
IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA  

Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný 

předpis Evropské unie1) a upravuje 

odvětvová a dopadová kritéria pro 

určení provozovatele základní služby a 

vymezení významnosti dopadu narušení 

základní služby na zabezpečení 

společenských nebo ekonomických 

činností podle § 22a odst. 1 zákona. 

_____________ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. 

července 2016 o  opatřeních k zajištění 

vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 

a informačních systémů v Unii. 

 

32016L1148 Čl. 25 odst. 

1 

Členské státy do 9. května 2018 přijmou a 

zveřejní právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. 

 

Použijí tyto předpisy ode dne 10. května 

2018. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 

musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 

Příloha, 

řádek 

1.1.2. 

až 1.1.4., 

sloupec 

druh 

subjektu  

1. Energetika 

1.1. Elektřina 

 

Obchodník s elektřinou podle 

energetického zákona 

 

Provozovatel přenosové soustavy podle 

energetického zákona 

 

Provozovatel distribuční soustavy podle 

energetického zákona 

32016L1148 Příloha II 

bod 1. písm. 

a) 

Energetika 

a) elektřina 

–elektroenergetické podniky ve smyslu čl. 

2 bodu 35 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/72/ES1), které 

zastávají funkci „dodávky“ ve smyslu 

čl. 2 bodu 19 uvedené směrnice 

–provozovatelé distribuční soustavy 

ve smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice 

2009/72/ES 

–provozovatelé přenosové soustavy 

ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 

2009/72/ES 

______________ 
1) 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 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, 

s. 55). 
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Stránka 2 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

1.1.2. až 

1.1.4., 

sloupec 

Speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Systémy využívané k prodeji 

elektřiny, mající přímý vliv na 

dodávku plynu koncovým 

zákazníkům. 

 

a) Vedení přenosové soustavy,  

b) elektrická stanice přenosové 

soustavy, nebo  

c) technický dispečink využívaný 

k provozu přenosové soustavy. 

 

a) Vedení distribuční soustavy, 

b) elektrická stanice distribuční 

soustavy, nebo 

c) technický dispečink využívaný 

k provozu distribuční soustavy. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

1.1.2. až 

1.1.4, 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé 

poskytování služby, může způsobit 

i. závažné omezení, narušení či 

nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

v. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by 

mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací 

složkami integrovaného záchranného 

systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

Příloha, 

řádek 

1.2.1. a 

1.2.2., 

sloupec 

druh 

subjektu 

1. Energetika 

1.2. Ropa 

Provozovatel zařízení na těžbu, 

zpracování, rafinaci, úpravu ropy, 

skladovacího nebo přenosového zařízení 

 

Provozovatel ropovodu 

32016L1148 Příloha II 

bod 1 písm. 

b) 

Energetika 

b) ropa 

–provozovatelé ropovodů 

–provozovatelé zařízení na těžbu, rafinaci 

a zpracování ropy a skladovacích a 

přenosových zařízení 
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Stránka 3 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

1.2.1. a 

1.2.2., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci 

nebo úpravu ropy s instalovanou roční 

výrobní kapacitou minimálně 3 000 

000 tun ročně, 

b) zásobník nebo komplex zásobníků s 

kapacitou nejméně 20 000 m3, 

c) skladovací zařízení na LPG o kapacitě 

nejméně 20 000 m3, 

d) produktovod s kapacitou přepravy 

produktů více než 3 000 000 tun ročně, 

e) přenosové zařízení na ropu, nebo 

f) technický dispečink využívaný k 

provozu rafinérie, skladu, přenosového 

zařízení na ropu nebo k těžbě, 

zpracování,  nebo úpravě ropy. 

 

a) Vnitrostátní ropovod s kapacitou 

přepravy ropy více než 500 000 tun 

ročně,  

b) koncové zařízení pro předání ropy, 

nebo 

c) technický dispečink využívaný k 

provozu ropovodu. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

1.2.1. a 

1.2.2., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % 

HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce s 

rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Stránka 4 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

1.3.1. až 

1.3.7., 

sloupec 

druh 

subjektu 

1. Energetika 

1.3. Zemní plyn 

Plynárenský podnik podle příslušného 

předpisu Evropské unie2) 

 

Provozovatel zařízení na rafinaci nebo 

úpravu plynu 

 

Obchodník s plynem podle 

energetického zákona 

 

Provozovatel přepravní soustavy podle 

energetického zákona 

 

Provozovatel distribuční soustavy podle 

energetického zákona 

 

Provozovatel skladovacího zařízení 

podle příslušného předpisu Evropské 

unie3) 

 

Provozovatel zařízení LNG podle 

příslušného předpisu Evropské unie4) 

____________ 
2) Čl. 2 bod 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. 

3) Čl. 2 bod 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/ES. 

4) Čl. 2 bod 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. 

32016L1148 Příloha II 

bod 1 písm. 

c) 

Energetika 

c) zemní plyn 

-dodavatelské podniky ve smyslu čl. 2 

bodu 8 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/73/ES2) 

–provozovatelé distribuční soustavy ve 

smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice 2009/73/ES 

–provozovatelé přepravní soustavy ve 

smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 2009/73/ES 

–provozovatelé skladovacího zařízení ve 

smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2009/73/ES 

–provozovatelé zařízení LNG ve smyslu 

čl. 2 bodu 12 směrnice 2009/73/ES 

–plynárenské podniky ve smyslu čl. 2 

bodu 1 směrnice 2009/73/ES 

–provozovatelé zařízení na rafinaci a 

zpracování zemního plynu 

______________ 
2) 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 (Úř. věst. L 211, 

14.8.2009, s. 94). 
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Stránka 5 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

1.3.1. a 

1.3.3. až 

1.3.7., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Výroba nebo těžba plynu v ročním 

objemu alespoň ve výši 15 % roční 

spotřeby České republiky. 

 

a) Systémy využívané k prodeji plynu, 

mající přímý vliv na dodávku plynu 

koncovým zákazníkům. 

 

a) Provoz přepravní soustavy plynu, 

nebo 

b) technický dispečink využívaný k 

provozu přepravní soustavy plynu. 

 

a) Provoz distribuční soustavy plynu, 

nebo 

b) technický dispečink využívaný k 

provozu distribuční soustavy plynu. 

 

a) Provoz skladovacího zařízení, nebo 

b) technický dispečink využívaný k 

provozu skladovacího zařízení. 

 

a) Provoz zařízení provádějícího 

zkapalnění plynu, nebo  

b) provoz zařízení provádějícího dovoz, 

vykládání nebo znovuzplynování LNG. 

 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

1.3.1. až 

1.3.7., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % 

HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce s 

rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Stránka 6 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

2.1.1. až 

2.1.3., 

sloupec 

druh 

subjektu 

2. Doprava 

2.1. Letecká doprava 

 

Letecký dopravce podle zákona o 

civilním letectví 

 

Provozovatel letiště podle zákona o 

civilním letectví nebo subjekt 

provozující pomocná zařízení v rámci 

letiště 

 

Poskytovatel letových navigačních 

služeb podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie6) 

____________________ 
6) Čl. 2 bod 5 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 

ze dne 10. března 2004, kterým se 

stanoví rámec pro vytvoření 

jednotného evropského nebe (rámcové 

nařízení), v platném znění. 

32016L1148 Příloha II 

bod 2 písm. 

a) 

Doprava 

a) letecká doprava 

–letečtí dopravci ve smyslu čl. 3 bodu 4 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 300/20083) 

–řídící orgány letiště ve smyslu čl. 2 bodu 

2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/12/ES4), letiště ve smyslu čl. 2 bodu 

1 uvedené směrnice, včetně hlavních letišť 

uvedených v příloze II, části 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1315/20135); a subjekty provozující 

pomocná zařízení v rámci letišť 

–provozovatelé kontroly řízení provozu 

poskytující službu řízení letového provozu 

ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

549/20046) 

________________ 
3) 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 (Úř. věst. L 97, 

9.4.2008, s. 72). 
4) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 

2009 o letištních poplatcích (Úř. věst. L 

70, 14.3.2009, s. 11). 
5) 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 

(Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1). 
6) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 

2004, kterým se stanoví rámec pro 

vytvoření jednotného evropského nebe 

(rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 

31.3.2004, s. 1). 
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Stránka 7 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

2.1.1. až 

2.1.3., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Letecká přeprava alespoň 500 000 

osob za rok, nebo  

b) nabídka letecké přepravy, pro alespoň 

500 000 osob za rok. 

 

a) V rámci globálního nebo hlavního 

letiště.5) 

 

a) Přibližovací služba řízení globálního 

nebo hlavního letiště nebo letiště 

určeného jako prvek kritické 

infrastruktury, 

b) služba řízení letového provozu pro 

řízené lety přilétajících a odlétajících 

letadel, 

c) letištní služba řízení globálního nebo 

hlavního letiště nebo letiště určeného 

jako prvek kritické infrastruktury, 

d) oblastní služba řízení, nebo 

e) služba řízení letového provozu pro 

řízené lety v řízených oblastech. 

 

____________________ 
5) 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, v platném znění. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

2.1.1. až 

2.1.3., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby, nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % 

HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 200 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce s 

rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Stránka 8 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 

2.2.1. a 

2.2.2., 

sloupec 

druh 

subjektu 

2. Doprava 

2.2. Železniční doprava  

Provozovatel dráhy podle zákona 

o drahách 

 

Provozovatel drážní dopravy podle 

zákona o drahách nebo provozovatel 

zařízení služeb podle zákona o drahách 

32016L1148 Příloha II, 

bod 2 písm. 

b) 

Doprava 

b) železniční doprava  

–provozovatelé infrastruktury ve smyslu 

čl. 3 bodu 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/34/EU7) 

–železniční podniky ve smyslu čl. 3 bodu 

1 směrnice 2012/34/EU, včetně 

provozovatelů zařízení služeb ve smyslu 

čl. 3 bodu 12 směrnice 2012/34/EU 

________________ 
7) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 

2012 o vytvoření jednotného evropského 

železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 

14.12.2012, s. 32). 

Příloha, 

řádek 

2.2.1. a 

2.2.2., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Pověření k zřízení, správě a 

udržování železniční infrastruktury, 

včetně řízení dopravy, zabezpečení 

nebo signalizace, 

b) centrální dispečerské stanoviště, 

c) kontrolně analytické centrum, 

d) automatické stavění vlakových cest, 

e) automatické vedení vlaku, nebo 

f) evropský systém řízení železniční 

dopravy. 

 

a)  Poskytování hnacích vozidel 

zařazených 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), 

b)  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), nebo 

c) podnik odpovědný za řízení alespoň 

jednoho zařízení služeb nebo za 

poskytování alespoň jedné doplňkové 

nebo pomocné služby podle zákona o 

drahách. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 
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Příloha, 

řádek 

2.2.1. a 

2.2.2., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby, nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Příloha,  

řádek 

2.3.1. až 

2.3.3., 

sloupec 

druh 

subjektu 

2. Doprava 

2.3. Vodní doprava 

Subjekty provozující vnitrozemskou, 

námořní nebo pobřežní osobní nebo 

nákladní vodní dopravu 

 

Řídící orgán přístavu, včetně jeho 

přístavních zařízení podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie7) a 

subjekt provozující dílo nebo zařízení v 

rámci přístavu 

 

Provozovatel služby lodní dopravě 

podle příslušného předpisu Evropské 

unie8) 

______________ 
7) 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. 
8) 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. 

 

32016L1148 Příloha II, 

bod 2 

písm. c) 

Doprava 

c) vodní doprava 

—společnosti vnitrozemské, námořní 

a pobřežní osobní a nákladní vodní 

dopravy, jak jsou vymezeny pro 

námořní dopravu v příloze I nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 725/20048), kromě jednotlivých 

plavidel provozovaných těmito 

podniky 

—řídící orgány přístavů ve smyslu čl. 

3 bodu 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/65/ES9), 

včetně jejich přístavních zařízení ve 

smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 

725/2004; a subjekty provozující díla 

a zařízení v rámci přístavů 

—provozovatelé služeb lodní 

dopravě ve smyslu čl. 3 písm. o) 

směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/59/ES10) 

_____________ 
8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 

o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních 

zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6). 
9) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o 

zvýšení zabezpečení přístavů, Úř. věst. L 

310, 25.11.2005, s. 28. 
10) 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 (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 

10). 

 

Příloha, 

řádek 

2.3.1., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Provoz vodní dopravy nebo nabídka 

provozu vodní dopravy, která není 

nahraditelná nebo by byla nahraditelná 

pouze s vynaložením nepřiměřených 

nákladů. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 
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Příloha,  

řádek 

2.3.1. až 

2.3.3., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

ii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % 

HDP, 

iii. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

iv. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

v. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

Příloha, 

řádek 

2.4.1. a 

2.4.2., 

sloupec 

druh 

subjektu 

2. Doprava 

2.4. Silniční doprava 

Subjekt odpovědný za plánování, 

kontrolu nebo správu pozemních 

komunikací spadajících do jejich 

územní působnosti 

 

Poskytovatel služby inteligentního 

dopravního systému podle zákona o 

pozemních komunikacích 

32016L1148 Příloha II, 

bod 2 

písm. d) 

Doprava 

d) silniční doprava 

—silniční orgány ve smyslu čl. 2 

bodu 12 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2015/96211) 

odpovědné za kontrolu řízení provozu 

—provozovatelé inteligentních 

dopravních systémů ve smyslu čl. 4 

bodu 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/40/EU12) 

_______________ 
11) Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 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 EU (Úř. 

věst. L 157, 23.6.2015, s. 21). 
12) 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 (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1). 
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Příloha, 

řádek 

2.4.1. a 

2.4.2, 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Kontrola řízení provozu na 

pozemních komunikacích. 

 

a) Provoz inteligentního dopravního 

systému v oblasti silniční dopravy, nebo 

v oblasti řízení provozu nebo mobility, 

jakož  nebo v oblasti i rozhraní s jinými 

druhy dopravy. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

2.4.1. a 

2.4.2., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby  nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

Příloha, 

řádek 

3.1., 

sloupec 

druh 

subjektu 

3. Bankovnictví 

Úvěrová instituce podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie9) 

__________ 
9) Čl. 4 odst. 1 bod 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. 

32016L1148 Příloha II, 

bod 3 

3. Bankovnictví  

úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 

bodu 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 

575/201313) 

_____________ 
13) 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 (Úř. věst. L 176, 

27.6.2013, s. 1). 
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Příloha, 

řádek 

3.1., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Počet klientů nad 500 000, nebo 

b) tržní podíl přesahující 1 % z bilanční 

sumy bankovního sektoru. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

3.1., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení druhu služby 

postihující více než 500 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, nebo 

iv. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Příloha, 

řádek 4.1 

a 4.2, 

sloupec 

druh 

subjektu 

4. Infrastruktura finančních trhů 

Provozovatel obchodního systému 

podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

 

Ústřední protistrana podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie10) 

______________ 
10) Čl. 2 bod 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

ze dne 4. července 2012 o OTC 

derivátech, ústředních protistranách a 

registrech obchodních údajů. 

32016L1148 Příloha II, 

bod 4 

4. Infrastruktura finančních trhů 

—provozovatelé obchodních systémů ve 

smyslu čl. 4 bodu 24 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/65/EU14) 

—ústřední protistrany ve smyslu čl. 2 

bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 648/201215) 

____________ 
14) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 

2014 o trzích finančních nástrojů a o 

změně směrnic 2002/92/ES a 

2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, 

s. 349) 
15)  Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, 

ústředních protistranách a registrech 

obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 

27.7.2012, s. 1). 

 

Příloha, 

řádek 4.1. 

a 4.2., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, nebo 

v. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 
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Příloha, 

řádek 

5.1., 

sloupec 

druh 

subjektu 

5. Zdravotnictví  

Poskytovatel zdravotních služeb podle 

zákona o zdravotních službách 

32016L1148 Příloha II,  

bod 5 

5. Zdravotnictví 

 

zdravotnická zařízení (včetně 

nemocnic a soukromých klinik) 

 

poskytovatelé zdravotní péče ve 

smyslu čl. 3 písm. g) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/24/EU16) 

___________ 
16) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 

2011 o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. 

L 88, 4.4.2011, s. 45). 

 

Příloha, 

řádek 

5.1., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Celkový počet akutních lůžek v 

posledních třech kalendářních letech 

nejméně 800, nebo  

b) statut centra vysoce specializované 

traumatologické péče podle zákona o 

zdravotních službách. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 
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Příloha, 

řádek 

5.1., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení druhu služby 

postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

iv. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření,  

v. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému, 

nebo 

vi. kompromitaci citlivých osobních 

údajů o více než 200 000 osobách. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

Příloha, 

řádek 

6.1., 

sloupec 

druh 

subjektu 

6. Vodní hospodářství 

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 

32016L1148 Příloha II, 

bod 6 

6. Dodávky a rozvody pitné vody 

dodavatelé a distributoři „vody 

určené k lidské spotřebě“ ve smyslu 

čl. 2 bodu 1 písm. a) směrnice Rady 

98/83/ES17), avšak kromě 

distributorů, pro něž je distribuce 

vody určené k lidské spotřebě pouze 

částí jejich obecné činnosti 

spočívající v distribuci komodit a 

zboží, která není považována za 

základní službu 

_________________ 
17) Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. 

listopadu 1998 o jakosti vody určené k 

lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 

5.12.1998, s. 32). 
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Příloha, 

řádek 

6.1., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Výroba, dodávky nebo distribuce 

pitné vody,  

b) čistírna odpadních vod, 

c) úpravna vody, nebo 

d) provoz vodovodu nebo kanalizace. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský 

stát seznam služeb uvedených v odst. 2 

písm. a). 

 

Příloha, 

řádek 

6.1., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení druhu služby 

postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury,  

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, 

v. oběti na životech s mezní hodnotou 

více než 100 mrtvých nebo 1 000 

zraněných osob vyžadujících lékařské 

ošetření, nebo 

vi. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

Příloha, 

řádek 7.1. 

až 7.3., 

sloupec 

druh 

subjektu  

7. Digitální infrastruktura 

Poskytovatel služby výměnného uzlu 

internetu (IXP) existujícího za účelem 

propojení sítí, které jsou z technického a 

organizačního hlediska oddělené 

 

Poskytovatel služeb DNS 

 

Subjekt spravující nebo provozující 

registr internetových domén nejvyšší 

úrovně 

32016L1148 Příloha II, 

bod 7 

7. Digitální infrastruktura 

—výměnné uzly internetu (IXP) 

—poskytovatelé služeb systému 

doménových jmen (DNS) 

—registry internetových domén nejvyšší 

úrovně (TLD) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX5LW)



Stránka 18 (celkem 18) 

Příloha, 

řádek 7.1. 

až 7.3., 

sloupec 

speciální 

kritéria 

druhu 

subjektu 

a) Propojení více než 50 autonomních 

sítí a průměrný datový tok naměřený v 

pětiminutovém intervalu za 24 hodin 

přesahující 50 Gb/s. 

 

a) Poskytování služby autoritativního 

DNS a správa nebo hosting více než 10 

000 domén druhého řádu. 

 

a) Správa registru internetových domén 

nejvyšší úrovně s počtem 

registrovaných domén přesahujícím 

100 000. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 3 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Pro účely odstavce 1 sestaví každý 

členský stát seznam služeb uvedených v 

odst. 2 písm. a). 

Příloha, 

řádek 7.1. 

až 7.3., 

sloupec 

dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního 

incidentu v informačním systému nebo 

síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování 

služby, může způsobit 

i. závažné omezení či narušení druhu 

služby postihující více než 50 000 osob, 

ii. závažné omezení či narušení jiné 

základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 

% HDP, 

iv. nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob, která není nahraditelná 

jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů, nebo 

v. narušení veřejné bezpečnosti na 

významné části správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, které by mohlo 

vyžadovat provedení záchranných a 

likvidačních prací složkami 

integrovaného záchranného systému. 

32016L1148 Čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

Kritéria pro určení provozovatele 

základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 

tato: 

a) subjekt poskytuje službu, která je 

základní z hlediska zachování kritických 

společenských nebo ekonomických 

činností; 

b) poskytování dotyčné služby je závislé 

na sítích a informačních systémech a 

c) incident by vedl k významnému 

narušení poskytování této služby. 

 

Významné narušení 

1.   Při určování významnosti narušení 

podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící 

napříč odvětvími: 

a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na 

službě poskytované daným subjektem; 

b) závislost dalších odvětví podle přílohy 

II na službě poskytované daným 

subjektem; 

c) možný dopad incidentů, pokud jde o 

jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo 

na veřejnou bezpečnost; 

d) podíl daného subjektu na trhu; 

e) zeměpisný rozsah oblasti, která by 

mohla být incidentem dotčena; 

f) důležitost subjektu, pokud jde o 

udržování dostatečné úrovně dané služby, 

s přihlédnutím k dostupnosti alternativních 

způsobů zajištění této služby. 

2.   Při posuzování toho, zda by incident 

vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti 

specifické pro jednotlivá odvětví. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32016L1148 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 

ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů 

v Unii 
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