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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

S účinností zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 

zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony, transponujícího směrnici 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 NIS“), byly 

do zákona o kybernetické bezpečnosti zavedeny nové povinné osoby, a to provozovatelé 

základních služeb, správci informačních systémů základních služeb a provozovatelé 

informačních systémů základních služeb. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti svěřuje Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) úkol určovat provozovatele základních služeb a informační 

systémy základních služeb, obdobně jako tomu je v případě správců kritické informační 

infrastruktury. Za tím účelem zákon NÚKIB zmocňuje vyhláškou určit odvětvová a dopadová 

kritéria. Tato kritéria mají současně sloužit pro vymezení významnosti dopadu narušení 

základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností. 

K provedení zmocnění uvedeného v § 28 odst. 2 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti 

NÚKIB zpracoval návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základních služeb (dále 

jen „návrh vyhlášky“ nebo „vyhláška“). Návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek 

na rok 2017, v jehož rámci předseda Legislativní rady vlády rozhodl o tom, že k návrhu vyhlášky 

není předkladatel povinen zpracovat hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Úkol navrhnout předmětnou vyhlášku byl zadán Národnímu bezpečnostnímu úřadu 

s termínem předložení v srpnu 2017; tento úkol z věcných důvodů převzal ke splnění NÚKIB, 

který vznikl ke dni 1. 8. 2017 a který je předkladatelem návrhu vyhlášky. 

b) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s ústavním pořádkem České republiky a se 

zákonem, k jehož provedení se navrhuje 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Na oblast kybernetické 

bezpečnosti se z hlediska právních předpisů, které jsou součástí ústavního pořádku, vztahuje 

zejména čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), který stanoví, že 

„… právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 

bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“. Návrh je také v souladu s právem vlastnit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX4XL)



 

21 

 

majetek, neboť podle čl. 11 odst. 3 Listiny „[v]lastnictví zavazuje [a n]esmí být zneužito na 

újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy“. Omezení práva 

na užívání majetku, za které by snad povinná bezpečnostní opatření uložená zákonem o 

kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcími předpisy mohla být považována, resp. jejich účel 

chrání obecné zájmy, kterými je bezpečnost státu a obyvatelstva či významné 

 ekonomické a společenské zájmy. 

Kybernetická bezpečnost České republiky jako podmnožina bezpečnosti České republiky 

spadá do rozsahu působnosti ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Podle čl. 1 uvedeného ústavního zákona 

je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických 

základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot základní povinností státu. Návrh 

vyhlášky lze považovat za jeden z prostředků plnění této povinnosti státu. Návrh zároveň 

reflektuje postavení kybernetické bezpečnosti jako nedílného předpokladu rozvoje digitální 

společnosti a ekonomiky, o nějž Česká republika jako členský stát Evropské unie usiluje. 

Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, k jehož provedení 

se navrhuje (podle § 22a odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona o kybernetické 

bezpečnosti „dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní služby 

a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo 

ekonomických činností stanoví prováděcí právní předpis“), a je v souladu s jeho zákonným 

zmocněním uvedeným v § 28 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona („Úřad stanoví vyhláškou […] 

dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení 

významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo 

ekonomických činností podle § 22a odst. 1“). Návrh vyhlášky v příloze stanoví dopadová a 

odvětvová kritéria pro určení provozovatelů a informačních systémů v odvětvích 

specifikovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

c) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, judikaturou ESLP a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Vyhláška provádí zákon o kybernetické bezpečnosti, jenž transponuje do vnitrostátního 

právního řádu směrnici NIS. Tato směrnice je prvním právním aktem Evropské unie, jehož 

cílem je primárně úprava oblasti kybernetické bezpečnosti. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

a návrh vyhlášky provádějí ustanovení směrnice NIS a jsou v souladu i se strategií kybernetické 

bezpečnosti v Evropské unii1. 

                                                           
1 SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 

VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a 
chráněný kyberprostor. 
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Směrnice NIS musí být do právního řádu členských států transponována do 9. května 2018 

s tím, že k určení provozovatelů základních služeb je stanovena lhůta do 9. listopadu 2018 

(21 měsíců od platnosti směrnice NIS). 

Znění návrhu vyhlášky vychází rovněž z konzultací s dalšími členskými státy v rámci skupiny 

pro spolupráci zřízené směrnicí NIS a dalších bilaterálních jednání určených k seznámení se 

s jednotlivými národními přístupy. 

V oblasti kybernetické bezpečnosti nebyla dosud uzavřena žádná mezinárodní smlouva. 

Druhotně se kybernetické bezpečnosti dotýká Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě, rovněž 

známá jako Budapešťská úmluva. Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí předpisy 

včetně tohoto návrhu vyhlášky jdou rovněž v duchu nezávazných doporučení a závazků chránit 

důležité informační systémy formulovaných například ve zprávách Skupiny expertů OSN 

(UN GGE) či v opatřeních pro budování důvěry přijatých účastnickými státy Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 

Přímo se kybernetické bezpečnosti nedotýká ani judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva. Problematiku související s návrhem právního předpisu lze posuzovat z hlediska práv 

chráněných Evropskou úmluvou o lidských právech, např. práva na pokojné užívání majetku 

(povinné zavádění bezpečnostních opatření), práva na respektování soukromí (kompromitace 

citlivých údajů jako jedno z dopadových kritérií), práva na spravedlivé řízení (proces určování 

provozovatelů základních služeb) či práva nebýt dvakrát stíhán či trestán (správní řízení 

o porušení povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti v kontrapozici proti 

trestněprávní odpovědnosti). Navrhovaná úprava však nejenže nepředstavuje zásah do těchto 

práv či jejich nepřiměřené omezení, naopak v některých případech přispívá k jejich ochraně 

zajištěním adekvátní úrovně bezpečnosti informací tím, že realizuje zákonné zmocnění 

obsažené v účinném zákoně o kybernetické bezpečnosti.  

Návrh vyhlášky je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, jako jsou 

např. zásada právní jistoty, proporcionality a zákaz diskriminace. 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na veřejné 

rozpočty a dopad na podnikatelské prostředí České republiky 

Implementace navrhované právní úpravy si vyžádá určité finanční náklady na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty v případě subjektů, které dosud do působnosti zákona 

o kybernetické bezpečnosti nespadaly. Může se jednat zejména o rezort zdravotnictví, kde 

budou dotčeny subjekty zřizované a financované z veřejných prostředků. Návrh vyhlášky byl 

extenzivně konzultován se zástupci dotčených odvětví (dále jen „pracovní skupina“) a 

představuje kompromis mezi požadavkem na minimalizaci finančních nákladů na jedné straně 

a zajištěním potřebné míry kybernetické bezpečnosti, jak je stanovena směrnicí NIS a zákonem 

o kybernetické bezpečnosti. 
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Ve vztahu k soukromoprávním subjektům, které budou nově regulovány, očekáváme, že 

finanční a hospodářský dopad bude minimální, neboť valná jejich část již bezpečnostní 

opatření implementuje. Rozšíření působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti o 

provozovatele základních služeb se podle předběžných odhadů dotkne maximálně desítek 

subjektů, velká část již je regulována jako kritická informační infrastruktura. Dopad na 

podnikatelské prostředí tedy neočekáváme zásadní a spíše pozitivní ve směru ke zvýšení 

úrovně bezpečnosti informačních systémů a tím pádem služeb a konkurenceschopnosti. 

S ohledem na výše uvedené není také možné předpokládané hospodářské a finanční dopady 

navrhované právní úpravy blíže specifikovat z toho důvodu, že není v tuto chvíli detailně znám 

aktuální stav implementovaných bezpečnostních opatření. Jedná se o bezpečnostní opatření 

v rámci jednotlivých informačních systémů a sítí elektronických komunikací zajišťujících služby 

v nově regulovaných odvětvích, a to ve smyslu rozsahu a kvality aplikovaných bezpečnostních 

opatření. Tento stav může být značně odlišný nejen v rámci jednotlivých regulovaných odvětví, 

ale i v rámci jednotlivých podniků a institucí. Tuto skutečnost reflektuje také důvodová zpráva 

k zákonu o kybernetické bezpečnosti na stranách 24 – 29, kde uvádí hrubé odhady budoucích 

nákladů a dodává, že „Je však nutno si uvědomit, že tato výše nákladů je závislá na počtu 

využívaných informačních systémů a současném stavu jejich zabezpečení…“. Úroveň 

finančních nákladů je dána především úrovní přijatých bezpečnostních opatření, která bude 

pro povinné subjekty stanovena v úrovni odpovídající kritické informační infrastruktuře. 

Systém bezpečnostních opatření je stanoven vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, jejich 

rozsah je proto regulovaným subjektům dopředu znám, a mohou se tak na regulaci připravit. 

Pro stanovení odhadu finančních nákladů by musel být znám přesný stav implementace 

bezpečnostních opatření v jednotlivých systémech, které teprve budou určovány. Tedy zatím 

nejsou konkrétně známy ani všechny systémy, které budou pod regulaci zahrnuty ani jejich 

konkrétní rozsah. Následně by musela být provedena srovnávací analýza s požadavky regulace 

a až následně by bylo možné vytvořit odhad finančních nákladů navrhované právní úpravy. Je 

přitom zřejmé, že některá bezpečnostní opatření regulací požadovaná, by dříve či později 

zavedli sami správci systému ze své vlastní vůle, neboť bezpečné poskytování služeb je také 

jejich cílem.  

e) Předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel; dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky je z hlediska sociálních dopadů a dopadů na specifické skupiny obyvatel 

neutrální. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a tím pádem zajištění základních služeb 

bude mít druhotný pozitivní dopad na společenské a ekonomické činnosti jako např. zajištění 

zdravotní péče či dodávky energie. Návrh vyhlášky je rovněž neutrální z hlediska dopadů na 

životní prostředí, lze však obdobně předpokládat pozitivní efekt v podobě předcházení 

takových bezpečnostních incidentů, které by negativní dopad mohly mít. 
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f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava je z hlediska zákazu diskriminace a z hlediska rovnosti mužů a žen 

neutrální. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů a dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava může pozitivně přispět k ochraně soukromí a osobních údajů, 

neboť jedním z dopadových kritérií pro určení informačního systému, potažmo provozovatele 

základní služby, je možnost kompromitace citlivých údajů stanoveného počtu osob. Toto 

kritérium se vztahuje zejména na informační systémy používané ve zdravotnictví. Obecně 

vzato pak směrnice NIS a v návaznosti na ni zákon o kybernetické bezpečnosti vycházejí 

z účinných předpisů o ochraně osobních údajů. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na 

výkon státní statistické služby. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

V této oblasti nebyla shledána žádná nová vazba ani nová rizika. Návrh právní úpravy je 

jednoznačný a vychází z již existujícího právního rámce, který pouze doplňuje o omezený 

okruh povinných osob. Návrh vyhlášky je přiměřený jejímu účelu, neboť specifikuje, jaké 

subjekty mají být regulovány zákonem o kybernetické bezpečnosti v rámci transpozice 

směrnice NIS, jejíhož naplnění není možné dosáhnout jiným způsobem.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Vzhledem k povaze navrhovaných změn lze konstatovat, že návrh vyhlášky má pozitivní 

dopady na bezpečnost a obranu státu. Zejména přispěje k posílení zabezpečení poskytovatelů 

základních služeb v České republice, čímž dojde k posílení zabezpečení českého kyberprostoru 

jako takového. Rovněž dojde k navázání bližší spolupráce s členskými státy Evropské Unie, 

čímž bude zlepšena i možnost včasné a efektivní reakce při vzniku masivního kybernetického 

bezpečnostního incidentu s případnými přeshraničními dopady. 

j) Konzultace  

Podstatnou součástí procesu tvorby návrhu vyhlášky bylo ze strany Národního bezpečnostního 

úřadu zřízení expertních pracovních skupin. Zmíněné pracovní skupiny byly členěny na 

jednotlivá odvětví budoucí regulace a případně ještě dále specializovaně členěny na jednotlivá 

pododvětví. Takto navrženou strukturou vznikly čtyři jednotlivé pracovní skupiny pro 

energetiku, čtyři jednotlivé pracovní skupiny pro dopravu, společná pracovní skupina pro 

bankovnictví a infrastrukturu finančních trhů a dále samostatné pracovní skupiny pro zbylá 

odvětví zdravotnictví, vodního hospodářství, digitální infrastruktury a chemického průmyslu. 

Na jednání těchto třinácti pracovních skupin bylo pozváno více než sto expertů na daná 
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odvětví, a to z řad veřejného i soukromého sektoru. Na jednání pracovních skupin byli přizváni 

i zástupci oborových komor a svazů. Je možno říci, že tyto pracovní skupiny měly jednotnou 

osnovu svého průběhu. Na počátku byla odborná veřejnost stručně informována o aktuálním 

stavu novelizace zákona a o obecném rámci požadavků kladených směrnicí NIS na národní 

právní úpravu v oblasti provozovatelů základních služeb. Mezi tyto patřilo zpravidla objasnění 

pojmů základní služba, informační systém základní služby, provozovatel základní služby, dále 

pak byla představena zbylá jednotlivá odvětví, kritéria pro provozovatele základní služby dle 

směrnice NIS, návrhy dopadových kritérií pro určování těchto provozovatelů a také například 

přístup České republiky k výkaznictví provozovatelů základní služby a krizové informační 

infrastruktury. Po tomto úvodu již následovala debata nad oborovými zvláštnostmi 

jednotlivých odvětví, úprava dodatečných kritérií, která se následně stala speciálními kritérii 

druhu subjektu, stejně tak jako diskuze o kritériích dopadových, tedy především o nastavení 

jejich limitů pro každé jednotlivé odvětví nebo jejich přímé vyřazení z důvodu nevhodné 

aplikovatelnosti u konkrétních odvětví. O průběhu každého jednání pracovní skupiny vedli 

zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu zápis, který se stal hlavním podkladem pro 

následné úpravy jednotlivých kritérií v rámci vyhlášky. Takto vznikající text návrhu vyhlášky 

nicméně nebyl založen jen na těchto pracovních skupinách, ale byl průběžně konzultován 

s účastníky těchto pracovních skupin, a to na dvoustranných či vícestranných jednáních, 

korespondenčně i telefonicky. 

S ohledem na znění čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice NIS bylo na počátku tvorby dopadových 

kritérií v rámci vyhlášky zvažováno také časové hledisko. Časovým hlediskem se v této 

souvislosti rozumí stanovení časové hranice v rámci délky trvání kybernetického 

bezpečnostního incidentu, která při zvážení významnosti narušení poskytování služby tyto 

incidenty rozděluje na ty, které nejsou svými dopady významné, a dále na ty, které je potřeba 

zvažovat. Případně také tyto hranice mohou být pojaty jako stupňující významnost narušení 

poskytování služby. Takto chápané časové hledisko však v rámci přístupu, který byl zvolen pro 

tuto vyhlášku, naráží na minimálně dvě nepřekonatelné překážky. První naráží na definici 

bezpečnosti informací dle zákona. Podle § 2 písm. c) zákona o kybernetické bezpečnosti se 

bezpečností informací rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Časové 

hledisko, tak jak bylo výše popsáno, je reálně možno uvažovat pouze pro jednu z těchto tří 

kategorií. V případě, že se bude jednat o problém se zajištěním dostupnosti, může se 

v takovém případě promítat časové hledisko, tedy, že krátkodobý výpadek nedosáhne 

takových dopadů jako výpadek dlouhodobý. Časové hledisko je z hlediska fungování vnitřního 

trhu Evropské unie potřeba vnímat právě s ohledem na nedostupnost základní služby, která 

může být samozřejmě způsobena i délkou trvání kybernetického bezpečnostního incidentu, 

ale mnohem častěji to bude spíše závažností incidentu. Tento model je však velmi těžko 

aplikovatelný na ostatní dvě kategorie. Pokud dojde k narušení integrity nebo důvěrnosti, toto 

narušení již dále stupňováno s plynutím času být nemusí, resp. dopady takového narušení 

nemusí v čase růst. Druhou překážkou je skutečnost, že vyhláška uvádí kritéria pro určování 
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jednotlivých provozovatelů základní služby a v momentě jejich určování není možné stanovit, 

jak dlouho bude případný incident trvat. I v případě, že by bylo časové hledisko ve vyhlášce 

uvedeno, a nastaveno na určitou významnou mez, bylo by nutno uvažovat trvání incidentu, 

který by tuto mez vždy překročil. Jakou dobu určitý kybernetický bezpečnostní incident trval 

je možno určit pouze u analýzy již proběhlého incidentu, nelze ji uvažovat do budoucna pro 

možný budoucí incident. Z těchto důvodů nebylo časové hledisko do znění vyhlášky zahrnuto. 
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 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

§ 1  

Návrh vyhlášky navazuje na závěrečnou část ustanovení § 22a odst. 1, podle které „Dopadová 

a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu 

narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví 

prováděcí právní předpis“. Toto ustanovení představuje předmět úpravy návrhu vyhlášky a je 

proto takto uvedeno v jeho § 1. Tímto ustanovením se současně plní referenční povinnost ve 

vztahu ke směrnici NIS, která má být návrhem vyhlášky nejen implementována, ale má na ni 

být rovněž uveden odkaz. 

§ 2 

V § 2 návrhu vyhlášky se uvádí, že jsou odvětvová kritéria určena druhem služby, druhem 

subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu, přičemž toto speciální kritérium druhu 

subjektu zohledňuje významnost subjektu v předmětném odvětví.  

Podle odstavce 2 jsou odvětvová kritéria (v rozsahu druh služby, druh subjektu a speciální 

kritérium druhu subjektu) a dopadová kritéria uvedena v příloze návrhu vyhlášky. Příslušná 

buňka dopadových kritérií v příloze vyhlášky je vždy uvozena slovy „Dopad kybernetického 

bezpečnostního incidentu v informačním systému nebo síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování služby, může způsobit…“ Tento úvod navazuje na § 2 

písm. i) zákona o kybernetické bezpečnosti, podle kterého je základní službou 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 uvedených odvětví. Podle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice NIS je kritériem 

pro určení provozovatele základní služby mimo jiné to, že poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech. Pojem sítě a informačního systému pak v čl. 4 odst. 1 písm. 

a) směrnice NIS zahrnuje také síť elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 odst. a) směrnice 

2002/21/ES, tedy „přenosové systémy, a popřípadě i spojovací nebo směrovací zařízení a jiné 

prostředky, které umožňují přenos signálů po okruzích, rádiovými, optickými nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných (okruhově nebo paketově 

komutovaných, včetně Internetu) a mobilních pozemních sítí, sítí pro rozvod elektrické energie 

v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a 

sítí kabelové televize, bez ohledu na typ přenášené informace“. 

Účelem § 2 odst. 3 návrhu vyhlášky je stanovit, jak se v datech uvedených v tabulce správně 

orientovat. Jako provozovatel základní služby má být určen ten, kdo na témž řádku přílohy 

návrhu vyhlášky splňuje jak odvětvová kritéria, přičemž musí naplnit alespoň jedno ze 

speciálních kritérií druhu subjektu, pokud jsou pro daný druh služby specifikována v příloze 
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návrhu vyhlášky, tak současně alespoň jedno z dopadových kritérií uvedených pro daný druh 

služby v příloze návrhu vyhlášky. 

§ 3 

Navrhuje se pevné datum nabytí účinnosti návrhu vyhlášky, a to ke dni 1. února 2018. Nabytí 

účinnosti návrhu vyhlášky k uvedenému datu je zcela dostatečné z hlediska transpoziční lhůty 

směrnice NIS. 

Příloha návrhu vyhlášky: 

Odvětví: Energetika 

Prvním odvětvím regulovaným návrhem vyhlášky je odvětví energetika. Odvětví energetiky je 

dále rozděleno na pododvětví elektřina, ropa a plyn, která odpovídají členění v rámci směrnice 

NIS. K těmto třem pododvětvím je ještě na základě pravomoci dané členským státům směrnicí 

NIS dále přidáno pododvětví teplárenství. Celkově je tedy v rámci vyhlášky odvětví energetiky 

rozděleno na čtyři pododvětví. Přestože jsou dopadová kritéria určena ve vyhlášce na úrovni 

jednotlivých pododvětví, s ohledem na podobnost jednotlivých pododvětví vychází ze 

základního rámce, který je společný pro celé odvětví, a od něhož se mohou ve zvláštních 

případech částečně odchylovat. Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno kritérium závažného omezení či 

narušení druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný 

počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zaokrouhlené na 

desetitisíce. Takto nastavené kritérium má za cíl rozlišit posuzované potenciální provozovatele 

základní služby a jejich systémy, které jsou z hlediska rozsahu poskytování této základní služby 

významné z hlediska rozsahu poskytování základní služby uživatelům. Ze závěrů pracovních 

skupin v odvětví energetika, především pak pododvětví elektřina, vyplynulo, že takto 

nastavené kritérium stanovuje vhodnou hodnotu pro určení hranice dopadu, který by již 

znamenal významný zásah. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a) 

směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 
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určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního dopadového kritéria je toto kritérium 

zaměřeno na nedostupnost služby v plném rozsahu, čímž je myšleno, že služba nebude 

poskytována v žádném rozsahu ani kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl 

definován na 1 600 z toho důvodu, že se jedná o orientační ukazatel daný počtem obyvatel 

průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec nahraditelná byla, byly by 

náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu způsobu, jakým je služba 

běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. f) směrnice NIS.  

Pátým dopadovým kritériem je počet 100 obětí na životech nebo počet 1 000 zraněných 

vyžadujících lékařské ošetření, ke kterým by došlo v souvislosti s narušením předmětné služby 

v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním systému. Ochrana života 

a zdraví je jedním ze základních kritérií, jehož důležitost byla reflektována již v rámci určování 

prvků kritické infrastruktury. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS.  

Posledním dopadovým kritériem uplatněným v tomto odvětví, je kritérium narušení veřejné 

bezpečnosti na významné části správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu, či jednotlivých státních orgánů nebo 

institucí, stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný či soukromý 

majetek. Významnou část je možno chápat jak z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví energetiky, resp. jednotlivá jeho pododvětví není jako dopadové kritérium 

uvažována kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. Toto dopadové 

kritérium, oproti jiným odvětvím, není v rámci tohoto odvětví předmětné. Je tomu tak 

zejména z toho důvodu, že se předpokládá určování zejména dispečerských a průmyslových 

řídicích systémů, kde se osobní údaje nevyskytují.  
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Pododvětví: Elektřina 

Vyhláška uvádí v rámci odvětví energetiky jako první pododvětví elektřinu. S ohledem na 

členění druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb v tomto pododvětví 

ve vyhlášce definovány v rámci tří druhů služeb, které jsou ještě dále rozšířeny o čtvrtý druh 

služby na základě pravomoci dané směrnicí NIS členským státům. Specifickým znakem tohoto 

pododvětví je, že se jedná o pododvětví síťové, a je proto nutné k zajištění jeho funkčnosti 

obsáhnout v rámci regulace všechny jeho jednotlivé procesy. Druhy služeb jsou v rámci tohoto 

pododvětví tedy stanoveny jako výroba elektřiny, prodej elektřiny, provoz přenosové soustavy 

a provoz distribuční soustavy. Dopadová kritéria se pro toto pododvětví odlišují od kritérií 

uvedených v rámci odvětví energetiky tím, že z důvodu specifik tohoto pododvětví jsou výše 

uvedené první a část čtvrtého dopadového kritéria obsahově spojeny do kritéria jediného, 

tedy, že kybernetický bezpečnostní incident může způsobit nejen závažné omezení či narušení 

služby pro více než 50 000 osob, ale také její nedostupnost pro stejný počet osob. 

Nedostupnost již však v tomto případě není podmíněna nenahraditelností jiným způsobem 

bez vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Výroba elektřiny 

Pododvětví elektřina se dělí na čtyři druhy služby. Prvním z nich je výroba elektřiny. Druhem 

subjektu jsou pro tento druh služby výrobci elektřiny podle § 23 zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Samostatná 

regulace výroby elektřiny, jakožto druhu služby, v rámci pododvětví elektřiny je oproti 

směrnici NIS v této vyhlášce výslovně upravena. Jak již bylo uvedeno, jedná se v případě 

elektřiny o pododvětví síťové a je tedy z důvodu efektivního zvyšování kybernetické 

bezpečnosti nutno pokrýt všechny podstatné oblasti v tomto pododvětví. Výroba elektřiny je 

tedy poslední oblastí, která v tomto pododvětví v rámci evropské regulace chybí, a přitom je 

pro toto pododvětví velmi důležitá, protože je první službou, od které se ostatní zmíněné 

služby dále odvíjejí a mohou být na ní závislé. V rámci výroby elektřiny jsou dále nastavena tři 

speciální kritéria druhu subjektu. Prvním z nich je kritérium výrobny elektrické energie 

s celkovým instalovaným výkonem nejméně 500 MW. Toto kritérium míří na elektrárny jako 

takové. Toto kritérium bylo stanoveno na základě spolupráce s pracovní skupinou a cílí na 

vyčlenění skupiny těch nejvýznamnějších elektráren v České republice. Cílem zahrnutí těchto 

elektráren do regulace je, aby se minimalizovalo riziko případného výpadku dodávek 

elektrické energie (tzv. blackout) způsobeného kybernetickým bezpečnostním incidentem a 

zároveň aby nebyly do regulace zahrnuty elektrárny, jejichž významnost není pro Českou 

republiku na tak vysoké úrovni. Druhým speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium 

výrobny poskytující podpůrné služby s celkovým instalovaným výkonem nejméně 100 MW. 

Toto kritérium cílí na výrobny elektrické energie, které jsou důležité pro poskytování 

podpůrných služeb elektrárnám. Konkrétně jsou tyto výrobny důležité například při výpadku 

elektrárny s vysokým výkonem. V případě výpadku takové elektrárny je nutné, pro opětovné 
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spuštění takové elektrárny, mít k dispozici výrobnu, která je schopna poskytnout podpůrné 

služby. Jak tato dvě speciální kritéria druhu subjektu uvádí, je při hodnocení výše 

instalovaného výkonu potřeba vycházet z celkového výkonu, teda takového výkonu, který je 

provozovatel základní služby schopen vyprodukovat v souhrnu. Technický dispečink výrobce 

elektřiny, jakožto třetí speciální kritérium druhu subjektu, je z pohledu kybernetické 

bezpečnosti jednou z nejdůležitějších částí výrobny elektřiny. Z tohoto dispečinku jsou řízeny 

jednotlivé systémy v elektrárně a je zcela zásadní pro funkčnost elektrárny. V případě 

kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci dispečinku výrobce elektřiny může dojít 

k úplnému odstavení celé elektrárny, bez ohledu na její výkon. Toto speciální kritérium druhu 

subjektu proto cílí hlavně na tyto specifické systémy. Útoky na tyto systémy jsou navíc již 

známé, například útok realizovaný na Ukrajině, ke kterému došlo v prosinci roku 2015. 

Zmíněný útok měl za následek výpadek elektrické energie pro zhruba 700 000 domácností a 

průmysl v oblasti západní Ukrajiny. Dalším argumentem pro zahrnutí dispečinku do výčtu 

speciálních kritérií je pokrytí situace, kdy může být určen technický dispečink výrobce elektřiny 

i v těch případech, kdy výrobce elektřiny využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, 

který jej využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). V případě, že uvedený druh 

subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno 

z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh 

služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová 

kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak 

systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak 

bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Prodej elektřiny 

Dalším druhem služby je v rámci pododvětví elektřiny prodej elektřiny. Tato kategorie cílí na 

podniky, které prodávají elektrickou energii zákazníkům, jakožto další složku v tomto síťovém 

odvětví, případně navazující na výrobu elektrické energie. Druhem subjektu je v tomto případě 

obchodník s elektřinou, definovaný podle § 30 energetického zákona. Tento pojem také 

odpovídá požadavku směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do 

regulace také elektroenergetické podniky ve smyslu čl. 2 bodu 35 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, které zastávají funkci dodávek ve smyslu 

čl. 2 bodu 19 uvedené směrnice. Dodávkami se podle této směrnice rozumí prodej, včetně 

dalšího prodeje, elektřiny zákazníkům. V rámci speciálních kritérií druhu subjektu jsou pro 

tento druh služby stanoveny systémy využívané k prodeji elektřiny, mající přímý vliv na 

dodávku elektřiny koncovým zákazníkům. Toto speciální kritérium má za cíl odlišit ty 

obchodníky s elektřinou, kteří jsou pouze komunikačním článkem mezi distributory a 

zákazníkem. Informační systémy nebo sítě elektronických komunikací u obchodníka 

s elektřinou, v rámci kterých nemá kybernetický bezpečnostní incident dopad na dodávky 

elektřiny zákazníkům, nejsou z pohledu této regulace předmětné. Pokud tedy následně 
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systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak 

bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz přenosové soustavy 

Třetím druhem služby je v rámci pododvětví elektřiny provoz přenosové soustavy. Přenosová 

soustava je v České republice sestavena ze sítí 400 kV a 220 kV a tvoří páteř elektrizační 

soustavy. Slouží k přenosu výkonu na velké vzdálenosti, zajišťuje propojení elektrizační 

soustavy se zahraničními soustavami a dále slouží pro vyvedení výkonu z velkých systémových 

elektráren. V rámci tohoto pododvětví je tedy nutné cílit regulaci i na tuto část tohoto síťového 

pododvětví. Druhem subjektu je v rámci tohoto druhu služby provozovatel přenosové 

soustavy dle § 24 energetického zákona. Tím je také naplněn požadavek směrnice NIS, která 

ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také provozovatele přenosové 

soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 

2003/54/ES. V této kategorii jsou dále stanovena tři speciální kritéria druhu subjektu. Těmito 

jsou samotné vedení přenosové soustavy, elektrické stanice přenosové soustavy a technický 

dispečink, který zajišťuje jejich správný provoz. Na to následně navazuje napojení distribuční 

soustavy. Nad přenosovou soustavou je technický dispečink, který je využíván k provozu 

přenosové soustavy tak, aby bylo možné přes tento dispečink celou přenosovou soustavu řídit. 

Rozsah je nastaven tak, aby bylo možné zajistit ochranu před kybernetickým bezpečnostním 

incidentem v celém rozsahu přenosu elektřiny, až po na ni navazující distribuci elektrické 

energie ke koncovým odběratelům. Takto nastavený rozsah vychází z jednání pracovní 

skupiny, sestavené z řad zástupců energetického průmyslu. Na základě tohoto jednání bylo 

konstatováno, že nelze na energetiku pohlížet jako na jednotlivé oddělené bloky, ale jako na 

celek vzájemně se ovlivňujících prvků. Sektor energetiky je proto nutné chránit v celém 

rozsahu výše popsaných prvků. Tuto skutečnost pak v rámci navrhované vyhlášky reflektuje i 

finální podoba návrhu, kdy bylo po jednání pracovní skupiny opuštěno od původně 

navrhovaných kritérií, která ještě více zužovala kategorii speciálních kritérií druhu subjektu 

(např. se jednalo o kritérium zásobování nejméně 50 000 osob u elektrické stanice distribuční 

soustavy). V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, 

a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy 

bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, 

splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané odvětví a pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 
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Provoz distribuční soustavy 

Posledním druhem služby je v rámci pododvětví elektřiny provoz distribuční soustavy. 

Distribuční soustava slouží k distribuci výkonu k odběratelům. V České republice je tvořena 

sítěmi o napětí 110 kV a sítěmi všech nižších napěťových úrovní. Přenáší výkon na kratší 

vzdálenosti a jsou do ní připojeny elektrárny nižších výkonů. V některých případech zajišťuje 

přeshraniční propojení, které však slouží pouze pro napájení vydělených oblastí. V rámci 

tohoto druhu služby je druhem subjektu provozovatel distribuční soustavy dle § 25 

energetického zákona. Tím je také naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II 

uvádí povinnost zahrnout do regulace také provozovatele distribuční soustavy ve smyslu čl. 2 

bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES. V této 

kategorii jsou dále také ještě nastavena tři speciální kritéria druhu subjektu. Tato speciální 

kritéria druhu subjektu, z nichž musí druh subjektu alespoň jedno naplnit, jsou velice podobné 

s výše popsanou přenosovou soustavou. Rozdíl je pouze v tom, že zde se budou posuzovat 

prvky na úrovni distribuční soustavy, nikoliv přenosové soustavy. Kritérii tedy jsou vedení 

distribuční soustavy, elektrická stanice distribuční soustavy a technický dispečink 

provozovatele distribuční soustavy. Elektrická stanice distribuční soustavy je souhrn staveb a 

zařízení v uzlech elektrizační soustavy. Jedná se o jeden z mnoha prvků pro zajištění funkčnosti 

celé elektrické soustavy v České republice. Vedení distribuční soustavy je systémem zařízení, 

prostřednictvím kterého je distribuce zajišťována. Technický dispečink provozovatele 

distribuční soustavy je využíván k samotnému řízení distribuční soustavy. Takovéto nastavení 

speciálních kritérií druhu subjektu tedy v souhrnu pokrývá nejzásadnější celky distribuční 

soustavy elektřiny v České republice. Proto je jedním ze speciálních kritérií druhu subjektu 

technický dispečink provozovatele distribuční soustavy, a to i v těch případech, kdy 

provozovatel distribuční soustavy využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej 

využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných 

speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Pododvětví: Ropa 

Návrh vyhlášky uvádí v rámci odvětví energetiky jako další pododvětví ropu. S ohledem na 

členění druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb v tomto pododvětví 

v návrhu vyhlášky definovány v rámci dvou druhů služeb. Stejně tak jako předchozí, i toto 

pododvětví je síťové, a proto je nutné za účelem zajištění jeho funkčnosti obsáhnout v rámci 

regulace všechny jeho nejvýznamnější části. Druhy služeb jsou tedy stanoveny jako provoz 
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rafinérie, skladu, přenosového zařízení na ropu nebo těžba ropy a provoz ropovodu. Dopadová 

kritéria se pro toto pododvětví neodlišují od kritérií uvedených v rámci odvětví energetiky. 

Provoz rafinérie, skladu nebo přenosového zařízení na ropu nebo těžba, zpracování nebo 

úprava ropy 

Prvním druhem služby je v rámci pododvětví ropy provoz rafinérie, skladu nebo přenosového 

zařízení na ropu nebo těžba, zpracování nebo úprava ropy. I v rámci pododvětví ropa je nutné 

si uvědomit, že se jedná o síťové pododvětví. V případě, že je z pozice státu vhodné klást důraz 

na zachování dostupnosti a kvality služeb, je nutné na toto pododvětví pohlížet jako na celek. 

Je tedy nutné do regulace zahrnout jednotlivé prvky a činnosti, které jsou na sobě v konečném 

důsledku závislé. Regulace musí tedy v rámci svého komplexního zaměření pokrýt jak výrobu, 

uskladnění, tak přepravu ropy. V rámci pracovní skupiny byl projednán návrh ohledně 

nastavení kritérií pro tento souhrnný druh služby. Druhem subjektu byl pro tento druh služby 

určen provozovatel zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci nebo úpravu ropy, skladovacího 

nebo přenosového zařízení na ropu. Určením tohoto provozovatele jako druhu subjektu je 

také naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do 

regulace také provozovatele zařízení na těžbu, rafinaci a zpracování ropy a skladovacích a 

přenosových zařízení v obecném smyslu, bez odkazu na jinou unijní právní úpravu. Dle 

informací pracovní skupiny jsou v České republice rafinérie, u kterých lze díky jejich významu 

předpokládat zařazení do regulace, v řádu několika málo jednotek. V této kategorii je pak 

nastaveno šest speciálních kritérií druhu subjektu. Prvním speciálním kritériem druhu 

subjektu, o kterém se diskutovalo v rámci pracovní skupiny, je nastavení hodnoty významnosti 

zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci nebo úpravu ropy. Na návrh pracovní skupiny bylo toto 

kritérium stanoveno na výrobní kapacitu těchto zařízení ve výši minimálně 3 000 000 tun 

ročně. Dalším kritériem je zásobník nebo komplex zásobníků. Při diskuzi na úrovni pracovní 

skupiny byla diskutována problematika velikosti skladovacích zařízení v České republice. Dle 

názoru pracovní skupiny by svým významem měla do regulace patřit pouze ta největší a 

nejvýznamnější skladovací zařízení. Tato velikost byla na základě informací získaných od členů 

pracovní skupiny nastavena na 20 000 m3. Kritéria tedy může naplnit pouze provozovatel, 

který disponuje zásobníkem nebo jejich komplexem o souhrnné kapacitě 20 000 m3. Tímto 

omezením budou v regulaci zahrnuti pouze významnější provozovatelé. Třetím speciálním 

kritériem druhu subjektu je skladovací zařízení na LPG o kapacitě nejméně 20 000 m3. LPG, 

neboli zkapalněný ropný plyn, směrnice NIS uvádí jako další z kategorií, která by měla být do 

regulace zahrnuta. Jedná se o směs uhlovodíkových plynů používaných jako palivo do 

spalovacích spotřebičů a vozidel. V průběhu jednání pracovní skupiny vyšlo najevo, že v České 

republice neexistují skladovací zařízení o takovém objemu, aby je bylo vhodné považovat z 

pohledu regulace za významné. Ke skladování LPG dochází pouze u některých čerpacích stanic, 

jejichž množství je však také velmi malé. Čerpací stanice jsou obvykle zásobovány přímo od 

dodavatele, a k žádnému významnému uskladňování v České republice nedochází. Přestože je 

toto kritérium z aktuálního pohledu pro Českou republiku nerelevantní, je s ohledem na 
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požadavky čl. 23 odst. 2 směrnice NIS, a způsob transpozice směrnic obecně, potřeba 

zohlednit v národní právní úpravě i tento druh služby. Na základě následného jednání pracovní 

skupiny byl přijat závěr, že je potřeba toto odvětví zohlednit, avšak je nutno nastavit speciální 

kritéria druhu subjektu tak, aby byla potenciálně regulována pouze skladovací zařízení, která 

by mohla být v budoucnu dostatečně velká a významná do té míry, aby jejich narušení mělo 

dopad na společenské a ekonomické činnosti. Závěrem pracovní skupiny tedy bylo nastavení 

kritéria zohledňujícího nejmenší možný objem skladovaného LPG, a to na úroveň odpovídající 

stejné úrovni, na kterou je nastaveno předchozí speciální kritérium druhu subjektu, tedy 

zásobník a komplex zásobníků s kapacitou nejméně 20 000 m3. Speciální kritérium druhu 

služby bylo tedy nastaveno na skladovací zařízení na LPG o kapacitě nejméně 20 000 m3. 

Čtvrtým speciálním kritériem druhu subjektu v rámci pododvětví ropa, je kritérium 

produktovodu s kapacitou přepravy produktů více než 3 000 000 tun ročně. Produktovody jsou 

napojeny na skladovací zařízení a je v nich možné přepravovat několik druhů paliva. 

Produktovody jsou významné také z pohledu státu, protože jsou spjaty se státními hmotnými 

rezervami v souladu se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii. Cílem regulace však 

není zahrnout a regulovat všechny produktovody, ale pouze ty nejvýznamnější. Z toho důvodu 

bylo v rámci jednání pracovní skupiny řešeno nastavení speciálního kritéria tohoto druhu 

subjektu především z pohledu kapacity přepravy v těchto produktovodech. Pracovní skupina 

posuzovala metriky, podle kterých bude nastavena významnost, a to zejména s ohledem na 

objemové hodnoty. V současné době se objem nejvýznamnějších produktovodů v České 

republice pohybuje v řádu 3 500 000 tun přepravených produktů za rok. Na základě výstupů 

pracovní skupiny bylo proto toto speciální kritérium druhu subjektu stanoveno jako 

provozovatel produktovodu s kapacitou přepravy produktů více než 3 000 000 tun ročně. 

Pátým, předposledním, speciálním kritériem druhu subjektu je přenosové zařízení na ropu. 

Tím se rozumí systém zařízení, které je možno definovat obdobně jako ropovod, s tím hlavním 

rozdílem, že se jedná o zařízení, které je umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě 

nebo ve skladovacím zařízení a zajišťuje přepravu ropy v rámci těchto závodů nebo zařízení. 

Posledním kritériem je technický dispečink, který je využíván k provozu rafinérie, skladu, 

přenosového zařízení na ropu nebo těžbě, zpracování nebo úpravě ropy. V tomto případě se 

jedná v podstatě o několik kritérií v jednom, protože v rámci jednotlivých činností subjektu je 

možné naplnit kritérium tím, že technický dispečink bude využívaný byť i jen pro jedinou z 

nich. Také proto je jedním ze speciálních kritérií druhu subjektu technický dispečink 

provozovatele zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci, úpravu ropy, skladovacího nebo 

přenosového zařízení, a to i v těch případech, kdy provozovatel zařízení na těžbu, zpracování, 

rafinaci, úpravu ropy, skladovacího nebo přenosového zařízení využívá svůj technický 

dispečink pro jiný subjekt, který jej využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). 

V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále 

naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 
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dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz ropovodu 

Další regulovanou službou, která je definovaná ve směrnici NIS, je provoz ropovodu. Druhem 

subjektu, na který tato regulace míří, jsou provozovatelé ropovodů. Tím je také naplněn 

požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také 

provozovatele ropovodů, a to v obecném smyslu, bez bližšího odkazu na předmětnou unijní 

právní úpravu. V rámci jednání pracovní skupiny, kterých se účastnili zástupci z řad 

provozovatelů ropovodů, bylo diskutováno nastavení velikosti kritéria pro nastavení 

vhodného rozsahu regulace. Z jednání vyšlo najevo, že v České republice fungují dva 

vnitrostátní ropovody a neexistuje zde žádný tranzitní ropovod. Cílem je tedy zajistit ochranu 

před kybernetickým bezpečnostním incidentem pro tyto dva nejdůležitější ropovody v České 

republice. Jedná se o ropovody Ingolstadt (IKL) a Družba. Původně bylo kritérium nastaveno 

na maximální přepravní kapacitu. V průběhu jednání pracovní skupiny subjekty doporučily 

vztáhnout kritérium na objem a brát v úvahu reálné množství přepravované ropy. V této 

kategorii byla tedy následně nastavena tři speciální kritéria druhu subjektu. První kritérium, 

na kterém se pracovní skupina shodla, je kritérium vnitrostátního ropovodu s kapacitou 

přepravy ropy více než 500 000 tun ročně. S ohledem na výše zmíněné odráží výše tohoto 

kritéria významnost ropovodů a vedle toho, že toto kritérium splňují oba uvedené ropovody, 

nastavuje hranici i do budoucna pro případ, že by další, takto významné ropovody, byly 

vybudovány. Druhým kritériem u tohoto druhu služby je pak kritérium koncového zařízení pro 

předání ropy. Tímto kritériem se cílí na zařízení, pomocí kterého dochází k předávání ropy 

z ropovodů. Toto kritérium je v regulaci zahrnuto z důvodu zajištění funkčnosti všech procesů 

při přepravě ropy i pro případ, kdy by provozovatelem koncového zařízení pro předání ropy 

byl jiný subjekt, než provozovatel ropovodu o uvedeném objemu. Je nutné zajisti i to, že po 

tom, co je v ropovodu ropa přepravena, je možné ji také vyčerpat nebo přečerpat například 

do cisterny pro další přepravu a distribuci ropy pro další zpracování. Posledním kritériem je 

technický dispečink využívaný k provozu ropovodu tak, aby bylo možné přes tento dispečink 

provoz ropovodu řídit. Proto je jedním ze speciálních kritérií druhu subjektu technický 

dispečink provozovatele ropovodu, a to i v těch případech, kdy provozovatel ropovodu využívá 

svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. 

outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh 

služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, 

tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu 

subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v 

rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 
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Pododvětví: Zemní plyn 

Vyhláška uvádí v rámci odvětví energetiky jako další pododvětví zemní plyn. Stejně tak jako 

předchozí, i toto pododvětví je síťové, a proto je nutné k zajištění jeho funkčnosti obsáhnout 

v rámci regulace všechny jednotlivé procesy; počínaje provozem plynárenského podniku, 

provozem zařízení na rafinaci nebo úpravu plynu, přes prodej plynu, provoz přepravní nebo 

distribuční soustavy, až po provoz skladovacího zařízení nebo provoz zařízení LNG. Dopadová 

kritéria se pro toto pododvětví odlišují od kritérií uvedených v rámci odvětví energetiky tím, 

že z důvodu specifik tohoto pododvětví jsou výše uvedené první a část čtvrtého dopadového 

kritéria obsahově spojeny do kritéria jediného, tedy, že kybernetický bezpečnostní incident 

může způsobit nejen závažné omezení či narušení služby pro více než 50 000 osob, ale také 

její nedostupnost pro stejný počet osob. Nedostupnost již však v tomto případě není 

podmíněna nenahraditelností jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Provoz plynárenského podniku 

Prvním druhem služby v rámci pododvětví zemního plynu je provoz plynárenského podniku. 

Plynárenským podnikem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň 

jednu z těchto funkcí výroby, přepravy, distribuce, dodávek, nákupu nebo skladování zemního 

plynu, a to včetně LNG, a která také zajišťuje obchodní, technické nebo údržbářské úkoly 

související s těmito funkcemi. Výjimkou z této definice je konečný spotřebitel. Tato definice 

vychází přímo z čl. 2 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 

13. července 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení 

směrnice 2003/55/ES, na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS na zahrnutí 

tohoto druhu subjektu do předmětné regulace2. V průběhu jednání pracovní skupiny bylo 

diskutováno nastavení speciálních kritérií druhu subjektu s ohledem na určení jejich 

významnosti, a to především z toho důvodu, že v rámci České republiky se jedná o poměrně 

malé množství předmětných podniků, jejichž počet se pohybuje v řádu jednotek. Na základě 

výsledků jednání pracovní skupiny bylo jako speciální kritérium druhu subjektu určeno jediné 

kritérium, a to kritérium výrobce plynu podle energetického zákona, který vyrábí nebo těží 

ročně alespoň 15 % roční spotřeby České republiky. Procentní hranice nastavená pracovní 

skupinou má rozdělovat tuto oblast plynárenského odvětví na podniky významné, a na 

podniky ostatní, které není potřeba do regulace zahrnout. V případě, že uvedený druh 

subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní popsané speciální 

kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, 

tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno 

přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

                                                           
2 Přestože zásadně není správné odkazovat ve vnitrostátním předpisu na směrnici Evropské unie, v této části 
návrhu vyhlášky považuje předkladatel uvedení odkazu na směrnici za vhodné, protože příslušná směrnice nemá 
v českém vnitrostátním právu žádný ekvivalent. 
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subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz zařízení na rafinaci nebo úpravu plynu 

Dalším druhem služby v rámci pododvětví zemní plyn je s ohledem na směrnici NIS provoz 

zařízení na rafinaci nebo úpravu plynu. Druhem subjektu je pak pro tuto službu provozovatel 

zařízení na rafinaci nebo úpravu plynu, a to ve smyslu směrnice NIS, v důsledku čehož je také 

přímo naplněn požadavek směrnice NIS na zahrnutí tohoto druhu subjektu do předmětné 

regulace. V průběhu jednání pracovní skupiny vyšlo najevo, že tuto službu v České republice 

žádný potenciální povinný subjekt neprovádí. Tyto procesy se provádí ihned při výrobě a 

těžbě. Přestože je toto kritérium z aktuálního pohledu pro Českou republiku nerelevantní, je s 

ohledem na požadavky čl. 23 odst. 2 směrnice NIS, a způsob transpozice směrnic obecně, 

potřeba zohlednit v národní právní úpravě i tento druh služby. Na základě výsledků pracovní 

skupiny byl tedy druh subjektu nastaven jako provozovatel zařízení na rafinaci a úpravu 

zemního plynu a následné speciální kritérium druhu subjektu nebylo upraveno. V tuto chvíli je 

možno předpokládat, že bude tato kategorie prázdnou množinou, avšak v případě, že by i 

přesto začal tento druh služby některý subjekt provozovat, jeho významnost bude ještě dále s 

ohledem na jeho systém hodnocena prostřednictvím dopadových kritérií. Pokud tedy 

následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Prodej plynu 

V rámci prodeje plynu, jakožto třetího druhu služby v pododvětví zemní plyn, cílí regulace na 

druh subjektu, který zajišťuje prodej plynu. Tím je obchodník s plynem podle § 61 

energetického zákona. Určením obchodníka s plynem jako druh subjektu je naplněn 

požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také 

dodavatelské podniky ve smyslu čl. 2 bodu 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 

plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. V rámci speciálních kritérií druhu subjektu jsou pro 

tento druh služby stanoveny systémy využívané k prodeji plynu, mající přímý vliv na dodávku 

plynu koncovým zákazníkům. Toto speciální kritérium má za cíl odlišit ty obchodníky s plynem, 

kteří jsou pouze komunikačním článkem mezi distributory a zákazníkem. Informační systémy 

nebo sítě elektronických komunikací u obchodníka s plynem, v rámci kterých nemá 

kybernetický bezpečnostní incident dopad na dodávky plynu zákazníkům, nejsou z pohledu 

této regulace předmětné. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 
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Provoz přepravní soustavy 

Dalším důležitým druhem služby v pododvětví zemní plyn je provoz přepravní soustavy. 

Přepravní soustavou se podle § 2 odst. 2 písm. b) bod 14 energetického zákona rozumí 

vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících 

technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu 

informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými 

soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; 

přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Druhem subjektu je 

provozovatel přepravní soustavy podle § 58 energetického zákona. Určením tohoto 

provozovatele jako druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze 

č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také provozovatele přepravní soustavy ve smyslu 

čl. 2 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 

V této kategorii jsou speciální kritéria druhu subjektu dvě. Prvním z těchto kritérií je, že 

provozovatel přepravní soustavy vykonává provoz této soustavy, druhým, že provozuje 

technický dispečink využívaný k provozu této soustavy, a to i v těch případech, kdy 

provozovatel přepravní soustavy využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej 

využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). Žádná další kritéria nebyla 

na základě výsledků pracovní skupiny nastavena a na to navazující dopadová kritéria byla 

spolu s tímto kritériem uznána za vhodné omezení celkového počtu výsledných povinných 

subjektů, na které by regulace měla dopadat. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává 

činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních 

kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak 

i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno 

přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz distribuční soustavy 

Pátým druhem služby v rámci pododvětví zemního plynu je provoz distribuční soustavy. 

V průběhu jednání pracovních skupin byl několikrát vznesen požadavek na sjednocení 

terminologie s termíny používanými v rámci energetického zákona a využití této terminologie 

při nastavení kritérií. Vyhláška tyto připomínky reflektuje a jako druh subjektu je v tomto 

druhu služby provozovatel, který provozuje distribuční soustavu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) 

bod 1 energetického zákona. Určením tohoto provozovatele jako druhu subjektu je naplněn 

požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také 

provozovatele distribuční soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 

plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. Distribuční soustavou se s ohledem na tento předpis 

Evropské unie rozumí vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých 
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plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a 

souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a 

zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který 

není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel 

licence na distribuci plynu. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném 

zájmu. V této kategorii jsou speciální kritéria druhu subjektu dvě. Prvním z těchto kritérií je, že 

provozovatel distribuční soustavy vykonává provoz této soustavy, druhým, že provozuje 

technický dispečink využívaný k provozu této soustavy, a to i v těch případech, kdy 

provozovatel distribuční soustavy využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej 

využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných 

speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz skladovacího zařízení 

Šestým, předposledním, druhem služby v rámci pododvětví zemní plyn je provoz skladovacího 

zařízení, tedy zařízení používaného pro skladování zemního plynu, které patří plynárenskému 

podniku nebo jím je provozováno, včetně zařízení LNG používaného pro skladování, avšak 

s výjimkou části používané pro výrobní činnosti a s výjimkou zařízení vyhrazeného výhradně 

pro provozovatele přepravní soustavy při plnění jejich úkolů. V rámci provozu skladovacího 

zařízení je druhem subjektu provozovatel skladovacího zařízení. Tento druh subjektu odpovídá 

požadavku směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také 

provozovatele skladovacího zařízení ve smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES3. V průběhu diskuze v rámci pracovní 

skupiny bylo rozhodnuto, že nastavení hodnoty významnosti skladovacího zařízení bude 

ponecháno až na úrovni dopadových kritérií předmětného systému. V této kategorii jsou 

speciální kritéria druhu subjektu dvě. Prvním z těchto kritérií je, že provozovatel skladovacího 

zařízení vykonává provoz tohoto zařízení, druhým, že provozuje technický dispečink využívaný 

k provozu tohoto zařízení, a to i v těch případech, kdy provozovatel skladovacího zařízení 

využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej využívá k zajištění tohoto druhu 

služeb (tzv. outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou 

jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu 

                                                           
3 Přestože zásadně není správné odkazovat ve vnitrostátním předpisu na směrnici Evropské unie, v této části 
návrhu vyhlášky považuje předkladatel uvedení odkazu na směrnici za vhodné, protože příslušná směrnice nemá 
v českém vnitrostátním právu žádný ekvivalent. 
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subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium 

druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování 

dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Provoz zařízení LNG 

Sedmým, posledním druhem služby vycházejícím ze směrnice NIS v rámci pododvětví zemního 

plynu, je také provoz zařízení LNG. Zkratka LNG je všeobecně užívanou zkratkou pro 

zkapalněný zemní plyn, vycházející z jeho anglického označení „Liquefied Natural Gas“. 

Druhem subjektu je zde provozovatel zařízení LNG, jehož definice vychází přímo ze směrnice 

NIS, a rozumí se jím jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provádí zkapalnění zemního 

plynu, nebo dovoz, vykládání a znovuzplynování LNG a odpovídá za provoz zařízení LNG. Tato 

definice vychází z čl. 2 bodu 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení 

směrnice 2003/55/ES, na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS na zahrnutí 

tohoto druhu subjektu do předmětné regulace4. V rámci jednání pracovní skupiny byla 

především řešena teoretická nadbytečnost této kategorie v podmínkách České republiky, s 

ohledem na to, že v České republice neexistují v tuto dobu žádné relevantní společnosti, které 

by na významné úrovni provozovaly zařízení LNG. Přestože je toto kritérium z aktuálního 

pohledu pro Českou republiku nerelevantní, je s ohledem na požadavky čl. 23 odst. 2 směrnice 

NIS, a způsob transpozice směrnic obecně, potřeba zohlednit v národní právní úpravě i tento 

druh služby. Na základě jednání pracovní skupiny byla i přesto stanovena dvě speciální kritéria 

druhu subjektu, s ohledem na skutečnost, že by se předmětná úprava stala aktuální. Prvním z 

těchto kritérií je, že provozovatel zařízení LNG vykonává provoz tohoto zařízení, druhým, že 

provozuje technický dispečink využívaný k provozu tohoto zařízení, a to i v těch případech, kdy 

provozovatel zařízení LNG využívá svůj technický dispečink pro jiný subjekt, který jej využívá k 

zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných 

speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

                                                           
4 Přestože zásadně není správné odkazovat ve vnitrostátním předpisu na směrnici Evropské unie, v této části 
návrhu vyhlášky považuje předkladatel uvedení odkazu na směrnici za vhodné, protože příslušná směrnice nemá 
v českém vnitrostátním právu žádný ekvivalent. 
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Pododvětví: Teplárenství 

Toto odvětví je dalším síťovým odvětvím. I zde je potřeba postupovat analogicky, tak jako u 

ostatních síťových odvětví. Je tedy potřeba v rámci tohoto pododvětví regulovat nejen výrobu 

samotnou, ale i na ni navazující distribuční soustavu. Samostatná regulace teplárenství, 

jakožto čtvrtého pododvětví v odvětví energetiky, je oproti směrnici NIS v této vyhlášce 

výslovně upravena, a to především s ohledem na podnebí České republiky. Přestože se jedná 

o podnebí mírné, průměrná teplota se v rámci České republiky pohybuje mezi 5,5 °C a 9 °C. 

Přestože se jedná o roční průměr, kdy jsou reálné teploty v rámci jednotlivých měsíců rozdílné, 

v rámci nejchladnějších zimních měsíců klesá teplota pravidelně na celém území pod 0 °C. 

Případný problém s výrobou tepelné energie nebo jejím rozvodem by v tomto období mohl 

ohrozit lidské životy, případně dostupnost některých nezbytných služeb a klíčových 

hospodářských a ekonomických činností. S ohledem na tuto skutečnost je v prostředí České 

republiky potřeba zajistit kybernetickou bezpečnosti v tomto pododvětví. Dopadová kritéria 

se pro toto pododvětví odlišují od kritérií uvedených v rámci odvětví energetiky tím, že 

z důvodu specifik tohoto pododvětví jsou výše uvedené první a část čtvrtého dopadového 

kritéria obsahově spojeny do kritéria jediného, tedy, že kybernetický bezpečnostní incident 

může způsobit nejen závažné omezení či narušení služby pro více než 25 000 osob, ale také 

její nedostupnost pro stejný počet osob. Nedostupnost již však v tomto případě není 

podmíněna nenahraditelností jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů. Toto 

dopadové kritérium je tedy ve výši 25 000 potenciálně zasažených osob, a to z důvodu 

fungování systému tepláren v rámci větších měst, kdy se jedná o situaci odlišnou od ostatních 

pododvětví v rámci odvětví energetiky. Vzhledem ke specifikům a decentralizaci tohoto 

pododvětví bude i proces identifikace povinných subjektů odlišný od ostatních pododvětví. 

Postupováno proto bude od distributorů, kteří jsou v řetězci nejblíž konečným spotřebitelům. 

Po určení distributorů budou určovány zdroje tepla těchto distributorů. Takto se však bude 

primárně postupovat jen u těch subjektů, kde je reálný předpoklad naplnění dopadového 

kritéria. Bude se jednat především o města, která mají více než 25 000 obyvatel a jejich pokrytí. 

Nebude tedy docházet ke zbytečně vysoké zátěži ostatních subjektů, které se k této hranic 

nepřibližují. Na základě předběžných odhadů, vzniklých ve spolupráci s Energetickým 

regulačním úřadem by se tato regulace měla dotknout přibližně 23 největších měst v České 

republice, tedy jejich výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. 

Výroba tepelné energie 

Výroba tepelné energie, jako první druh služby v rámci pododvětví teplárenství, je jedním ze 

základních druhů služeb, které jsou zásadní pro občany České republiky. Druh subjektu je v 

tomto případě ten, kdo je držitelem licence na výrobu tepelné energie dle energetického 

zákona. V této kategorii jsou následně nastavena dvě speciální kritéria druhu subjektu. Prvním 

z těchto speciálních kritérií je skutečnost, že držitel licence disponuje zdrojem tepelné energie, 

tedy, že výrobu tepelné energie skutečně provádí. Druhým speciálním kritériem u tohoto 

druhu subjektu je technický dispečink, a to i v těch případech, kdy držitel licence využívá svůj 
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technický dispečink pro jiný subjekt, který jej využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. 

outsourcing). V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh 

služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, 

tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu 

subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v 

rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 

Provoz soustavy zásobování tepelnou energií 

Z důvodu zajištění dodávek tepla musí být v rozsahu regulace zahrnuta také soustava 

zásobování tepelnou energií. S ohledem na tuto skutečnost je v rámci regulace zahrnut i další 

druh služby, a to provoz soustavy zásobování tepelnou energií. Druhem subjektu je ten, kdo 

je držitelem licence na rozvod tepelné energie podle energetického zákona. Na tento druh 

subjektu navazují dvě speciální kritéria druhu subjektu. Prvním z nich je kritérium rozvodného 

tepelného zařízení, druhým technický dispečink předmětné soustavy. V současné době je 

problematika provozování soustavy zásobování velice komplexní. Jednotlivé části celé 

soustavy mají ve vlastnictví rozdílné subjekty, a proto bylo obtížné nastavit tato speciální 

kritéria. V návaznosti na tuto skutečnost bylo přistoupeno v rámci vyhlášky ke stanovení 

rozvodného tepelného zařízení jako celku. Není tedy předmětné, kdo vlastní jednotlivé části 

této soustavy, ale v rámci posuzování bude určena soustava jako celek. V rámci jiného 

přístupu, například v případě nastavení ještě dalších dodatečných kritérií, které by dále 

omezily a zúžily dopad regulace, by mohla nastat situace, kdy by byla součástí regulace 

výrobna tepla, ale v důsledku následné nefunkčnosti soustavy zásobování tepelnou energií, 

která by součástí regulace nebyla, a služba by tak nebyla doručena koncovým odběratelům. S 

ohledem na tuto hypotetickou situaci byla zvolena první varianta možné úpravy a speciální 

kritérium druhu subjektu je takto široce definováno. Druhým speciálním kritériem tohoto 

druhu subjektu je provoz technického dispečinku využívaného k provozu této soustavy, a to i 

v těch případech, kdy provozovatel přepravní soustavy využívá svůj technický dispečink pro 

jiný subjekt, který jej využívá k zajištění tohoto druhu služeb (tzv. outsourcing). V případě, že 

uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně 

jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak 

druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt 

odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. 

Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX4XL)



 

44 

 

Odvětví: Doprava 

Druhým regulovaným odvětvím je v rámci této vyhlášky odvětví doprava, které je ještě dále 

členěno na další pododvětví. Konkrétně se jedná o leteckou dopravu, železniční dopravu, 

vodní dopravu a silniční dopravu, čímž toto členění odpovídá členění pododvětví v rámci 

směrnice NIS. Přestože jsou dopadová kritéria určena v rámci vyhlášky na úrovni jednotlivých 

pododvětví, s ohledem na podobnost jednotlivých pododvětví vychází ze základního rámce, 

společného pro celé odvětví, od něhož se mohou ve zvláštních případech odchylovat. 

Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení definovaného 

druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet 

obyvatel ve správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. 

Takto nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních 

provozovatelů základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu 

poskytování této základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům 

čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 
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kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl definován na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o počet obyvatel průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec 

nahraditelná byla, byly by náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu 

způsobu, jakým je služba běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 

1 písm. f) směrnice NIS.  

Pátým dopadovým kritériem je počet 100 obětí na životech nebo počet 1 000 zraněných 

vyžadujících lékařské ošetření, ke kterým by došlo v souvislosti s narušením předmětné služby 

v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu v systému. Ochrana života a zdraví je 

jedním ze základních kritérií, jehož důležitost byla reflektována již v rámci určování prvků 

kritické infrastruktury. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS.  

Posledním dopadovým kritériem, je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jako z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví dopravy, resp. žádná z jednotlivých pododvětví odvětví dopravy, není jako 

dopadové kritérium uvažována kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200 000 

osobách. Toto dopadové kritérium, oproti jiným odvětvím, není v rámci tohoto odvětví 

předmětné. 

Pododvětví: Letecká doprava 

S ohledem na členění druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb v 

tomto pododvětví ve vyhlášce definovány následovně. Provoz letecké dopravy, provoz letiště 

nebo provoz pomocných zařízení v rámci letiště a služba řízení letového provozu. Zahrnutí 

těchto druhů služeb má za cíl zvýšit zabezpečení letecké dopravy z pohledu oblasti 

kybernetické bezpečnosti a posílit tak kybernetickou bezpečnost letecké dopravy. Dopadová 

kritéria pro toto pododvětví se neodlišují od kritérií uvedených v rámci odvětví dopravy, s 

výjimkou zvýšeného počtu potenciálních obětí na životech, který je pro toto pododvětví 

zvýšen na 200 mrtvých z důvodu zaměření regulace na hlavní systémy letiště a menší 

významnosti systémů v rámci jednotlivých menších letadel, které by toto kritérium byly 

schopny naplnit. 
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Provoz letecké dopravy 

Jedním z požadavků, které vyplývají ze směrnice NIS, je do rozsahu regulace letecké dopravy 

zahrnout provoz letecké dopravy jako druh služby. Z pohledu kybernetické bezpečnosti se 

jedná zejména o významné rezervační a distribuční systémy, které letečtí dopravci spravují. 

Druhem subjektu u tohoto druhu služby jsou letečtí dopravci dle § 2 odst. 11 

zákona č. 49/ 1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o civilním letectví“). Leteckým dopravcem se dle tohoto zákona rozumí osoba oprávněná 

provozovat obchodní leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného oprávnění. 

Určením tohoto provozovatele jako druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která 

ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také letecké dopravce ve smyslu čl. 3 

bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o 

společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení 

nařízení (ES) č. 2320/2002. Přestože se v rámci požadavků směrnice NIS jedná o odkaz na unijní 

nařízení, jehož transpozice do českého právního řádu tedy není potřebná, je v rámci zákona o 

civilním letectví letecký dopravce definován stejně. V rámci pracovní skupiny letecké dopravy 

byla diskutována problematika, jak nastavit speciální kritéria tohoto druhu subjektu. 

V průběhu pracovní skupiny bylo navrženo zvolit jako speciální kritérium druhu subjektu 

minimální velikosti daného subjektu na trhu. Pro hodnocení s ohledem na toto kritérium však 

nejsou k dispozici relevantní data, na základě kterých by bylo možno budoucí určování provést. 

Z tohoto důvodu tak bylo od takto nastaveného kritéria upuštěno a jako speciální kritérium 

druhu subjektu bylo na základě výsledků pracovní skupiny jako první zvoleno kritérium 

celkového stanoveného počtu ročně přepravených osob. Druhé speciální kritérium druhu 

subjektu je od prvního odvozeno, a zohledňuje i potenciální přepravu stanoveného počtu 

osob. Počet osob stanovený pro přepravu u obou kritérií stanoven na alespoň 500 000 za rok. 

V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále 

naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz letiště nebo pomocných zařízení v rámci letiště 

Provoz letiště nebo pomocných zařízení v rámci letiště je dalším druhem služby, spadající do 

pododvětví letecká doprava. Druh subjektu je v této kategorii dvojí, přestože je z hlediska 

přehlednosti uveden v rámci jednoho druhu subjektu. Prvním druhem subjektu je 

provozovatel letiště podle zákona o civilním letectví. Určením tohoto provozovatele jako 

druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost 

zahrnout do regulace také řídící orgány letiště ve smyslu čl. 2 bodu 1 a 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích a to včetně 
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hlavních letišť uvedených v příloze II, části 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 

dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. Druhým druhem subjektu je subjekt, 

který provozuje pomocná zařízení v rámci hlavních letišť, čímž je naplněn požadavek směrnice 

NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také tyto subjekty. Zde 

budou určována zařízení, jako jsou meteoslužby, radiomajáky, světelná návěstidla v případě, 

že již za toto nejsou zodpovědné jiné, již určené, subjekty. V této kategorii bylo dále 

specifikováno jedno speciální kritérium druhu subjektu. Tím je, že se jedná o letiště, která jsou 

označena jako globální nebo hlavní ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 

dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. Na základě tohoto speciálního kritéria 

druhu subjektu se v rámci České republiky jedná aktuálně o tři letiště, a to letiště Václava Havla 

Praha, letiště Brno-Tuřany a letiště Leoše Janáčka Ostrava. V případě, že uvedený druh 

subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní popsané speciální 

kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, 

tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno 

přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Služba řízení letového provozu 

Služba řízení letového provozu je posledním druhem služby spadajícího do pododvětví letecká 

doprava. Druh subjektu určený pro tento druh služby je poskytovatel letových navigačních 

služeb (také velmi často označován v anglickém jazyce, tedy jako Air Navigation Service 

Provider, nebo zkratkou ANSP), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2004 

ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe 

(rámcové nařízení), na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS na zahrnutí 

tohoto druhu subjektu do předmětné regulace. Poskytovateli letových navigačních služeb se 

tak rozumí veškeré veřejné nebo soukromé subjekty, které poskytují letové navigační služby 

pro všeobecný letový provoz. V průběhu jednání pracovní skupiny se jako problematické jevilo 

především určení speciálních kritérií druhu subjektu. V této kategorii bylo na základě výsledků 

pracovní skupiny a následných připomínek nastaveno pět speciálních kritérií druhu subjektu. 

Prvním speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium přibližovací služby řízení globálního 

nebo hlavního letiště nebo letiště určeného jako prvek kritické infrastruktury. Protože je celý 

druh služby označen jako služba řízení letového provozu, je potřeba do ní zahrnout všechny 

důležité součásti, kterou je také přibližovací služba. Přibližovací služba řízení (Approach 

Control Service) je služba řízení letového provozu v koncové řízené oblasti (TMA) a řízeném 

okrsku (CTR), která je poskytována řízeným letům letadel přilétávajících na jedno nebo více 

letišť pod TMA nebo odlétávajících z nich. Toto kritérium zohledňuje pouze letiště významná, 

a to buď z pohledu základní služby, kdy navazuje předchozí druh služby, tedy provoz letišť, a 
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vychází z předpokladu určení letišť označených za hlavní dle přílohy II, části 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech 

Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, nebo 

z pohledu kritické infrastruktury, kdy vychází z letišť již určených jako prvek kritické 

infrastruktury. Nebude se tedy vztahovat na všechny služby řízení letového provozu. Stejně 

tak jako u prvního kritéria, i zbývající kritéria stanovují jednotlivé významné části služby řízení 

letového provozu. Druhým speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium služby řízení 

letového provozu pro řízené lety přilétajících a odlétajících letadel. Třetím speciálním 

kritériem druhu subjektu je kritérium letištní služby řízení globálního nebo hlavního letiště 

nebo letiště určeného jako prvek kritické infrastruktury. Letištní služba řízení (Aerodrome 

Control Service) je služba řízení letového provozu poskytovaná veškerému letištnímu provozu 

na provozní ploše letiště a všem letadlům letícím v blízkosti letiště. Zde je stejně jako u prvního 

kritéria omezení pouze na letiště významná, a to opět buď z pohledu základní služby, kdy 

vychází z předpokladu určení letišť označených za hlavní dle přílohy II, části 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech 

Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, nebo 

z pohledu kritické infrastruktury, kdy vychází z letišť již určených jako kritická infrastruktura. 

Čtvrtým speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium oblastní služby řízení. Oblastní 

středisko řízení letového provozu, které je umístěno v IATCC Jeneč, poskytuje službu řízení 

letového provozu řízeným letům v CTA Praha. Tato služba je poskytována nepřetržitě a 

v současné době ji zajišťuje více než 100 oblastních řídících letového provozu. Posledním 

speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium služby řízení letového provozu pro řízené lety 

v řízených oblastech. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako 

druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu 

subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium 

druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování 

dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Pododvětví: Železniční doprava 

S ohledem na členění druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb 

v tomto pododvětví ve vyhlášce definovány v rámci dvou následujících druhů služeb. Provoz 

dráhy a provoz drážní dopravy nebo zařízení služeb. Cílem zahrnutí těchto dvou druhů služeb 

pod regulaci je pokrytí významných oblastí tohoto pododvětví, což má za cíl zvýšit zabezpečení 

železniční dopravy z pohledu oblasti kybernetické bezpečnosti a posílit tak bezpečnost 

železniční dopravy. Dopadová kritéria pro toto pododvětví se neodlišují od kritérií uvedených 

v rámci odvětví dopravy. 
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Provoz dráhy 

Provoz dráhy je druhem služby, který má za cíl zabezpečit provoz drážní dopravy a je klíčový 

k tomu, aby byl tento provoz zachován pro obyvatele České republiky. Železniční doprava je 

specifická v tom ohledu, že existuje pouze omezené množství železniční infrastruktury a tato 

síť není tak rozsáhlá, jako například infrastruktura silniční dopravy. Z toho plyne základní 

omezení. V případě, že dojde k nehodě na některém z úseků železniční tratě, není možné ho 

jednoduše a rychle nahradit jinou trasou. Tato skutečnost s sebou přináší riziko, že v případě 

scénáře, během něhož by došlo k uzavření větší části železniční infrastruktury, by takové 

omezení mohlo mít závažné dopady. Je nutné si také uvědomit, že v dnešní době je také 

provoz dráhy řízen pomocí informačních a komunikačních systémů. Druhem subjektu je 

provozovatel dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o drahách“). 

Konkrétně se jedná o činnosti dle § 2 odst. 3 zákona o dráhách, kdy se provozováním dráhy 

rozumí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 

Určením tohoto provozovatele jako druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která 

ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také provozovatele infrastruktury ve 

smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 

2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. V této kategorii je speciálními 

kritérii druhu subjektu určeno šest kritérií, přičemž prvním je, že subjekt je pověřen zejména 

zřízením, správou a udržováním železniční infrastruktury, včetně řízení dopravy, zabezpečení 

nebo signalizace. Do této kategorie jsou podřazeni provozovatelé, kteří mají na starosti údržbu 

kolejí, řízení železniční dopravy, řízení návěstidel, zabezpečovacích systémů a další signalizace. 

Druhým speciálním kritériem druhu subjektu je kritérium centrálního dispečerského 

stanoviště. Tato technologie umožní dálkové řízení provozu na významných železničních 

tratích České republiky. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených 

stanic do jediného místa, což přináší kromě finanční úspory i úspory v počtu pracovníků nebo 

nasazení nadstavbových funkcí jako je automatické stavění jízdních cest, hospodaření s vozy, 

lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení s jinými systémy atd. Zjednodušeně řečeno, 

z centrálního dispečerského stanoviště by se měly v budoucnu dálkově řídit veškeré hlavní 

tratě. Proto je velice důležité umožnit, v případě, že systémy zabezpečující tyto činnosti naplní 

dopadová kritéria, jejich zahrnutí do regulace. Dalším kritériem, jehož definice byla také 

výsledkem pracovní skupiny, je kritérium kontrolně analytického centra. Toto centrum je ve 

vyhlášce uvedeno z toho důvodu, že poskytuje významné služby a slouží k integraci a archivaci 

dat ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé 

sítě Správy železniční dopravní cesty (pokrývající celou Českou republiku). Z důvodu 

bezpečnosti kontrolně analytického centra bude dislokace prvků navržena do dvou lokalit, 

které budou navzájem plně zálohovány. Uživatelské funkce budou poskytovány 

prostřednictvím internetového prohlížeče, s důrazem na jednoduchost a přehlednost 

pro nejnižší úrovně oprávnění pracovníků v přímém výkonu řízení dopravy. Do systému 

kontrolně analytického centra budou přenášeny informace z obou centrálních dispečerských 

pracovišť v Praze a Přerově a řízených oblastí zaústěných do těchto pracovišť. Dalším 
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speciálním kritériem je kritérium automatického stavění vlakových cest. Toto kritérium 

zdůrazňuje fakt, že řízení železniční dopravy probíhá na základě rozhodování počítače, nikoliv 

obsluhujícího zaměstnance. Zaměstnanec svou činností pouze organizuje dopravu (sleduje 

dodržování jízdního řádu, plán křižování vlaků, apod.) a v případě nouze ji řídí manuálně. 

Automatické stavění vlakových cest tak plně nahrazuje dálkové řízení železniční dopravy 

z dispečerského pracoviště. Dalším, předposledním, speciálním kritériem druhu subjektu je 

pak automatické vedení vlaku. Systém automatického vedení vlaku je určen pro automatizaci 

řízení kolejových vozidel a poskytuje následující funkce: ruční řízení vozidel, řízení vozidla 

s automatickou regulací rychlosti jízdy, řízení v režimu automatického cílového brzdění a 

vedení vlaku a násobného řízení vozidel. Posledním speciálním kritériem tohoto druhu 

subjektu je evropský systém řízení železniční dopravy. V současné době probíhá spojování 

dříve samostatných ryze národních systémů na řízení železniční dopravy v rámci Evropy. Tento 

systém má propojovat nejdůležitější trasy po celé Evropě a v zásadě se skládá ze dvou částí. 

Jedna část je založena na signalizaci a druhá na telekomunikacích. Jedná se o prvek 

interoperability železnic, v tomto případě tedy to, že sítě realizují vzájemně mezi sebou pohyby 

vlaků bez přerušení, k čemuž dochází především na hranicích v důsledku rozdílných trakčních 

proudů. Nutností jsou pak například změny lokomotiv. Toto propojení takové problémy 

odstraňuje, přináší však s sebou i rizika z pohledu kybernetické bezpečnosti, na které musí být 

reagováno. Proto je u tohoto druhu služby nastaveno toto kritérium. V případě, že uvedený 

druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno 

z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh 

služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová 

kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak 

systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak 

bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz drážní dopravy nebo zařízení služeb 

Provoz železničního podniku je druhým, a zároveň posledním, druhem služby, kterou je nutno 

transponovat dle směrnice NIS. Druh subjektu je pro tento druh služby, podobně jako 

u provozu letiště nebo pomocných zařízení v rámci letiště, opět dvojí. Zaprvé se jedná 

o provozovatele, který vykonává činnost provozování drážní dopravy podle § 2 odst. 4 zákona 

o drahách, tedy, při níž mezi provozovatelem drážní dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba 

se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat anebo 

činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, zadruhé se jedná o provozovatele zařízení služeb podle § 23d a násl. zákona 

o drahách. Takto stanovený druh subjektu odpovídá také požadavku směrnice NIS, která 

ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace jak železniční podnik ve smyslu čl. 3 

bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 

o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, včetně provozovatelů zařízení 

služeb čl. 3 bodu 12 téže směrnice, na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX4XL)



 

51 

 

na zahrnutí tohoto druhu subjektu do předmětné regulace. V průběhu jednání pracovní 

skupiny byly řešeny varianty rozlišení významných podniků od těch méně významných. První 

variantou byl postup analogický s odvětvím energetiky, tedy prostřednictvím kritéria podílu 

na trhu. V rámci diskuzí pracovní skupiny však vyplynulo najevo, že toto kritérium nelze 

doporučit s ohledem na to, že i když se jedná o podnik malý, může provozovat své soupravy 

nebo hnací vozidla na významné trati, přičemž v případě potíží a následné nehody dojde 

k ovlivnění i velkých dopravců. Dopad v tomto případě bude stejný, jako kdyby se jednalo 

o významného provozovatele drážní dopravy nebo zařízení služeb. Na základě této skutečnosti 

proto z výsledků pracovní skupiny vyplynulo, že vhodnějším kritériem je vztáhnout 

významnost podniku na typy železničních tratí, které využívá. Ve výsledku jsou tedy v této 

kategorii definována tři speciální kritéria druhu subjektu. Jedná se zaprvé o kritérium 

provozovatele drážní dopravy, který poskytuje hnací vozidla zařazená na tratě transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), systému mezinárodních železničních magistrál (AGC), systému 

nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektů (AGTC) nebo 

železničního koridoru pro mezinárodní nákladní dopravu (RFC), dále provozovatel železniční 

dopravy, jehož hlavní činností je přeprava zboží nebo cestujících na tratích transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), systému mezinárodních železničních magistrál (AGC), systému 

nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektů (AGTC) nebo 

železničního koridoru pro mezinárodní nákladní dopravu (RFC), a posledním speciálním 

kritériem tohoto druhu služby je kritérium podniku odpovědného za řízení alespoň jednoho 

zařízení služeb nebo za poskytování alespoň jedné doplňkové nebo pomocné služby podle 

zákona o drahách. V rámci zákona o drahách jsou uvedena zařízení služeb, stejně tak jako 

doplňkové a pomocné služby. Zařízeními služeb jsou železniční stanice, odstavné koleje, 

čerpací stanice nebo technická zařízení. Doplňkovými službami jsou dodávky trakční elektrické 

energie, předtápění drážního vozidla určeného pro přepravu osob nebo služby související s 

přepravou nebezpečných věcí nebo s provozem drážního vozidla vykazujícího zvláštní 

provozně technické charakteristiky. Pomocnými službami jsou poskytování informací 

souvisejících s provozováním drážní dopravy, přístup k telekomunikačním sítím, technická 

kontrola drážního vozidla, prodej jízdních a přepravních dokladů nebo údržba drážních vozidel 

vykazujících zvláštní provozně technické charakteristiky. V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných 

speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 

Pododvětví: Vodní doprava 

Pododvětví vodní doprava je třetím pododvětvím v rámci odvětví dopravy. S ohledem na 

členění druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb v tomto pododvětví 
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ve vyhlášce definovány v rámci tří následujících druhů služeb. Jedná se o provoz vnitrozemské, 

námořní nebo pobřežní osobní nebo nákladní vodní dopravy, provoz řídícího orgánu přístavu 

nebo provoz díla nebo zařízení v rámci přístavu, nebo provoz služby lodní dopravě. Cílem 

zahrnutí těchto druhů služeb pod regulaci je pokrytí významných oblastí tohoto pododvětví, 

zvýšení zabezpečení vodní dopravy z pohledu kybernetické bezpečnosti tam, kde to bude 

v rámci Evropské unie relevantní a ve výsledku posílení bezpečnost vodní dopravy. Toto 

pododvětví nedosahuje v České republice vzhledem k přírodním podmínkám úrovně 

významnosti ostatních základních služeb. Přestože je toto kritérium z aktuálního pohledu pro 

Českou republiku nerelevantní, je s ohledem na požadavky čl. 23 odst. 2 směrnice NIS, a 

způsob transpozice směrnic obecně, potřeba zohlednit v národní právní úpravě i tento druh 

služby. Dopadová kritéria pro toto pododvětví se neodlišují od kritérií uvedených v rámci 

odvětví dopravy, s výjimkou kritéria závažného omezení či narušení druhu služby postihující 

více než 50 000 osob, které bylo pro vodní dopravu vypuštěno. 

Provoz vnitrozemské, námořní nebo pobřežní osobní nebo nákladní vodní dopravy 

Tento druh služby směřuje na základě směrnice NIS na přímořské státy a státy, kde je vodní 

doprava podstatně rozvinutější než v České republice. V návaznosti na nutnost zachování 

minimální harmonizace, s ohledem na druhy subjektů uvedené ve směrnici, je však nutno 

ve vyhlášce zohlednit i tento druh služby. Druhem provozovatele pro tento druh služby je pak 

subjekt provozující vnitrozemskou, námořní nebo pobřežní osobní nebo nákladní vodní 

dopravu. Určením tohoto druhu subjektu je tak naplněn i požadavek směrnice NIS, která 

ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také společnosti vnitrozemské, 

námořní a pobřežní osobní dopravy a nákladní dopravy, jak jsou vymezeny pro námořní 

dopravu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 725/2004, kromě jednotlivých 

plavidel provozovaných těmito podniky. Tento druh subjektu bylo nutno specifikovat 

s ohledem na rozsah regulace. Z tohoto důvodu je zde uvedeno speciální kritérium druhu 

subjektu, které je definováno jako kritérium provozu vodní dopravy nebo nabídka provozu 

vodní dopravy, která není nahraditelná nebo by byla nahraditelná pouze s vynaložením 

nepřiměřených nákladů. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako 

druh služby, a dále naplní popsané speciální kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Provoz řídícího orgánu přístavu nebo provoz díla nebo zařízení v rámci přístavu 

Tento druh služby je zařazen v rámci směrnice NIS zejména s ohledem na řídicí systémy 

ve velkých přístavech. Na základě výsledků jednání pracovní skupiny nejsou v České republice 

v současné době takto velké a významné přístavy. Ve směrnici NIS uvedené druhy subjektu 
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však není možné z vyhlášky vypustit. Druh subjektu je trojí. Jedná se zaprvé o řídící orgán 

přístavu podle čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 

26. října 2005, o zvýšení zabezpečení přístavů, včetně jeho přístavních zařízení dle čl. 2 bod 11 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004, o zvýšení 

bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a subjekt provozující dílo nebo zařízení v rámci přístavu, 

který nemá přímý odkaz na unijní právo a je tedy potřeba interpretovat v obecném smyslu. 

Přístavem se podle § 2 písm. g) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské dopravě rozumí soubor 

pozemků, staveb, zařízení včetně plovoucích zařízení, pozemních komunikací nebo jejich 

součástí a drah bezprostředně územně a funkčně souvisejících s přilehlou částí vodní cesty a 

navazujících na ni a přístavního bazénu, vodní plochy potřebné pro stání plavidel, nábřežních 

zdí s vyvazovacím zařízením, případně šikmého břehu a vyvazovacích dalb, které umožňují 

stání plavidel, nakládku a vykládku věcí, nástup a výstup osob, opravy, údržbu a ochranu 

plavidel. Přístavištěm pak místo určené k stání a obsluze plavidel při nástupu a výstupu osob 

a vybavené pevným nebo plovoucím přistávacím zařízením. V souvislosti s tím jsou v § 7 téhož 

zákona uvedeny práva a povinnosti provozovatele přístavu. Určením tohoto provozovatele 

jako druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí 

povinnost zahrnout výše zmíněné subjekty do regulace. Z důvodu oblastních podmínek 

v České republice a velikosti vodní dopravy u tohoto druhu služby nejsou určena speciální 

kritéria, což bylo potvrzeno také na jednání pracovní skupiny. Významnost bude tedy určována 

až podle dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Provoz služby lodní dopravě 

Posledním druhem služby v rámci pododvětví vodní doprava je provoz služby lodní dopravě. 

Druhem subjektu se zde rozumí provozovatelé služeb lodní dopravě podle čl. 3 písm. o) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se 

stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje 

směrnice Rady 93/75/EHS, na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS na 

zahrnutí tohoto druhu subjektu do předmětné regulace.5 Službou lodní dopravě (VTS) se 

rozumí služba určená k zlepšení bezpečnosti a účinnosti lodní dopravy a k ochraně životního 

prostředí, která má možnost být ve spojení s dopravním provozem a reagovat na dopravní 

situace vznikající v oblasti služby lodní dopravě. Z důvodu oblastních podmínek v České 

republice a velikosti vodní dopravy u tohoto druhu služby nejsou určena speciální kritéria, což 

bylo potvrzeno také na jednání pracovní skupiny. Významnost bude tedy určována až dle 

dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

                                                           
5 Přestože zásadně není správné odkazovat ve vnitrostátním předpisu na směrnici Evropské unie, v této části 
návrhu vyhlášky považuje předkladatel uvedení odkazu na směrnici za vhodné, protože příslušná směrnice nemá 
v českém vnitrostátním právu žádný ekvivalent. 
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dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 

Pododvětví: Silniční doprava 

Posledním pododvětvím v rámci odvětví dopravy je silniční doprava. S ohledem na členění 

druhů povinných subjektů v rámci směrnice NIS jsou druhy služeb v tomto pododvětví 

ve vyhlášce definovány v rámci dvou druhů služeb. Jedná se o činnost subjektu odpovědného 

za kontrolu řízení provozu a provoz inteligentního dopravního systému. Cílem zahrnutí těchto 

druhů služeb pod regulaci je pokrytí významných oblastí tohoto pododvětví a zvýšení 

zabezpečení silniční dopravy z pohledu kybernetické bezpečnosti. Dopadová kritéria pro toto 

pododvětví se neodlišují od kritérií uvedených v rámci odvětví dopravy. 

Činnost subjektu odpovědného za kontrolu řízení provozu 

Činnost subjektu odpovědného za kontrolu řízení provozu je prvním druhem služby v rámci 

pododvětví silniční dopravy. Subjekt odpovědný za plánování, kontrolu nebo správu 

pozemních komunikací spadajících do jeho územní působnosti, jakožto definice zvoleného 

druhu subjektu je rozšířením definice silničních orgánů odpovědných za kontrolu řízení 

provozu ve smyslu čl. 2 bodu 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/962 ze dne 

18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 

pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé 

Evropské unii. V této definici se odráží pravomoc daná směrnicí NIS k rozšíření regulace nad 

rámec minimálních požadavků daných směrnicí NIS. V rámci této minimální úpravy se jedná 

o orgány veřejné moci odpovědné za plánování, kontrolu nebo správu silnic spadajících 

do jeho územní působnosti, na základě čehož je také naplněn požadavek směrnice NIS na 

zahrnutí tohoto druhu subjektu do předmětné regulace. Vyhláška svou definicí druhu subjektu 

na tuto definici navazuje a rozšiřuje ji i mimo orgány veřejné moci a zahrnuje v rámci regulace 

i méně významné druhy pozemních komunikací. V průběhu jednání pracovní skupiny se dále 

jednalo o vhodném nastavení speciálního kritéria druhu subjektu. V první fázi jednání bylo 

kritérium nastaveno na silniční orgán odpovědný za kontrolu a řízení provozu dálnic a silnic 

první třídy. Po konzultaci se členy pracovní skupiny bylo toto kritérium z důvodu jeho velmi 

omezujícího rozsahu změněno na toho, kdo vykonává kontrolu řízení provozu na pozemních 

komunikacích. V této kategorii je tedy speciální kritériem druhu subjektu pouze jedno 

kritérium. Takto definované speciální kritérium druhu subjektu již plně zohledňuje závěry 

jednání pracovní skupiny. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou 

jako druh služby, a dále naplní popsané speciální kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 
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Provoz inteligentního dopravního systému 

Provoz inteligentních dopravních systémů je druhem služby, který je zásadním z pohledu 

kybernetické bezpečnosti v silniční dopravě a lze předpokládat, že jeho význam dále poroste. 

Druhem subjektu u tohoto druhu služby je poskytovatel služby inteligentního dopravního 

systému dle § 39a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Takto stanovený druh 

subjektu odpovídá také požadavku směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost 

zahrnout do regulace provozovatele inteligentních dopravních systémů, tak jak jsou 

definovaní dle čl. 4 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 

7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční 

dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, na základě čehož je také naplněn požadavek 

směrnice NIS na zahrnutí tohoto druhu subjektu do předmětné regulace. Inteligentním 

dopravní systém je soubor elektronických prostředků, technických zařízení, programového 

vybavení a jiných nástrojů, které umožňují vyhledávání, shromažďování, zpřístupňování, 

používání a jiné zpracovávání údajů o pozemních komunikacích, silničním provozu, cestování, 

logistice a dopravním spojení, a jehož účelem je zvýšení bezpečného a koordinovaného užívání 

pozemních komunikací a snížení negativních dopadů silničního provozu na životní prostředí. 

Je možné zohlednit i definici tohoto pojmu v čl. 4 odst. 1 výše uvedené směrnice, kdy 

inteligentními dopravními systémy nebo ITS se rozumí systémy, ve kterých jsou používány 

informační a komunikační technologie, v oblasti silniční dopravy, včetně infrastruktury, vozidel 

a uživatelů, a v oblasti řízení provozu a mobility, jakož i pro rozhraní s jinými druhy dopravy. 

Je patrné, že tato služba bude plně téměř závislá na ICT a tedy je nutné řešit kybernetickou 

bezpečnost v této oblasti. V rámci pracovní skupiny bylo v rámci nastavení speciálního kritéria 

druhu subjektu diskutováno několik variant, zejména s poukazem na to, jak se tento druh 

služby bude vyvíjet. V současné době jsou v České republice například dva druhy signalizací 

křižovatek. Jedná se o neřízené a řízené signalizace. Neřízenou signalizaci není z podstaty jejího 

technického řešení možné napadnout, a proto se tato regulace bude dotýkat pouze řízené 

signalizace. Na základě výsledků jednání pracovní skupiny bylo definováno kritérium provozu 

inteligentního dopravního systému v oblasti silniční dopravy, v oblasti řízení provozu nebo 

mobility nebo v oblasti rozhraní s jinými druhy dopravy. Cílem tohoto kritéria je zvýšit ochranu 

inteligentních dopravních systémů před kybernetickým bezpečnostním incidentem. V této 

kategorii je tedy speciální kritériem druhu subjektu pouze jedno kritérium. V případě, že 

uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní popsané 

speciální kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané pododvětví, pak bude subjekt 

určen jako provozovatel základní služby. 
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Odvětví: Bankovnictví 

Třetím regulovaným odvětvím je odvětví bankovnictví. Stejně jako v předchozích případech, i 

zahrnutí tohoto odvětví vychází ze směrnice NIS, která jej jako jednu z regulovaných oblastí 

uvádí. Toto odvětví se již dále nedělí na další pododvětví, a na rozdíl od předchozího odvětví, 

jediný vyhláškou definovaný druh služby pokrývá významné části tohoto odvětví komplexně. 

Cílem zahrnutí tohoto druh služeb do oblasti regulace je pokrytí významných oblastí tohoto 

odvětví, a na to navazující zvýšení ochrany úvěrových institucí z pohledu oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Z pohledu České republiky i Evropské unie je bankovnictví velmi významným 

odvětvím, na základě čehož je regulace a dohled nad tímto odvětvím vysoce harmonizován, 

přičemž kybernetická bezpečnost s ohledem na svou přeshraniční povahu nemůže být 

výjimkou. Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení druhu služby 

postihující více než 500 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet obyvatel ve 

správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce a s ohledem 

na rozsah tohoto odvětví nastaveno jako desetinásobek této hodnoty. Takto nastavené 

kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních provozovatelů základních 

služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu poskytování této základní služby 

významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  
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Posledním dopadovým kritériem je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jako z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví bankovnictví není jako dopadové kritérium uvažována nedostupnost, oběti na 

životech, či zranění nebo kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. 

Tato dopadová kritéria, oproti jiným odvětvím, nejsou v rámci tohoto odvětví předmětná. 

Výkon činnosti úvěrové instituce 

Výkon činnosti úvěrové instituce je jediným druhem služby v rámci odvětví bankovnictví, což 

jen zdůrazňuje jeho významnost z pohledu tohoto odvětví. Druhem subjektu je pro tento druh 

služby úvěrová instituce dle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 

investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, kde se jím rozumí podnik, jehož 

činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a 

poskytování úvěrů na vlastní účet. Určením tohoto druhu subjektu je tak i naplněn požadavek 

směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také tyto úvěrové 

instituce dle tohoto nařízení. V této kategorii jsou následně nastavena také dvě speciální 

kritéria druhu subjektu. Prvním z těchto speciálních kritérií druhu subjektu je kritérium 

úvěrové instituce s více než 500 000 klienty. Takto definované speciální kritérium cílí na 

úvěrové instituce s velkým množstvím klientů, kteří netvoří významný podíl na trhu jednotlivě, 

nýbrž až teprve v souhrnu. V průběhu jednání pracovní skupiny byly diskutovány dvě varianty, 

jakým způsobem banky z hlediska významnosti rozlišit a jak na základě toho definovat 

speciální kritéria druhu subjektu. Takto zvolené kritérium tedy zohledňuje jednu ze dvou 

variant, jak lze dle výsledků jednání pracovní skupiny určit významnost úvěrové instituce a lze 

ji poměrně jednoduše zjistit. Druhou diskutovanou variantou, odpovídající následně druhému 

z kritérií, bylo kritérium tržního podílu úvěrové instituce, vyjádřeného vůči ukazateli, kterým 

bylo pro tuto vyhlášku následně zvoleno jedno procent z bilanční sumy bankovního sektoru. V 

tomto případě bude kritérium nejen z části překrývat kritérium první, ale také především 

zahrnovat situace, kdy úvěrová instituce cílí nikoli na vysoký počet klientů, ale na menší počet 

klientů, kteří však budou mít značné množství prostředků. V tomto případě se bude jednat 

především o klienty s velkým množstvím finančních prostředků, kterými jsou například velké 

obchodní společnosti. Zde sice úvěrová instituce nemá velké množství klientů, ale její bilanční 

suma je značně vysoká a tím se tato úvěrová instituce stává z pohledu odvětví významnou a je 
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třeba se její kybernetickou bezpečnosti zabývat. V současné době je výše bilanční sumy 

bankovního sektoru rovna zhruba 7 193 000 000 000 Kč. Podle aktuálních informací by toto 

kritérium splnilo 19 bank. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou 

jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu 

subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium 

druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování 

dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Odvětví: Infrastruktura finančních trhů 

Čtvrtým regulovaným odvětvím je odvětví infrastruktury finančních trhů. Toto odvětví je velmi 

podobné odvětví bankovnictví. V rámci vyhlášky se toto odvětví již dále nedělí na další 

pododvětví, avšak je rozděleno na dvě skupiny druhu služeb. Prvním druhem služby je provoz 

obchodního systému, druhým pak výkon činnosti ústřední protistrany. Cíle regulace tohoto 

odvětví jsou velmi podobné jako v u předchozího odvětví bankovnictví. Jde zde především o 

pokrytí významných oblastí tohoto odvětví, a na to navazující zvýšení ochrany kapitálového 

trhu z pohledu oblasti kybernetické bezpečnosti. Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví 

určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení definovaného 

druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet 

obyvatel ve správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. 

Takto nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních 

provozovatelů základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu 

poskytování této základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 

odst. 1 písm. a) směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 
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Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 

kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl definován na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o počet obyvatel průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec 

nahraditelná byla, byly by náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu 

způsobu, jakým je služba běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 

1 písm. f) směrnice NIS.  

Pátým dopadovým kritériem, je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jak z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví infrastruktury finančních trhů nejsou jako dopadové kritérium uvažovány oběti na 

životech, zranění nebo kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. 

Tato dopadová kritéria, oproti jiným odvětvím, nejsou v rámci tohoto odvětví předmětná. 

Provoz obchodního systému 

Provoz obchodního systému je jedním ze dvou druhů služeb, který je v rámci odvětví 

infrastruktury finančních trhů potřeba, i z hlediska transpozice směrnice NIS, zahrnout do 

regulace. Jako druh subjektu zde budou určováni provozovatelé obchodních systémů dle § 2 

odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 

Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodním 

systémem se rozumí evropský regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém a organizovaný 

obchodní systém. U obchodního systému se jedná o mnohostranné systémy, které usnadňují 

sdružování zájmů více stran týkajících se nákupu či prodeje. Pro tento druh subjektu nebylo 

na základě výsledků pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium 
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druhu subjektu a významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na 

základě dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Výkon činnosti ústřední protistrany 

Druhým druhem služby je v odvětví infrastruktury finančních trhů také výkon činnosti ústřední 

protistrany. Regulace cílí na tento druh služby především z důvodu posílení stability finančního 

trhu. Druhem subjektu, je pro tento druh služby ústřední protistrana dle čl. 2 bod 1 nařízení č. 

648/2012 ze dne 4. července 2012, o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 

obchodních údajů, kde je definována jako právnická osoba, která vstupuje mezi strany smluv 

uzavíraných na jednom či na několika finančních trzích, a stává se tak kupujícím pro každého 

prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího. U tohoto druhu služby nejsou na základě 

výstupu z pracovní skupiny žádná další speciální kritéria stanovena a významnost tedy bude 

posuzována pouze na základě dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen 

jako provozovatel základní služby. 

Odvětví: Zdravotnictví 

Pátým regulovaným odvětvím, které vyhláška obsahuje, je zdravotnictví. Toto odvětví se již 

dále nedělí na další pododvětví, i když směrnice NIS toto odvětví ještě dále prostřednictvím 

pododvětví zpřesňuje. Směrnicí uvedené pododvětví zdravotnických zařízení (včetně 

nemocnic a soukromých klinik) je v rámci vyhlášky zahrnuto již do samotného druhu služby. 

Cílem regulace zdravotnictví jako základní služby je snaha zvýšit ochranu zdravotnických 

zařízení z pohledu oblasti kybernetické bezpečnosti a tím snížit rizika, která by mohla omezit 

fungování zařízení, jím poskytovaných služeb či ohrozit život nebo zdraví pacientů. Důležitost 

pokrytí tohoto odvětví je viditelné i na příkladu z měsíce května roku 2017, kdy počítačový 

ransomware označený názvem WannaCry, napadající počítače se systémem Microsoft 

Windows, zasáhl jako jednu z hlavních oblastí i odvětví zdravotnictví na celém světě, v rámci 

Evropy zejména ve Velké Británii, v důsledku čehož byl omezen provoz nemocničních zařízení, 

a mimo jiné bylo potřeba odložit větší množství naplánovaných operací. Dopadová kritéria 

jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení definovaného 

druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet 

obyvatel ve správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. 

Takto nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních 

provozovatelů základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu 

poskytování této základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 

odst. 1 písm. a) směrnice NIS. 
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Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 

Třetím dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 

kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl definován na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o počet obyvatel průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec 

nahraditelná byla, byly by náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu 

způsobu, jakým je služba běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 

1 písm. f) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je počet 100 obětí na životech nebo počet 1 000 zraněných 

vyžadujících lékařské ošetření, ke kterým by došlo v souvislosti s narušením předmětné služby 

v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu v systému. Ochrana života a zdraví je 

jedním ze základních kritérií, jehož důležitost byla reflektována již v rámci určování prvků 

kritické infrastruktury. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS.  

Pátým, předposledním, dopadovým kritériem, je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat 

provedení záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením 

veřejné bezpečnosti především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních 

orgánů či institucí, stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či 

soukromý majetek. Významnou část je možno chápat jako z pohledu rozlohy území, tak z 

pohledu počtu koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá 

také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  
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Posledním dopadovým kritériem je kritérium kompromitace citlivých údajů o více než 200 000 

osobách, které se vyskytuje ve vyhlášce jen v rámci tohoto odvětví a vychází ze specifického 

postavení tohoto odvětví, jakožto oblasti, která je s nakládáním s citlivými údaji 

neodmyslitelně spjata. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS. Pro odvětví zdravotnictví není jako dopadové kritérium uvažována hospodářská 

ztráta vyšší než 0,25 % HDP. Toto dopadové kritérium, oproti jiným odvětvím, není v rámci 

tohoto odvětví předmětné. 

Poskytování zdravotních služeb 

Jednou z nejdůležitějších služeb, kterou je nutno zahrnout do regulace, je v rámci odvětví 

zdravotnictví druh služby definovaný jako poskytování služeb zdravotních služeb. Ač je odvětví 

a jeho definice poměrně široké, cílí regulace na ty nejdůležitější poskytovatele zdravotní péče 

v České republice, u kterých je zcela kritické ochránit jejich informační a komunikační systémy. 

Druhy subjektu jsou pro tento druh služby poskytovatelé zdravotních služeb dle § 2 odst. 1 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 

„zákon o zdravotních službách“). Určením těchto provozovatelů jako druhu subjektu je tak 

naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do 

regulace také poskytovatele zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči. Speciální kritéria druhu subjektu byla na základě výsledků jednání 

pracovní skupiny a následných připomínek stanovena dvojí. Prvním speciálním kritériem 

druhu subjektu bylo stanoveno kritérium poskytovatele zdravotních služeb, jehož celkový 

počet akutních lůžek v posledních třech kalendářních letech je nejméně 800. Hodnota, která 

je u počtu lůžek nastavena, je vztažena na akutní lůžka, a to z důvodu možnosti jasné 

identifikace jednotlivých zařízení. S ohledem na aktuální počty lůžek v rámci zdravotnických 

zařízení v České republice je toto kritérium vhodným kompromisem s ohledem na současné 

zohlednění významnosti předmětných subjektů a pokrytí území České republiky. Druhým 

speciálním kritériem druhu subjektu pak bylo stanoveno kritérium statutu centra vysoce 

specializované traumatologické péče dle § 112 zákona o zdravotních službách, který uděluje 

Ministerstvo zdravotnictví na základě toho, zda nemocnice splní kritéria a je svou péči a 

službami významná. Poskytovatelé, kteří naplňují tato kritéria, představují souhrn 

nejvýznamnějších nemocnic v České republice a zároveň pokrývají území téměř všech krajů v 

České republice. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako druh 

služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, 

tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu 

subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v 

rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 
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Odvětví: Vodní hospodářství 

Šestým regulovaným odvětvím je odvětví vodního hospodářství. Toto odvětví původně vychází 

ze směrnice NIS, která jako jednu z regulovaných oblastí uvádí dodávky a rozvoz pitné vody. 

Toto odvětví se již dále nedělí na další pododvětví, stejně tak jako jediný druh služby, který je 

ve vyhlášce uvedený, pokrývá významné části odvětví komplexně. Důvodem zahrnutí tohoto 

druhu služeb je jeho vysoká závislost na ICT. Cílem zahrnutí pod regulaci je pokrytí významných 

oblastí tohoto odvětví, a na to navazující ochrana zdraví obyvatel a zajištění jejich přístupu ke 

zdravotně nezávadné pitné vodě. Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení druhu služby 

postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet obyvatel ve 

správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. Takto 

nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních provozovatelů 

základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu poskytování této 

základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a) 

směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS. 

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozího kritéria cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by 

v souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 

1 písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 
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kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl definován na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o počet obyvatel průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec 

nahraditelná byla, byly by náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu 

způsobu, jakým je služba běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 

1 písm. f) směrnice NIS.  

Pátým dopadovým kritériem je počet 100 obětí na životech nebo počet 1 000 zraněných 

vyžadujících lékařské ošetření, ke kterým by došlo v souvislosti s narušením předmětné služby 

v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu v systému. Ochrana života a zdraví je 

jedním ze základních kritérií, jehož důležitost byla reflektována již v rámci určování prvků 

kritické infrastruktury. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS.  

Posledním dopadovým kritériem je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jako z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví vodního hospodářství není jako dopadové kritérium uvažována kompromitace 

citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. Toto dopadové kritérium, oproti jiným 

odvětvím, není v rámci tohoto odvětví předmětné. 

Výroba, dodávání nebo distribuce pitné vody nebo odvádění nebo čištění odpadních vod 

Dalším druhem služby, který je definován ve směrnici NIS a je nutné jej transponovat, je 

výroba, dodávání nebo distribuce pitné vody nebo odvádění nebo čištění odpadních vod. 

Takto určený druh služby má za cíl pokrýt v souhrnu podstatné oblasti tohoto odvětví, tedy od 

výroby, přes přepravu vody k obyvatelům, až po její návrat a čištění a následné opakování 

tohoto cyklu. Druhem subjektu, který bude určován, je výrobce, dodavatel nebo distributor 

pitné vody nebo subjekt zajišťující odvod nebo čištění odpadních vod, s výjimkou distributora, 

pro něhož je distribuce pitné vody pouze částí jeho obecné činnosti spočívající v distribuci 

jiného zboží. U tohoto odvětví je nutné obsáhnout několik druhů subjektů, kteří jsou součástí 

celého cyklu. Druh subjektu je však také omezen, a to z důvodu vyloučení distributorů, kteří 

distribuují pitnou vodu pouze jako vykonávanou vedle distribuce jiné. Zde se bude jednat 

především o prodejce a obchody, které distribuují širokou škálu různých druhů zboží a mezi 

nimi také pitnou vodu, typicky balenou. Druh subjektu je pak dále specifikován speciálními 

kritérii druhu subjektu, které jsou v tomto případě čtyři. Prvním speciálním kritériem druhu 
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subjektu je kritérium výroby, dodávek nebo distribuce pitné vody. Toto kritérium obecně 

odpovídá prvním třem druhům subjektu, tedy výrobci, dodavateli nebo distributorovi pitné 

vody a vztahuje se na ty, kteří tuto činnost provádějí. Druhým speciálním kritériem tohoto 

druhu subjektu je kritérium čistírny odpadních vod. Ve výsledku se jedná pouze o čistírny, 

které jsou svou velikostí významné, a v případě kybernetického bezpečnostního incidentu by 

mohlo dojít k dopadům, které jsou definované v dopadových kritériích. Z praktického pohledu 

tedy nebudou určovány čistírny malé, nebo například čističky domovní. Třetím speciálním 

kritériem tohoto druhu subjektu je úpravna vody. Úpravny vody slouží ke zpracování vody, 

která je svým surovým složením pro konzumaci nevhodná. V úpravně vody je zpracovávána 

voda surová, a to tak, aby výchozím produktem byla voda pitná, která splňuje všechny 

stanovené jakostní požadavky. Významnost jednotlivých úpraven vody bude následně 

rozlišena na základě dopadových kritérií. Posledním speciálním kritériem druhu subjektu a 

podstatnou částí odvětví vodního hospodářství je kritérium provozu vodovodů a kanalizací. 

Toto důležité kritérium je zde z důvodu jeho významnosti pro zachování funkčnosti celého 

odvětví. Tak jako je v rámci speciálních kritérií druhu subjektu zahrnuta výroba, následně 

úpravny a čistírny, v rámci tohoto posledního bodu je zajištěna distribuce pitné vody a 

kanalizace. Z tohoto důvodu je do regulace zahrnuto také toto kritérium, čímž jsou všechny 

významné části tohoto odvětví zahrnuty do regulace. V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní minimálně jedno z popsaných 

speciálních kritérií tohoto druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh 

subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je 

možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového 

subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen 

jako provozovatel základní služby. 

 

Odvětví: Digitální infrastruktura 

Sedmým, předposledním, regulovaným odvětvím je odvětví digitální infrastruktury. V rámci 

vyhlášky se toto odvětví již dále nedělí na další pododvětví. Druhy služeb v tomto odvětví jsou 

propojování technicky soběstačných sítí, poskytování služeb systému doménových jmen (DNS) 

na internetu a správa nebo provoz registru internetových domén nejvyšší úrovně. Dopadová 

kritéria jsou pro toto odvětví určena následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení definovaného 

druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet 

obyvatel ve správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. 

Takto nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních 

provozovatelů základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu 
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poskytování této základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 

odst. 1 písm. a) směrnice NIS.  

Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS.  

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 

kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl definován na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o počet obyvatel průměrné obce v České republice. Pokud by taková služba vůbec 

nahraditelná byla, byly by náklady na její nahrazení v hrubém nepoměru ke standardnímu 

způsobu, jakým je služba běžně zajištěna. Toto kritérium odpovídá také požadavkům 

čl. 6 odst. 1 písm. f) směrnice NIS.  

Posledním dopadovým kritériem je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože se jedná o neurčitý právní pojem, rozumí se narušením veřejné bezpečnosti 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jako z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 
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koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví digitální infrastruktury nejsou jako dopadové kritérium uvažovány oběti na 

životech, či zranění nebo kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. 

Tato dopadová kritéria, oproti jiným odvětvím, nejsou v rámci tohoto odvětví předmětná. 

Propojování technicky soběstačných sítí 

Propojování technicky soběstačných sítí je prvním z druhu služeb, které jsou pro odvětví 

digitální infrastruktury považovány za důležité z pohledu kybernetické bezpečnosti. Druhem 

subjektu je pro tento druh služby poskytovatel služby výměnného uzlu internetu (IXP) 

existujícího za účelem propojení sítí, které jsou z technického a organizačního hlediska 

oddělené. Zákon o kybernetické bezpečnosti pojem výměnného uzlu internetu (IXP) 

nedefinuje a je tedy potřeba vycházet z definice dle čl. 4 odst. 13 směrnice NIS, která 

výměnným uzlem internetu (IXP) rozumí síťové zařízení umožňující propojení více než dvou 

nezávislých autonomních systémů, a to primárně pro účely usnadnění výměny dat zasílaných 

prostřednictvím internetu; výměnný uzel internetu poskytuje propojení pouze autonomním 

systémům; výměnný uzel internetu nevyžaduje, aby data zasílaná prostřednictvím internetu 

mezi kterýmikoli dvěma zúčastněnými autonomními systémy procházela přes jakýkoli třetí 

autonomní systém, ani zasílaná data nemění ani žádným jiným způsobem do jejich zasílání 

nezasahuje. Určením tohoto provozovatele jako druhu subjektu je naplněn požadavek 

směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost zahrnout do regulace také výměnné 

uzly internetu (IXP), bez dalšího odkazu na příslušné předpisy Evropské unie. V této kategorii 

je pak speciální kritériem druhu subjektu pouze jedno kritérium. Tímto kritériem je, že 

výměnný uzel internetu propojuje více než 50 autonomních sítí a průměrný datový tok 

naměřený v pětiminutovém intervalu za 24 hodin přesahuje 50 Gb/s. Principem fungování 

výměnného uzlu internetu je, že se jedná o možnost, která je dána operátorům, pro propojení 

skrze výměnný uzel internetu, v důsledku čehož je zvýšena stabilita datového toku. Nejedná 

se však o nutnost a je možné se připojit i přímo. V rámci takto specializovaného odvětví bylo 

potřeba v rámci nastavení tohoto kritéria nutné zohlednit všechna jeho specifika, a to 

především s ohledem na dynamiku rozvoje tohoto odvětví a zároveň kritérium nastavit tak, 

aby jím prošly jen nejvýznamnější subjekty v odvětví. V případě, že uvedený druh subjektu 

vykonává činnost popsanou jako druh služby, a dále naplní popsané speciální kritérium tohoto 

druhu subjektu, tedy bude zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální 

kritérium druhu subjektu, splní tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k 

zjišťování dopadů v rámci dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní 

alespoň jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako 

provozovatel základní služby. 
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Poskytování služeb systému doménových jmen (DNS) na internetu 

Poskytování služeb systému doménových jmen na internetu je druhým druhem služby v rámci 

odvětví digitální infrastruktury. Stejně jako v případě výměnného uzlu internetu, ani v tomto 

případě zákon o kybernetické bezpečnosti pojem nedefinuje, a je tedy potřeba vycházet 

z definice obsažené v čl. 4 odst. 14 směrnice NIS, která systémem doménových jmen, tedy 

z anglického jazyka zkráceně DNS, rozumí hierarchický distribuovaný systém doménových 

jmen v rámci sítě adresující dotazy na doménová jména. Zjednodušeně řečeno autoritativní 

server je server, na kterém jsou tyto záznamy trvale uloženy. Druhem subjektu pro tento druh 

služby je poskytovatel služeb systému doménových jmen (DNS) - poskytovatel služeb DNS. 

Definice tohoto druhu subjektu vychází také ze směrnice NIS, a to z čl. 4 odst. 15, kde se jím 

rozumí kterýkoliv subjekt poskytující na internetu služby DNS. Určením tohoto provozovatele 

jako druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí 

povinnost zahrnout do regulace také poskytovatele služeb systému doménových jmen (DNS), 

bez bližšího odkazu na příslušný předpis Evropské unie. V této kategorii je pak speciální 

kritérium druhu subjektu pouze jedno, a to takové, že se jedná pouze o takového 

poskytovatele, který poskytuje služby autoritativního DNS a spravuje nebo hostuje více než 

10 000 domén druhého řádu. V průběhu jednání pracovní skupiny bylo diskutováno nastavení 

hodnoty pro rozlišení významnosti provozovatele autoritativního DNS. Na základě výsledků 

byla tato hodnota stanovena na 10 000 domén. Dále byla také diskutována otázka dopadu 

nefunkčnosti DNS serveru. Pracovní skupina dospěla ke dvěma základním variantám. Zaprvé 

dojde k úplné nedostupnosti, nebo zadruhé ke zpomalení načítání stránek. Je nutné si však 

uvědomit, že se jedná jen o jedno z kritérií hodnocení, přičemž dalšími jsou integrita a 

důvěrnost. Významnost poskytovatele DNS bude rozlišena také na základě naplnění 

dopadových kritérií. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako 

druh služby, a dále naplní popsané speciální kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Správa nebo provoz registru internetových domén nejvyšší úrovně 

Posledním druhem služby v rámci odvětví digitální infrastruktury je správa nebo provoz 

registru internetových domén nejvyšší úrovně. Stejně jako u předchozích druhů služeb v tomto 

odvětví, i zde je potřeba vycházet z definice dané směrnicí NIS. V tomto případě se jedná o 

čl. 4 odst. 16 směrnice NIS, kde je registr internetových domén nejvyšší úrovně definován jako 

subjekt, který spravuje a provozuje registraci internetových doménových jmen pod určitou 

doménou nejvyšší úrovně. Druhem subjektu je pro tento druh služby subjekt spravující nebo 

provozující registr internetových domén nejvyšší úrovně. Určením tohoto provozovatele jako 

druhu subjektu je naplněn požadavek směrnice NIS, která ve své příloze č. II uvádí povinnost 

zahrnout do regulace také registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD). V této 
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kategorii je speciální kritérium druhu subjektu pouze jedno kritérium. Tímto je kritérium 

správy registru internetových domén nejvyšší úrovně s počtem registrovaných domén 

přesahujícím 100 000. V případě, že uvedený druh subjektu vykonává činnost popsanou jako 

druh služby, a dále naplní popsané speciální kritérium tohoto druhu subjektu, tedy bude 

zároveň naplněn jak druh služby, druh subjektu, tak i speciální kritérium druhu subjektu, splní 

tento subjekt odvětvová kritéria, a je možno přistoupit k zjišťování dopadů v rámci 

dopadových kritérií. Pokud pak systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Odvětví: Chemický průmysl 

Posledním regulovaným odvětvím je odvětví chemického průmyslu. Chemický průmysl je 

jediným celým odvětvím, jehož regulace jde na základě § 2 písm. i) bodu 8 zákona o 

kybernetické bezpečnosti nad rámec směrnice NIS. Právní úprava tohoto odvětví vychází z 

pravomoci udělené členským státům k tomu, aby si oblasti, které považují za významné, 

upravily nad rámec odvětví regulovaných směrnicí NIS. Přestože je regulace chemického 

průmyslu z pohledu kybernetické bezpečnosti pro Českou republiku natolik významná, že 

přesahuje rozsah odvětví uvedených v rámci přílohy č. II směrnice NIS, je snahou v rámci 

regulace tohoto odvětví zohledňovat dělení, které je pro chemický průmysl stanoveno v rámci 

systému klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, který je v rámci členských států Evropské 

unie povinný. Tento systém byl pro účely vyhlášky upraven a zúžen na vybrané činnosti, u 

kterých lze v případě kybernetického bezpečnostního incidentu předpokládat významné 

dopady. Zmíněné rozčlenění tohoto odvětví na jednotlivé druhy služeb tedy vychází výhradně 

ze sekce C - zpracovatelského průmyslu, a dále v rámci oddílů 20, 21 a 24 volí ty skupiny a 

třídy, které jsou pro odvětví chemického průmyslu v České republice potenciálně významné z 

pohledu kybernetické bezpečnosti. V rámci vyhlášky se toto odvětví již dále nedělí na další 

pododvětví. Druhy služeb v tomto odvětví jsou rozděleny do komplexních celků, pokrývajících 

potenciálně významné oblasti v rámci tohoto odvětví. Jedná se o výrobu technických plynů, 

výrobu hnojiv a dusíkatých sloučenin, výrobu pesticidů a jiných agrochemických přípravků, 

výrobu výbušnin, zpracování jaderného paliva, výrobu základních farmaceutických výrobků, 

výrobu farmaceutických přípravků, výrobu jiných anorganických látek a výrobu jiných 

základních organických chemických látek. Dopadová kritéria jsou pro toto odvětví určena 

následovně.  

Pro toto odvětví bylo jako první dopadové kritérium určeno závažné omezení definovaného 

druhu služby postihující více než 50 000 osob. Toto kritérium reflektuje průměrný počet 

obyvatel ve správním obvodu s rozšířenou působností, která je zaokrouhlena na desetitisíce. 

Takto nastavené kritérium má tedy za cíl rozlišit posuzované systémy u potenciálních 

provozovatelů základních služeb a definovat ty systémy, které jsou z hlediska rozsahu 

poskytování této základní služby významné. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 

odst. 1 písm. a) směrnice NIS.  
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Druhým dopadovým kritériem je závažné omezení či narušení jiné základní služby, nebo 

omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury. Toto dopadové kritérium reflektuje 

závislost jiných, již určených, služeb na posuzovaném druhu služby. Významnost dopadu, 

kterou toto kritérium zohledňuje, není v tomto případě dána rozsahem nebo závislostí 

určitého počtu osob na určované službě, ale samotným faktem, že omezení takové potenciální 

základní služby může mít dopad na již určenou základní službu, nebo případně z pohledu 

kritické infrastruktury, jiných již určených prvků kritické infrastruktury, čímž by došlo k jejich 

omezení. V rámci základních služeb nemá také jen působnost pouze v rámci České republiky, 

ale s ohledem na harmonizaci základních služeb z pohledu Evropské unie se může jednat také 

o kritérium přeshraniční, které bude naplněno i v případě, že by dopad incidentu ohrozil již 

určenou zahraniční základní službu. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. b) směrnice NIS.  

Třetím dopadovým kritériem je možnost vzniku hospodářské ztráty, a to ve výši minimálně 

0,25 % HDP. Za tuto hospodářskou ztrátu je považován široký výčet škod, zejména 

hospodářské ztráty vzniklé z přerušení druhu služby, pokuty nebo nákladů na sanaci škod. Na 

rozdíl od předchozích kritérií cílí toto kritérium především na hospodářskou situaci, která by v 

souvislosti s narušením služby nastala. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. c) a d) směrnice NIS.  

Čtvrtým dopadovým kritériem je kritérium nedostupnosti definovaného druhu služby pro více 

než 1 600 osob, přičemž tato služba není nahraditelná jiným způsobem, aniž by byly 

vynaloženy nepřiměřené náklady. Na rozdíl od prvního kritéria, je toto kritérium zaměřeno na 

nedostupnost služby v plném rozsahu, tedy služba není poskytována v žádném rozsahu ani 

kvalitě. Významný počet takto zasažených osob byl stanoven na 1 600 z toho důvodu, že se 

jedná o průměrný počet obyvatel obce v České republice. Nahraditelnost služby za 

nepřiměřených nákladů, znamená, že pokud by služba byla nahraditelná za vynaložení 

nákladů, které by byly v hrubém nepoměru ke standardnímu způsobu, jakým je služba běžně 

zajištěna, kritérium je naplněno. Pokud by však služby bylo možné nahradit bez větších 

nákladů, kritérium naplněno není. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 

písm. f) směrnice NIS.  

Pátým dopadovým kritériem je počet 100 obětí na životech nebo počet 1 000 zraněných 

vyžadujících lékařské ošetření, ke kterým by došlo v souvislosti s narušením předmětné služby 

v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu v systému. Ochrana života a zdraví je 

jedním ze základních kritérií, jehož důležitost byla reflektována již v rámci určování prvků 

kritické infrastruktury. Toto kritérium odpovídá také požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. c) 

směrnice NIS.  

Posledním dopadovým kritériem je kritérium narušení veřejné bezpečnosti na významné části 

správního území obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 
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záchranných a likvidačních prací základními a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Přestože narušení veřejné bezpečnosti je neurčitým právním pojmem, rozumí se jím 

především stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu či jednotlivých státních orgánů či institucí, 

stejně jako když je ohrožena bezpečnost jednotlivce nebo veřejný, či soukromý majetek. 

Významnou část je možno chápat jak z pohledu rozlohy území, tak z pohledu počtu 

koncentrace obyvatelstva nebo významných podniků. Toto kritérium odpovídá také 

požadavkům čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a e) směrnice NIS.  

Pro odvětví chemického průmyslu není jako dopadové kritérium uvažována kompromitace 

citlivých osobních údajů o více než 200 000 osobách. Toto dopadové kritérium, oproti jiným 

odvětvím, není v rámci tohoto odvětví předmětné. 

Výroba technických plynů 

Výroba technických plynů je prvním z řady druhů služeb regulovaných vyhláškou pro odvětví 

chemického průmyslu. V rámci technických plynů se jedná především o výrobu zkapalněných 

nebo stlačených anorganických plynů, jednoprvkových základních plynů, zkapalněného nebo 

stlačeného vzduchu, chladicích plynů, směsných technických plynů, inertních nebo izolačních 

plynů a jiných. Jejich výroba je z pohledu ostatních průmyslových odvětví velmi důležitá. 

Druhem subjektu je v rámci tohoto druhu služby výrobce technických plynů v obecném 

smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace odvětví 

chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci vycházející 

z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích odvětví, 

vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků pracovní 

skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a významnost 

těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových kritérií. Pokud 

tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin je druhým druhem služby v rámci odvětví chemického 

průmyslu. Jedná se především o výrobu hnojiv jednoduchých nebo komplexních dusíkatých, 

fosfornatých nebo draselných, močoviny, surových přírodních fosfátů a surových přírodních 

draselných solí, výrobu přidružených (asociovaných) výrobků s obsahem dusíku, kyseliny 

dusičné a nitrosírové, čpavku, chloridu amonného, uhličitanu amonného, dusitanů a 

dusičnanů draslíku. Druhem subjektu je v rámci tohoto druhu služby výrobce hnojiv a 

dusíkatých sloučenin v obecném smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní 

úpravu. Protože regulace odvětví chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, 

ale jedná se o regulaci vycházející z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl 

od všech předchozích odvětví, vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo 

na základě výsledků pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium 
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druhu subjektu a významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na 

základě dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň 

jedno dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel 

základní služby. 

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

Třetím druhem služby pro odvětví chemického průmyslu je výroba pesticidů a jiných 

agrochemických přípravků. Jedná se především o výrobu insekticidů, rodenticidů, fungicidů, 

herbicidů, pesticidů k hubení roztočů, měkkýšů nebo biocidů, výrobu přípravků proti klíčení 

nebo růstových stimulátorů rostlin, výrobu dezinfekčních prostředků pro zemědělské nebo 

jiné účely, stejně tak jako výrobu ostatních agrochemických výrobků. Druhem subjektu je v 

rámci tohoto druhu služby výrobce pesticidů a jiných agrochemických přípravků v obecném 

smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace odvětví 

chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci vycházející 

z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích odvětví, 

vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků pracovní 

skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a významnost 

těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových kritérií. Pokud 

tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Výroba výbušnin  

Výroba výbušnin je dalším, čtvrtým, druhem služeb, regulovaných v rámci odvětví chemického 

průmyslu. V rámci tohoto druhu služby se jedná o výrobu střelného prachu, výrobu výbušnin, 

trhavin a pyrotechnických výrobků, nárazníkových zápalek, rozbušek, světlic, ale například 

také výrobu zápalek. Druhem subjektu je v rámci tohoto druhu služby výrobce výbušnin v 

obecném smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace 

odvětví chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci 

vycházející z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích 

odvětví, vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků 

pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a 

významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových 

kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Zpracování jaderného paliva 

Zpracování jaderného paliva je pátým druhem služeb v rámci odvětví chemického průmyslu. 

V tomto případě se jedná o výrobu uranu ze smolince nebo jiných rud, případně tavení nebo 

čištění uranu. Druhem subjektu je v rámci tohoto druhu služby subjekt zpracovávající jaderné 
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palivo v obecném smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože 

regulace odvětví chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o 

regulaci vycházející z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech 

předchozích odvětví, vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na 

základě výsledků pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu 

subjektu a významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě 

dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 

Výroba základních farmaceutických výrobků 

Dalším druhem služeb pro odvětví chemického průmyslu je výroba základních 

farmaceutických výrobků. Předmětem úpravy je především výroba léčebně aktivních 

substancí používaných při výrobě farmaceutických přípravků, antibiotik, vitaminů, salicylové a 

O-acetylsalicylové kyseliny a jiných látek, stejně tak jako zpracování krve, výroba chemicky 

čistých cukrů, zpracování žláz nebo například výroba extraktů ze žláz. Druhem subjektu je v 

rámci tohoto druhu služby výrobce základních farmaceutických výrobků v obecném smyslu, 

bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace odvětví chemického 

průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci vycházející z požadavků 

samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích odvětví, vztah k příloze 

č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků pracovní skupiny 

definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a významnost těchto 

provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových kritérií. Pokud tedy 

následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Výroba farmaceutických přípravků 

Výroba farmaceutických přípravků je sedmým druhem služby v rámci odvětví chemického 

průmyslu. V tomto případě se jedná o výrobu antisér a ostatních krevních derivátů, očkovacích 

látek, různých druhů léčiv, vč. homeopatických přípravků, chemických antikoncepčních 

přípravků pro vnější použití, diagnostických zdravotnických prostředků, radioaktivních látek 

pro diagnostiku in vivo, biotechnických farmaceutických výrobků. Druhem subjektu je v rámci 

tohoto druhu služby výrobce farmaceutických přípravků v obecném smyslu, bez odkazu na 

jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace odvětví chemického průmyslu 

nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci vycházející z požadavků 

samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích odvětví, vztah k příloze 

č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků pracovní skupiny 

definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a významnost těchto 

provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových kritérií. Pokud tedy 
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následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové kritérium pro dané 

odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Výroba jiných anorganických látek 

Výroba jiných anorganických látek je předposledním druhem služby pro odvětví chemického 

průmyslu. Zahrnuje výrobu chemikálií vyráběných základními postupy. Výsledkem tohoto 

zpracovávání jsou zpravidla oddělené chemické prvky nebo chemicky definované směsi. Jedná 

se tedy především o výrobu chemických prvků (kromě průmyslových plynů a základních kovů), 

výrobu anorganických kyselin s výjimkou kyseliny dusičné, výrobu zásad, louhů a jiných 

anorganických bází s výjimkou čpavku, výrobu jiných anorganických směsí, pražení železných 

pyritů, výrobu destilované vody nebo obohacení uranových a thoriových rud. Druhem 

subjektu je v rámci tohoto druhu služby výrobce jiných základních anorganických látek v 

obecném smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože regulace 

odvětví chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o regulaci 

vycházející z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech předchozích 

odvětví, vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na základě výsledků 

pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu subjektu a 

významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě dopadových 

kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno dopadové 

kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní služby. 

Výroba jiných základních organických chemických látek 

Posledním druhem služby je v rámci odvětví chemického průmyslu výroba jiných základních 

organických chemických látek. V rámci tohoto druhu služby se jedná o výrobu chemických 

látek vyráběných základními postupy jako tepelným krakováním a destilací. Je zde zahrnuta 

výroba nasycených a nenasycených cyklických a acyklických uhlovodíků, acyklických a 

cyklických alkoholů, monokarboxylové a polykarboxylové kyseliny, další sloučeniny s 

působením kyslíku, jako jsou aldehydy, ketony, chinony a podvojné nebo polyfunkční kyslíkové 

sloučeniny, jako syntetický glycerin, organické sloučeniny s dusíkovou funkční skupinou, 

kvašení cukrové třtiny, pšenice (obilí) nebo podobných surovin za účelem výroby alkoholu a 

esterů, jiné organické sloučeniny, například výrobků z destilace dřeva (dřevěné uhlí) nebo 

výroba syntetických aromatických výrobků a destilace černouhelného dehtu. Druhem 

subjektu je v rámci tohoto druhu služby výrobce jiných základních organických chemických 

látek v obecném smyslu, bez odkazu na jinou národní nebo unijní právní úpravu. Protože 

regulace odvětví chemického průmyslu nevychází z požadavků směrnice NIS, ale jedná se o 

regulaci vycházející z požadavků samotného členského státu, není zde, na rozdíl od všech 

předchozích odvětví, vztah k příloze č. II směrnice NIS. Pro tento druh subjektu nebylo na 

základě výsledků pracovní skupiny definováno žádné další omezující speciální kritérium druhu 

subjektu a významnost těchto provozovatelů bude tedy následně hodnocena na základě 
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dopadových kritérií. Pokud tedy následně systém takového subjektu naplní alespoň jedno 

dopadové kritérium pro dané odvětví, pak bude subjekt určen jako provozovatel základní 

služby. 
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