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Vážený pane řediteli,

předem mi dovolte poděkovat za možnost připomínkovat návrh podoby Mechanismu posuzování a
omezování rizik spojených s dodavateli do infrastruktury elektronických komunikací (dále jen
“Mechanismus”), který jste nám zaslal pod číslem jednacím č. j.: 3351/2022-NÚKIB-E/310 dne 21. 3.
2022.

Jak jistě víte, současná situace není z hlediska kapacit poskytovatelů služeb elektronických komunikací
jednoduchá, stejně jako všechna ostatní odvětví se i my vypořádáváme s následky největší uprchlické
vlny od doby druhé světové války, která výrazně zasáhla i naše území. Operátoři všech velikostí tak
zásadně vypomáhají státu. Zároveň na nás dopadají nové návrhy regulatorních povinností, které plánuje
Český telekomunikační úřad a rovněž návrhy dotačních mechanismů od Ministerstva průmyslu a
obchodu. Většina těchto opatření je v režimu zkrácené veřejní konzultace. Pracovní skupiny v rámci
všech agend asociace saturované rozsáhlou agendou, přičemž je nutné si uvědomit pracovní status
asociací – členové odborných pracovních skupin jsou zaměstnanci členských firem s běžnou
zaměstnaneckou agendou.

Rovněž musíme upozornit, že oproti původní verzi se návrh mechanismu zcela zásadně změnil a
dramaticky se rozšířil jeho dopad. Jak píšete v návrhu, již nejde pouze o sítě 5G, ale o všechny sítě
elektronických komunikací. Zároveň pokud je dle mechanismu odběratelem “orgán či osoba: která
zajišťuje síť elektronických komunikací zajišťující přímé připojení ke kritické informační infrastruktuře”,
“a kritickou součástí systému” jsou “technická aktiva informačního a komunikačního systému
Odběratele, na kterých je, bez ohledu na zavedení bezpečnostních opatření, závislé připojení kritické
informační infrastruktury do sítě elektronických komunikací.” pak fakticky dopadá návrh na kompletně
celou síť, kterou poskytovatel provozuje, pokud má mezi svými zákazníky správce či provozovatele
informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury. Připomínám i návrh
Směrnice NIS2, který ještě rozšíří klasifikaci sítí kritické infrastruktury státu a rozhodně široký dopad také
na sektor malých a středních podniků v telekomunikacích.
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NÚKIB se tím rozhodl v návrhu Mechanismu odklonit od přístupu, který je specifikovaný v
koordinovaném posouzení rizik kybernetické bezpečnosti v 5G sítích (EU coordinated risk assessment of
the cybersecurity of 5G networks) a Souboru opatření EU pro bezpečnost sítí 5G (EU 5G Toolbox), což
naše asociace neočekávala. Naši členové poskytují své služby na infrastruktuře nejen 5G sítí, ale i na
jiných technologiích.

To mimo jiné vyžaduje výrazné rozšíření konzultace uvnitř naší asociace, kdy musíme sami identifikovat,
kolika členů a v jaké míře se návrh mechanismu týká a identifikovat jejich postoj k mechanismu
samotnému. Dovolujeme si upozornit, že mezi členy naší asociace jsou malé a střední podniky, které
samozřejmě na rozdíl od velkých společností nemají vyčleněné pracovníky čistě jen na regulaci a na
analýzu regulačních návrhů od státu.

Z těchto důvodu Vás zdvořile žádáme o prodloužení lhůty na konzultaci do 1. května 2022.

S přátelským pozdravem,
Jakub Rejzek, MBA, LL.M.
Předseda prezidia Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.
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