v případě auditu na základě
opakujících
se
bezpečnostních
incidentů, tak aby poskytovatel měl
možnost
zajistit
přístupová
oprávnění,
personální
a

zpracovávány mimo území členských
států Evropské unie a států, které jsou
smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, transparentní
označení takových služeb, údaje o
předpokládaném
místu
zpracování
zákaznických dat a provozních údajů a
předpokládané době, předpokládaném
objemu
a
předpokládaném
účelu
zpracování
zákaznických
data
a
provozních údajů v tomto místě. U
zákaznických dat a provozních údajů
zpracovávaných mimo EU popis toho, jak
budou chráněny alespoň ve smyslu čl. 44
až 47 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
ID 5 - Prodejce a materiální dodavatel jednou
ročně, nebo v případě důvodného požadavku na
základě
opakujících
se
kybernetických
bezpečnostních incidentů nebo rozporu vůči
deklarovaným parametrům, umožní Ministerstvu
vnitra nebo Národnímu úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost zdarma ve vztahu k
dané službě cloud computingu provedení
kontroly ve smyslu kontrolního řádu na všech
místech, souvisejících s poskytováním služby
cloud computingu a zároveň poskytnou
veškerou součinnost, kterou si tyto orgány
vyžádají.

Čestné prohlášení.
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Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

dokumentační
podklady
provedení auditu.
ID 9 - Materiální dodavatel má vyhotoven plán
zajištění kontinuity provozu a plán na obnovu po
havárii týkající se poskytované služby cloud
computingu pro zajištění dostupnosti uvedené v
ID 12

Strategie zajištění kontinuity provozu a
strategie na obnovu po havárii nebo
auditní zpráva vydaná pro účel certifikace
ISO/IEC 20000 nebo ISO 22301 nebo
auditní zpráva vyhotovená subjektem
nezávislým na poskytovateli cloud
computingu, která obsahuje jasný a
srozumitelný popis plánu zajištění
kontinuity provozu nabízeného služby
cloud computingu a plánu na obnovu
poskytování nabízené služby cloud
computingu po havárii, včetně popisu
ověření jejich aplikace.

ID13

pro

Pro naplnění kritéria by mohlo být
umožněno jeho doložení certifikátem
ISO 20000, certifikátem ISO 22301,
certifikátem nebo atestací CSA STAR
Level 2 podle schématu CCM (Cloud
Control Matrix), nebo zprávou
SOC2® Type 2. Poskytnutí kompletní
auditní
zprávy
může
být
u
potenciálních poskytovatelů cloud
computingu bráno jako omezující
kritérium pro podání žádosti o zápis
do cloud computingu.

V rozsahu dané auditní zprávy musí být
zahrnuta
nabízená
služba
cloud
computigu. V případě, že rozsah auditní
zprávy nezahrnuje jmenovitě službu cloud
computingu, kterou žádá poskytovatel
zapsat do katalogu cloud computingu,
doloží materiální dodavatel čestné
prohlášení, které služby spadají do
rozsahu auditní zprávy spadají.
ID 13 - Materiální dodavatel umožňuje
zákazníkovi využití vlastního šifrovacího klíče
(BYOK).

Odkaz na konkrétní část podmínek
poskytování služby cloud computingu
nebo část návrhu smlouvy nebo
produktovou specifikaci služby cloud
computingu, ze které bude patrné, že
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V rámci kritéria je nejednoznačně
specifikován vlastní šifrovací klíč a
jeho
předání
materiálnímu
poskytovateli.
Doporučujeme
specifikovat,
jak
dojde

Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

materiální
dodavatel
umožňuje
zákazníkovi využití vlastních šifrovacích
klíčů.

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

k vygenerování vlastního šifrovacího
klíče. A to buď vygenerováním klíče v
HSM
modulu
umístěném
u
cloudového
poskytovatele
pod
vzdálenou správou zákazníka nebo
importem tohoto klíče z jiných
prostředků pod správou zákazníka.

ID 14 - Materiální dodavatel umožňuje ochranu
zákaznického obsahu šifrováním při přenosu a v
úložištích v službě cloud computingu pomocí
některého z algoritmů uvedeného v doporučení
v oblasti kryptografických prostředků vydaného
Národním úřadem pro kybernetickou a
informační bezpečnost, které je zveřejněno na
jeho internetových stránkách.

Odkaz na konkrétní část podmínek
poskytování služby cloud computingu
nebo část návrhu smlouvy nebo
produktovou specifikaci služby cloud
computingu, ze které bude patrný způsob
šifrování při přenosu a v úložištích ve
službě cloud computingu.

ID16, ID17

S kritériem, aby komunikace byla
šifrována zcela souhlasíme, nicméně
je potřeba problematiku minimálních
požadavků na kryptografii řešit na
evropské
úrovni.
Z
pohledu
expertního týmu je neudržitelné, aby
pro
každou
členskou
zemi
poskytovatelé cloud computingu řešili
požadavky na kryptografii separátně.

ID 19 - Materiální dodavatel zajišťuje, že
primární a alespoň jedno záložní datové
centrum, které je kapacitně dostatečné k
převzetí služby poskytované z primárního
datového centra, jsou v dostatečné vzdálenosti
od přírodních zdrojů rizik a zdrojů rizik
vyvolaných činností člověka vedoucích k
narušení nebo omezení poskytování služby
cloud computingu nebo bezpečnosti informací,
nebo je přijato adekvátní bezpečnostní opatření,
nebo se primární a alespoň jedno záložní datové
centrum, které je kapacitně dostatečné k
převzetí služby poskytované z primárního

Odkaz na konkrétní část podmínek
poskytování služby nebo část návrhu
smlouvy nebo produktovou specifikaci
nebo výňatek z auditní zprávy ISO 27001
nebo SOC 2 Type 2, ze které bude patrné
zajištění
alespoň
jedno
záložního
datového centra, které je kapacitně
dostatečné k převzetí služby poskytované
z primárního datového centra

ID11

Navrhujeme změnu nebo vypuštění
textace, „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“,
z důvodů že materiální dodavatel
nemůže nikdy zajistit, aby bylo
kompletně
dosaženo
vyloučení
působení přírodních vlivů na obě
datová centra. Materiální dodavatel

+
zpráva nebo jiný doklad o zhodnocení
přírodních zdrojů rizik a zdrojů rizik
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Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

datového centra, nacházejí ve vzájemné
vzdálenosti nejméně 50 km, a 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.

vyvolaných činností člověka, která
obsahuje náležitosti uvedené v příloze č.
5, nebo odkaz na tu část platné certifikace
ISO 27001 nebo auditní zprávy SOC 2®
Type 2, ze které bude patrný úplný výčet
datových center a jejich lokace po úroveň
katastrálního území/obce, ze kterých je
služba cloud computingu poskytována a
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.

může toto riziko minimalizovat, ale
nikdy jej nemůže zcela vyloučit.

ID 32 - Materiální dodavatel provádí pravidelně
skeny zranitelností. Služba cloud computingu
zapisovaná do katalogu cloud computingu musí
být zahrnuta do skenu zranitelnosti.

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

Požadavek provádět 3 penetrační
testy v posledních 3 měsících (v
průměru 1 za měsíc) je nestandardní,
požadavek
na
provedení
penetračních testů se nachází
v kritériích ID 33 a ID 34 (penetrační
test má být proveden minimálně 1 x
24 měsíců).
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ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

Požadavek na čestné prohlášení se
duplikuje s požadavky certifikace ISO
27001, kdy je nezávislým auditorem
přezkoumáno umístění datových
center, tak aby bylo minimalizováni
riziko narušeni poskytování služeb.

Vlastní spojení penetračních testů
s pravidelnými skeny zranitelností je

Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

3 skeny zranitelností maximálně 3 měsíce
před podáním žádosti o zápis do katalogu.

Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

z podstaty
nestandardní.

těchto

činností

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 Řízení technických
zranitelností, případně zprávy SOC
2® Type 2 a jejich provádění je
ověřeno
nepodjatým
externím
auditorem v rámci certifikačního
procesu.

Zpráva z provedení penetračního testu
provedeného podle standardu NIST 800115 nebo v souladu s metodikou
OSSTMM. Penetrační test provede
subjekt, který je nezávislý na materiálním
dodavateli cloud computingu. Zpráva z
provedení penetračního testu, nesmí být
starší než 24 měsíců před podáním
žádosti o zápis do katalogu cloud
computingu.

Pokud má být požadavek na
provádění
pravidelných
skenů
zranitelností
ponechán
doporučujeme stanovit pravidelnost
provedení testů v intervalu minimálně
na 1x za měsíc a doložit tento
požadavek
v rámci
udělené
certifikace ISO 27001 nebo zprávy
SOC2® Type 2.
ID 33 - Materiální dodavatel zajistí provedení
penetračních testů, které provede subjekt, který
je nezávislý na materiálním dodavateli cloud
computingu.
Služba
cloud
computingu
zapisovaná do katalogu cloud computingu musí
být zahrnuta do rozsahu penetračního testu.

Zpráva z provedení penetračního testu
provedeného podle standardu NIST 800115 nebo v souladu s metodikou
OSSTMM. Penetrační test provede
subjekt, který je nezávislý na materiálním
dodavateli cloud computingu. Zpráva z
provedení penetračního testu, nesmí být
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ID8

Kritérium je nestandardní, není
běžnou dobrou praxí, aby klientům
byly předkládány kompletní zprávy z
provedených penetračních testů.
Provedení penetračních testů bývá
ověřeno nepodjatým auditorem v
rámci ISO/IEC certifikací nebo

Identifikace a popis kritéria ex-ante kontroly
(Cloudová vyhláška č. 1 o vstupních kritériích)

Popis doložení kritéria ex-ante kontroly
poskytovatelem cloud computingu

ID
kontroly
(Příloha č. 3 Bezpečnostní
kritéria používaná při
ex-ante
kontrole
verze 1.2)

starší než 24 měsíců před podáním
žádosti o zápis do katalogu cloud
computingu.

ID 34 - Materiální dodavatel zajistí provedení
penetračních testů, které provede subjekt, který
je nezávislý na materiálním dodavateli cloud
computingu.
Služba
cloud
computingu
zapisovaná do katalogu cloud computingu musí
být zahrnuta do rozsahu penetračního testu.

Zpráva z provedení penetračního testu, při
kterém budou ověřena rizika alespoň
podle standardu OWASP Top 10 Web
Application Security Risks. Penetrační test
provede subjekt, který je nezávislý na
materiálním dodavateli
cloud computingu. Zpráva z provedení
penetračního testu, nesmí být starší než
24 měsíců před podáním žádosti o zápis
do katalogu cloud computingu.
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Zhodnocení bezpečnostního kritéria
ex-ante kontroly a zhodnocení popisu
jejího doložení

zprávou SOC2® Type 2. Poskytnutí
kompletní zprávy z provedených
penetračních testů může být u
potenciálních poskytovatelů cloud
computingu bráno jako omezující
kritérium pro podání žádosti o zápis
do cloud computingu.
ID8

Kritérium je nestandardní, není
běžnou dobrou praxí, aby klientům
byly předkládány kompletní zprávy z
provedených penetračních testů.
Provedení penetračních testů bývá
ověřeno nepodjatým auditorem v
rámci ISO/IEC certifikací nebo
zprávou SOC2® Type 2. Poskytnutí
kompletní zprávy z provedených
penetračních testů může být u
potenciálních poskytovatelů cloud
computingu bráno jako omezující
kritérium pro podání žádosti o zápis
do cloud computingu.

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting
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