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XI. 

Teze vyhlášky o určování provozovatelů základních služeb 
Na základě nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále 
jen „směrnice“) bude nutné upravit práva a povinnosti orgánů a osob ve směrnici definovaných jako 
provozovatel základní služby. 

Provozovatel základní služby je podle směrnice subjekt poskytující službu, která je (i) základní 
z hlediska zachování činností klíčových pro společnost nebo hospodářství, (ii) poskytování předmětné 
služby je závislé na sítích a informačních systémech a (iii) incident v těchto sítích a informačních 
systémech by měl závažný rušivý dopad na poskytování této služby. 

Tyto rušivé dopady by podle směrnice měly zahrnovat alespoň následující hlediska: 

počet uživatelů, kteří jsou závislí na službě poskytované daným subjektem; 

závislost dalších odvětví na službě poskytované daným subjektem; 

možný dopad incidentů, pokud jde o intenzitu a trvání, na činnosti hospodářství a společnosti nebo 
na veřejnou bezpečnost; 

podíl daného subjektu na trhu; 

zeměpisný rozsah oblasti, která by mohla být incidentem dotčena; 

důležitost subjektu, pokud jde o udržování dostatečné úrovně dané služby, s přihlédnutím  
k dostupnosti alternativních způsobů zajištění této služby. 

Tento seznam zvažovaných dopadů nemusí být vyčerpávající a členské státy mohou zohlednit i další 
hlediska. 

NIS dále uvádí oblasti, ve kterých poskytovatelé základních služeb (dále také „PZS“) operují. Těmito 
oblastmi jsou (i) energetika, (ii) doprava, (iii) bankovnictví, (iv) infrastruktura finančních trhů, 
(v) zdravotnictví, (vi) dodávky a rozvody pitné vody a (vii) digitální infrastruktura. Tyto oblasti je 
možné  v souladu se zásadou minimální harmonizace doplnit, přičemž není rozhodující veřejnoprávní 
či soukromoprávní povaha subjektu. 

K tomu, aby byla směrnice transponována , je třeba tyto povinné osoby definovat v českém právním 
řádu a následně je určit. Definice a proces určení bude zakotven v zákoně č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále 
také „ZKB“). Určování pak bude probíhat na základě výše nastíněných kritérií, které budou dále 
konkretizovány prováděcím právním předpisem k ZKB - vyhláškou. Samotný akt určení bude 
proveden Národním bezpečnostním úřadem (dále také „NBÚ“), po projednání s příslušným dotčeným 
subjektem. 

Vyhláška tak bude uvádět základní okruhy kritérií. V souladu s výše nastíněným konceptem to budou 
kritéria dopadová a kritéria odvětvová. Kritéria odvětvová budou dále rozpracována speciálními 
průřezovými kritérii, která budou konkretizovat subjekty v jednotlivých odvětvích. 

Pro to, aby byl subjekt určen jako PZS, bude nutné naplnit alespoň jedno kritérium dopadové a jedno 
kritérium odvětvové, resp. speciální průřezové kritérium. 
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Kritéria a jejich konkrétní prahové hotnoty budou pro každé odvětví upraveny ve spolupráci se 
zástupci danných oblastí. Současná představa NBÚ o příkladmé podobě kritérií je následující.  

Pro určení subjektu provozovatelem základní služby musí být naplněno následující: 

Definice základní služby podle zákona o kybernetické bezpečnosti  

§ 2 písm. h) základní službou je služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických 

komunikací nebo informačních systémech a jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví  

1.energetika, 

2. doprava, 

3. bankovnictví, 

4. infrastruktura  finančních trhů, 

5. zdravotnictví, 

6.vodní hospodářství, 

7. digitální infrastruktura, 

8. chemický průmysl, 

 

§ 2 písm. i) informačním systémem základní služby je informační systém, na jehož fungování 

je závislé poskytování základní služby, 

 

§ 2 písm.  j) provozovatelem základní služby orgán nebo osoba, která je odpovědná za 

poskytování základní služby a která je určena Národním bezpečnostním úřadem (dále jen 

„Úřad“) podle § 22a. 

 

Kritéria podle vyhlášky  

Určující kritéria informačního systému základní služby se člení na:  

I. dopadová určující kritéria  

II. odvětvová určující kritéria (vč. případných speciálních průřezových kritrérií). 
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Pro určení musí subjekt naplnit alespoň jedno dopadové určující kritérium a alespoň jedno 

odvětvové určující kritérium (vč. alespoň jednoho speciálního průřezového kritréria, je-li 

stanoveno). 

 

Dopadová určující kritéria  

Dopadové určující kritérium je naplněno v okamžiku, kdy narušení bezpečnosti informací  

v informačním systému a síti základní služby může způsobit některý z následujících 

dopadů: 

a) omezení základní služby postihující více než 50 000 – 100 0001 osob, 

b) závažné omezení či narušení jiné základní služby, nebo omezení či narušení provozu 

prvku kritické infrastruktury, 

c) hospodářskou ztrátu vyšší než 250 – 500 milionů Kč1, 

d) nedostupnost služby poskytované alespoň 50 000 – 100 0001 osobám, která není 

nahraditelná jinou službou, 

e) oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 10001 zraněných 

osob vyžadujících lékařské ošetření, 

f) ohrožení veřejné bezpečnosti v minimálním rozsahu správního území obce s 

rozšířenou působností, 

g) kompromitaci citlivých údajů o nejméně 200 000  osobách. 

 

Odvětová určující kritéria 

Návrh odvětvových určujících kritérií včetně speciálních průřezových kritérií uvádí příloha 

č. 1 k tomuto dokumentu. 

Speciální průřezová kritéria a jejich prahové hodnoty budou nastaveny tam, kde je to 

relevatní, na základě výsledků jednání pracovní skupiny, sestavené ze zástupců věcně 

příslušných resortů, zástupců průmyslu a odborné veřejnosti, kterou NBÚ svolá v průběhu 

projednávání vyhlášky.  
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Obrázek 1: Proces určení provozovatel základní služby 
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Příloha č. 1: Odvětová určující kritéria  

Odvětví  Pododvětví Základní služba Definice Speciální průřezová kritéria 

1. 
Energetika 

a) elektřina 

Výroba elektřiny - Výrobce elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon. 

- Výrobna elektřiny s výkonem nejméně xxx  
- dispečink 

Provoz distribuční 
soustavy 

- Provozovatel distribuční soustavy ve smyslu ustanovení § 
25 zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon, 

- Elektrická stanice přenosové soustavy o 
napětí nejméně xxx  
- Vedení přenosové soustavy o napětí 
nejméně xxx 
- Technický dispečink provozovatele 
distribuční soustavy 

Provoz přenosové 
soustavy 

- Provozovatel přenosové soustavy ve smyslu ustanovení § 
24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

- Vedení přenosové soustavy o napětí 
nejméně xxx,  
- Elektrická stanice přenosové soustavy o 
napětí nejméně xxx, 
- Technický dispečink provozovatele 
přenosové soustavy 

b) ropa 

Provoz ropovodu - Provozovatel ropovodu 

- Tranzitní ropovod s kapacitou xxx t/rok 
- Vnitrostátní ropovod s kapacitou xxx t/rok 
- Technický dispečink provozovatele ropovodů  
- Přečerpávací stanice,  
- Koncové zařízení pro předání ropy,  
- Začátek a konec zdvojení ropovodu a 
odbočky - ježkovací komora 

Provoz rafinérie, 
skladu a 

přenosového 
zařízení na ropu 

- Provozovatel zařízení na zpracování, rafinaci a úpravu 
ropy a skladovacího a přenosového zařízení 

- Provozovatel zařízení na zapracování, rafinaci 
a úpravu ropy s roční výrobní kapacitou xxx  
- Provozovatel skladovacího zařízení o 
kapacitě alespoň xxx jednotek 
- Provozovatel přenosového zařízení o 
kapacitě alespoň xxx jednotek 
- Provozovatel technického dispečinku 
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c) zemní plyn 

Dodávky zemního 
plynu 

- Dodavatelský podnik ve smyslu ustanovení § 12a zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

- Dodavatelský podnik dodávající zemní plyn 
alespoň xxx odběrným místům 
- Technický dispečink 

Provoz distribuční 
soustavy 

- Provozovatel distribuční soustavy1 ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 2 písm. b) bod 29  zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon  
 

- Provozovatel vysokotlakého a středotlakého 
plynovodu 
- Provozovatel předávacích a regulačních 
stanic  
- Provozovatel technického dispečinku 
distribuční soustavy 

Provoz přepravní 
soustavy 

- Provozovatel přepravní soustavy2 ve smyslu § 2 odst. 2 
písm. b) bod 28  zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon  
 

- Provozovatel vysokotlakého plynovodu 
- provozovatel předávacích a regulačních 
stanic 
- Provozovatel technického dispečinku 
přepravní soustavy 
- Provozovatel kompresorové stanice, 
- Provozovatel předávací stanice, 

Provoz 
skladovacího 

zařízení 

- Provozovatel skladovacího zařízení3 ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) bod 30  zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon  

- Provozovatel skladovacího zařízení o 
kapacitě alespoň xxx  
- Provozovatel technického dispečinku 

Provoz zařízení 
LNG 

- Provozovatel zařízení LNG4 ve smyslu čl. 2 bodu 12 
směrnice 2009/73/ES 

- Provozovatel zařízení, které provádí 
zkapalnění zemního plynu, nebo dovoz, 
vykládání a  znovuzplynování LNG a  odpovídá 
za provoz zařízení LNG o kapacitě alespoň xxx 
jednotek 

                                                 
1 § 2 odst. 2 písm. a) bod 21: službou distribuční soustavy zajišťování distribuce plynu distribuční soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 

bezpečného provozu distribuční soustavy 
2 § 2 odst. 2 písm. b) bod 28: službou přepravy plynu zajišťování přepravy plynu přepravní soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 

bezpečného provozu přepravní soustavy 
3 § 2 odst. 2 písm. b) bod 30: službou uskladňování zajišťování uskladňování plynu, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu 

plynárenské soustavy provozovatelem zásobníku plynu v jím provozovaném zásobníku plynu, 
4 Směrnice 2009/73/ES čl. 2 bod 12: provozovatelem zařízení LNG jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provádí zkapalnění zemního plynu, nebo dovoz, vykládání a  

znovuzplynování LNG a  odpovídá za provoz zařízení LNG; 
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Provoz 
plynárenského 

podniku 

Plynárenský podnik5 ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 
2009/73/ES 
 

- Výrobce plynu ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon vyrábějící ročně 
alespoň xxx 
- Plynárenský podnik s podílem na trhu 
alespoň xxx % 
- Operátor trhu 

Provoz zařízení na 
rafinaci a úpravu 
zemního plynu 

Provozovatel zařízení na rafinaci a úpravu zemního plynu 

- Provozovatel zařízení na rafinaci a úpravu 
zemního plynu o kapacitě xxx 
- Provozovatel zařízení na rafinaci a úpravu 
zemního plynu s podílem na trhu alespoň xxx 
% 

 

  

                                                 
5 Směrnice 2009/73/ES čl. 2 bod 1: plynárenským podnikem fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň jednu z  těchto funkcí: výroba, přeprava, distribuce, 

dodávky, nákup nebo skladování zemního plynu, včetně LNG, a  která zajišťuje obchodní, technické nebo údržbářské úkoly související s  těmito funkcemi, s  vý 
jimkou konečných spotřebitelů; 
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Odvětví Základní 
služba Definice Speciální průřezová kritéria 

3. 
Bankovnict

ví 

Výkon činnosti 
úvěrové 
instituce 

Úvěrová instituce6 ve smyslu ustanovení § 
17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Úvěrová instituce,  jejíž podíl na trhu je nejméně xxx % 

 

  

                                                 
6 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, § 17a odst. 3.:  Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 

1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.:  

1) úvěrovou institucí podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;  

2) investičním podnikem osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES, která podléhají požadavkům stanoveným v uvedené směrnici, s výjimkou: a) úvěrových 
institucí, b) místních podniků, 
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Odvětví  Základní služba Definice Speciální průřezová kritéria 

                                                 
7 Podle § 2 odst. 2 zZákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, § 2 odst. 2 se zZdravotními službami se rozumí : 

a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky, a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány 
v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,  

b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující 
rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým 
pracovníkem, kterého si pacient zvolil,  

c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu 
a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví,  

d) zdravotnická záchranná služba,  

e) zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je 1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k 
zajištění poskytnutí zdravotních služeb, 2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele, 3. přeprava osob včetně 
zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve 
a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu,  

f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během 
přepravy,  

g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidských orgánů, tkání a buněk, 

h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování 
a výdej. 

Odvětví Pododvětví Základní služba Definice Speciální průřezová kritéria 

5. 
Zdravotnict

ví 

zdravotnická 
zařízení 
(včetně 

nemocnic a 
soukromých 

klinik) 

Poskytování 
služeb 

zdravotnického 
zařízení 

Poskytovatelé zdravotní 
péče7 ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 1,2,4 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních 
službách. 

- Zdravotnické zařízení, jehož celkový počet akutních lůžek je nejméně 
500 
- Zdravotnické zařízení, kde je počet ošetřených pacientů ročně 
nejméně xxx 
- Zdravotnické zařízení, kde je počet hospitalizovaných pacientů ročně 
nejméně xxx 
- Specializované zdravotnické zařízení, které má v České republice méně 
než x alternativních zařízení se stejným zaměřením 
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6. Dodávky a rozvody pitné vody 
Poskytování 
dodávek a 

distribuce pitné 
vody 

Dodavatel a distributor vody 

určené k lidské spotřebě8  

- Dodavatel a distributor pitné vody pro více než xxx obyvatel 
- Úpravna vody o výkonu nejméně xxx l/s 
- Úpravna vody, distributor a dodavatel pitné vody na kterých 
závisí činnost jiného posyktovatele základní služby nebo prvku 
kritické informační infrastruktury  

 

 

 

                                                 
8 Vodou určené k lidské spotřebě se rozumí pitná voda ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vyjma distributorů, pro něž je 

distribuce vody určené k lidské spotřebě pouze částí jejich obecné činnosti spočívající v distribuci komodit a zboží. 

Zákon č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1: Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v 
potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům 
lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.  
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