
 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ředitele Národního úřadu 

pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 21.9.2017, s termínem dodání stanovisek do 13.10.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Česká bankovní 

asociace 

Příloha k vyhlášce, bod 5. Bankovnictví 

5.1 „Výkon činnosti úvěrové instituce“. 

 

Velmi široký a díky tomu pro účel vyhlášky zcela nejasný 

pojem. Základní službou banky by se tak stala prakticky 

KAŽDÁ služba, kterou by banka jakožto „úvěrová 

instituce“ poskytovala elektronicky. V průběhu přípravy 

textu bylo ze strany NBÚ deklarováno, že je zájmem mít 

přehled o skutečně základních službách. Těmi je v rámci 

bankovnictví jednoznačně hotovostní peněžní oběh a 

bezhotovostní platební styk. Všechny další služby je 

možné považovat za určitou nadstavbu: úvěr není třeba 

poskytovat jen elektronicky a v reálném čase, přesto, že je 

to možné. Nicméně i rozhodovací procesy v bankách jsou 

v takovém případě sice elektronicky podporovány, ale 

rozhodnutí je podle výše takového úvěru na různých 

stupních vedení banky. 

 

Návrh úpravy: nahradit text „Výkon činnosti úvěrové 

instituce“ textem „Peněžní oběh a platební styk“. 
 

Vysvětleno.  

 

Určeni budou pouze ti provozovatelé základních služeb, kteří 

poskytují služby, u kterých budou naplněna jak dopadová, tak i 

odvětvová kritéria. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Česká bankovní 

asociace 

Příloha k vyhlášce, bod 5. Bankovnictví  

Speciální kritéria druhu subjektu, písm. b) 

 

Tržní podíl úvěrové instituce je na jedné straně kritériem 

relevantním, nicméně je navrhováno na velmi nízké 

úrovni pouhého 1 % z bilanční sumy bankovního sektoru. 

V takovém případě by příslušné povinnosti dopadaly na 

značný počet bank působících v ČR, což podle našeho 

názoru není ani žádoucí a obecně vzato neadekvátní. 

Navíc takto stanovené kritérium nenaplňuje ani původně 

deklarované záměry NBÚ/NÚKIB. V rámci přípravy textu 

vyhlášky byla ze strany NBÚ opakovaně deklarována 

snaha zahrnout mezi zákonem dotčené subjekty zhruba 

deset bank, které ale na druhé straně obsluhují kolem 90 

% klientů. Tomu by odpovídalo kritérium na hranici 5 – 

10 % tržního podílu na bilanční sumě bankovního sektoru. 

 

Návrh úpravy: zvýšit 1 % na hodnotu 10 %. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

 

Určeni budou pouze ti provozovatelé základních služeb, kteří 

poskytují služby, u kterých budou naplněna jak dopadová, tak 

i odvětvová kritéria. Samotné splnění kritéria tržního podílu 

přesahujícího 1 % z bilanční sumy bankovního sektoru ještě 

neznamená, že provozovatel služby bude určen jako provozovatel 

základní služby – pro určení je relevantní to, zda by kybernetický 

bezpečnostní incident v informačním systému nebo síti 

elektronických komunikací, na jejichž fungování je závislé 

poskytování služby, mohl mít dopady uvedené ve sloupci 

dopadových kritérií uvedených v příloze vyhlášky.  
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Český 

plynárenský 

svaz 

Připomínka k § 2 odst. 2  

Požadujeme následující úpravu textu:  

„(2) Odvětvová kritéria jsou určena druhem služby, 

druhem subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu, 

zohledňujícím významnost služby v jednotlivých 

odvětvích, které jsou uvedeny uvedenými v příloze této 

vyhlášky.“ 

 

Odůvodnění: 

Do tohoto odstavce požadujeme doplnit výše uvedený 

text, aby bylo zřejmé co se rozumí pod pojmem „speciální 

kritérium druhu subjektu“, který se vyskytuje v příloze 

vyhlášky a patří mezi důležitá odvětvová kritéria.  

 

Akceptováno.  

 

Požadované doplněno jako samostatná věta. 

Český 

plynárenský 

svaz 

Připomínka k § 3 odst. 1  

Za stávající text navrhujeme doplnit následující větu: 

„Dopadová kritéria zároveň stanovují hranici škody, 

způsobenou kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

která je rozhodná pro určení daného provozovatele jako 

provozovatele základní služby.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění tohoto odstavce upřesňuje to, co 

dopadová kritéria vyjadřují (jde o určitou mezní hodnotu) 

a jejich význam pro určování daného subjektu za 

provozovatele základní služby a v tomto směru doplňuje 

první větu. 

Akceptováno jinak. 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že povaha 

dopadových kritérií bude jak v odůvodnění návrhu vyhlášky, tak 

metodických materiálech, které bude NÚKIB zpracovávat k datu 

účinnosti přijetí vyhlášky, vždy definována jako určitá hranice, 

přičemž až překročení této hranice může vést k tomu, aby byl 

provozovatel určen jako provozovatel základní služby. 
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Český 

plynárenský 

svaz 

Připomínka k § 4  

Stávající text požadujeme nahradit následujícím zněním: 

„Jako provozovatel základní služby bude určen ten, kdo 

splňuje jak odvětvová kritéria, přičemž musí naplnit 

alespoň jedno ze speciálních kritérií druhu subjektu, 

pokud jsou pro daný druh služby specifikována v příloze 

této vyhlášky, tak současně alespoň jedno z dopadových 

kritérií uvedených pro daný druh služby v příloze této 

vyhlášky.“ 

 

Odůvodnění: 

Znění uvedené v předloženém návrhu je podle našeho 

názoru nepřesné a nedostatečně popisuje, jak se bude 

určovat, zda daný provozovatel bude provozovatelem 

základní služby ve smyslu zákona 181/2014 Sb. se všemi 

s tím spojenými důsledky pro něho. Jde tedy o zcela 

zásadní ustanovení navrhované vyhlášky, které by mělo 

být jednoznačně a srozumitelně formulované a k tomu 

směřuje náš návrh. 

Akceptováno jinak. 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že bude navrhovaný 

text doplněn do odůvodnění návrhu vyhlášky (obdobně se bude 

postupovat také při zpracování metodických materiálů, které 

bude NÚKIB k předmětné problematice v budoucnu 

zpracovávat). 

 

Český 

plynárenský 

svaz 

Připomínka k důvodové zprávě  

k § 4 

V návaznosti na náš návrh nové úpravy § 4 požadujeme 

příslušně upravit i text odůvodnění tohoto paragrafu a 

doplnit ho o explicitní vyjádření toho, že pokud daný 

subjekt nesplní příslušná kritéria, nebude určen za 

provozovatele základní služby ve smyslu zákona č. 

181/2014 Sb. 

 

K části prodej plynu 

V textu druhé věty nahradit slova „obchodníka 

s elektřinou“ slovy „obchodníka s plynem“ a u označení § 

nahradit číslo 30 číslem 61. 

Akceptováno jinak – v rámci související připomínky tohoto 

připomínkového místa. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX70L)



Stránka 5 (celkem 17) 

 

Český 

telekomunikační 

úřad 

Zásadní připomínka: 

1. Požadujeme v § 3 odst. 1 slova „v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na 

jejichž fungování je závislé poskytování služby“ 

nahradit slovy „na informační systémy základní 

služby, jejichž fungování ovlivňuje poskytování 

základní služby“.  

2. Požadujeme v příloze ve sloupci nazvaném 

„Dopadová kritéria“ na všech místech slova „v 

informačním systému nebo síti elektronických 

komunikací, na jejichž fungování je závislé 

poskytování služby, může způsobit“ nahradit slovy 

„na informační systémy základní služby může 

způsobit“. 

Odůvodnění k připomínce č. 1 a 2:  

Není zřejmé, z jakého důvodu jsou „dopadová kritéria“ 

určená pro „základní služby“ vázaná na bezpečnostní 

kybernetické incidenty v síti elektronických komunikací. 

Kybernetické útoky na sítě elektronických komunikací jsou 

řešeny jako samostatná kategorie kritické infrastruktury 

a nemusí kyberneticky ohrozit „základní služby“ pokud 

mají zavedena vhodná opatření proti kybernetickým 

útokům. Obdobně mohou ovlivnit „základní služby“ 

kybernetické incidenty v energetice, např. výpadkem 

dodávek elektrické energie. Navíc ve zvláštní části 

odůvodnění k § 3 není uvedeno, proč je odkazováno 

na sítě elektronických komunikací. 

Vysvětleno.  

 

Vysvětlení doplněno do odůvodnění návrhu vyhlášky. 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

A. Zásadní obecná připomínka k předkládanému 

materiálu 

Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že 

dopadová kritéria jsou částečně převzata z Nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

Vysvětleno. 
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infrastruktury. Nicméně tyto subjekty, telekomunikační 

operátoři a poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací, jsou zařazeny do kritické infrastruktury (KI), 

a podle našeho názoru takto nelze určit, jaký je dopad 

výpadku, například v rámci mobilní služby jednoho z 

operátorů, na HDP státu, počet mrtvých apod. U základní 

služby jsou navíc tyto hodnoty nastaveny přísněji - 50 000 

osob, místo 125 000, hospodářská ztrátu vyšší než 0,25 %, 

místo 0,5 % HDP.  

Navrhovaná dopadová kritéria (zejm. nová dopadová 

kritéria - nedostupnost druhu služby pro 1600 osob, která 

není nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení 

nepřiměřených nákladů) nejsou v souladu s určením prvků 

KI a navíc nejsou v souladu s další regulační legislativou 

pro telekomunikace. Nedostupnost druhu služby pro více 

než 1 600 osob jde mimo rámec, který stanoví metodický 

pokyn ČTU, a není jasné, proč má být kritériem dopad na 

0,15 promile obyvatel.  

Dále v rámci kritéria 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, není zřejmé, kdo a jak určí, jaký je 

dopad na části správního obvodu obce. 

Takovéto nastavení odlišných kritérií by bylo obtížně 

sledovatelné při mimořádných událostech či incidentech a 

jejich stanovení neproběhlo v dostatečně detailní a 

strategické konzultaci s budoucími či potenciálním 

povinnými subjekty. Návrh považujeme za dlouhodobě 

nekonzistentní a zmatečný, a proto je na místě jeho 

nezbytná zásadnější revize. 
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Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 

Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 

„(2) Odvětvová kritéria jsou určena druhem služby, 

druhem subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu, 

zohledňujícím významnost služby v jednotlivých 

odvětvích, které jsou uvedeny uvedenými v příloze této 

vyhlášky.“. 

Odůvodnění: 

Do tohoto odstavce požadujeme doplnit výše uvedený 

text, aby bylo zřejmé, co se rozumí pod pojmem 

„speciální kritérium druhu subjektu“, který se vyskytuje v 

příloze vyhlášky a patří mezi důležitá odvětvová kritéria. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

 

Požadované doplněno jako samostatná věta. 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

2. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 

Za stávající text navrhujeme doplnit následující větu: 

„Dopadová kritéria zároveň stanovují hranici škody, 

způsobenou kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

která je rozhodná pro určení daného provozovatele jako 

provozovatele základní služby.“. 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění tohoto odstavce upřesňuje to, co 

dopadová kritéria vyjadřují (jde o určitou mezní hodnotu) 

a jejich význam pro určování daného subjektu za 

provozovatele základní služby a v tomto směru doplňuje 

první větu. 

Akceptováno jinak. 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že povaha 

dopadových kritérií bude jak v odůvodnění návrhu vyhlášky, tak 

metodických materiálech, které bude NÚKIB zpracovávat k datu 

účinnosti přijetí vyhlášky, vždy definována jako určitá hranice, 

přičemž až překročení této hranice může vést k tomu, aby byl 

provozovatel určen jako provozovatel základní služby. 

 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

3. Připomínka k ustanovení § 4 

Navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat následovně: 

„Jako provozovatel základní služby bude určen ten, kdo 

Akceptováno jinak. 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že bude navrhovaný 
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splňuje jak odvětvová kritéria, přičemž musí naplnit 

alespoň jedno ze speciálních kritérií druhu subjektu, 

pokud jsou pro daný druh služby specifikována v příloze 

této vyhlášky, tak současně alespoň jedno z dopadových 

kritérií uvedených pro daný druh služby v příloze této 

vyhlášky.“. 

Dále navrhujeme upravit i text odůvodnění tohoto 

paragrafu a doplnit ho o explicitní vyjádření toho, že 

pokud daný subjekt nesplní příslušná kritéria, nebude 

určen za provozovatele základní služby ve smyslu zákona 

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

souvisejících zákonů. 

Odůvodnění: 

Znění uvedené v předloženém návrhu je nepřesné a 

nedostatečně popisuje, jak se bude určovat, zda daný 

provozovatel bude provozovatelem základní služby ve 

smyslu zákona 181/2014 Sb. se všemi s tím spojenými 

důsledky pro něho. Jde tedy o zcela zásadní ustanovení 

navrhované vyhlášky, které by mělo být jednoznačně a 

srozumitelně formulované. 

text doplněn do odůvodnění návrhu vyhlášky (obdobně se bude 

postupovat také při zpracování metodických materiálů, které 

bude NÚKIB k předmětné problematice v budoucnu 

zpracovávat). 

 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

4. Připomínka k Příloze, bod 1.1.4 

Navrhujeme na konec textu obsaženého v druhém sloupci 

nazvaném „druh subjektu“ doplnit slova „s výjimkou 

provozovatele lokální distribuční soustavy“.  

Odůvodnění: 

Lokální distribuční soustavy se často vyskytují pouze 

v rámci areálu výroben elektřiny nebo zdrojů tepelné 

energie. Nemá žádný význam z hlediska kybernetické 

bezpečnosti, aby na jejich provozovatele dopadaly 

povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Neakceptováno, připomínkové místo vzalo svou připomínku 

zpět. 
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Hospodářská 

komora České 

republiky  

5. Připomínka k Příloze, bod 1.4. Teplárenství  

Navrhujeme dotčený bod doplnit následovně: 

[pro velký rozsah zařazeno v závěru tohoto dokumentu] 

 

Odůvodnění: 

Zatímco u elektřiny i plynárenství jsou obsaženy 

výkonové hranice pro subjekty naplňující speciální 

kritéria druhu subjektu, u teplárenství zcela chybějí. To je 

zcela neadekvátní a proto požadujeme doplnění těchto 

kritérií. Požadujeme doplnění stejných výkonových 

omezení, jako jsou obsaženy ve vyhlášce č. 432/2010 Sb., 

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, 

v platném znění. Není důvod tato kritéria zpřísňovat i 

s ohledem na skutečnost, že 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 oblast 

teplárenství nezahrnuje a jedná se tudíž o ryze národní 

právní úpravu nad rámec požadavků vyplývajících 

z evropské legislativy. Odůvodnění k návrhu vyhlášky 

uvádí, že pro oblast teplárenství bylo postupováno 

analogicky s ostatními oblastmi energetiky, proto je 

namístě analogicky doplnit chybějící výkonová omezení. 

Podobně to platí pro navrhované úpravy ve sloupci 

„Dopadová kritéria“, kde požadujeme uvést stejný počet 

osob postižených závažným omezením nebo narušením 

služby jako je uvedeno pro oblast elektřiny. Rovněž 

požadujeme stanovení přesného časového ohraničení 

výpadku služby. V případě jeho neuvedení by i zcela 

zanedbatelný výpadek znamenal zahrnutí mezi základní 

služby. Doba 24 hodin je doba, kdy lze zjednat nápravu 

Akceptováno jinak. 

 

V rámci dopadových kritérií bylo navýšeno kritérium 

nedostupnosti druhu služby na 25 000 osob. Do odůvodnění 

návrhu vyhlášky bylo doplněno shrnutí určovacího procesu 

v tomto pododvětví.  
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bez značného rizika pro dotčené osoby. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Toto ustanovení požadujeme vypustit, jelikož k němu 

předkladatel postrádá zákonné zmocnění. Podle § 22a 

odst. 1 závěrečné části ustanovení, resp. § 28 odst. 2 písm. 

e) zákona o kybernetické bezpečnosti má NÚKIB stanovit 

vyhláškou dopadová a odvětvová kritéria pro určení 

provozovatele základní služby, nikoli postup určení 

takového provozovatele – ten je již stanoven 

v prováděném zákoně (viz jeho § 22 odst. 1 úvodní část 

ustanovení – NÚKIB určí provozovatele základní služby 

rozhodnutím, pokud tento naplní odvětvová a dopadová 

kritéria). Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

 

Ustanovení přeformulováno do podoby, se kterou připomínkové 

místo souhlasí. 

Ministerstvo 

vnitra 

Nezbytnost předložení navrhované vyhlášky je 

předkladatelem opakovaně odůvodňována zejména 

potřebou provedení § 22a odst. 1 zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Zákon o kybernetické bezpečnosti pak v § 28 

odst. 2 písm. e) dává Národnímu úřadu pro kybernetickou 

a informační bezpečnost pravomoc vydat k provedení 

zmíněného ustanovení vyhlášku. Navrhovaný prováděcí 

právní předpis však v § 4 stanoví i postup určování 

provozovatele základní služby, což však dle našeho 

přesvědčení odporuje zákonné právní úpravě, neboť podle 

dikce § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti 

provozovatele základní služby určí svým rozhodnutím 

Národní úřad pro kybernetickou  

a informační bezpečnost. Z tohoto důvodu se domníváme, 

že § 4 navrhované vyhlášky překračuje rámec zákonného 

zmocnění, čímž se vyhláška dostává do rozporu s čl. 79  

odst. 3 Ústavy, podle nějž mohou jiné správní úřady 

vydávat právní předpisy pouze  

Akceptováno jinak. 

 

Ustanovení přeformulováno do podoby, se kterou připomínkové 

místo souhlasí. 
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na základě a v mezích zákona a jen jsou-li k tomu 

zákonem výslovně zmocněny. 

V tomto směru je tedy zapotřebí předložený návrh 

revidovat a ustanovení, pro něž není náležité zákonné 

zmocnění, vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

1. Upozorňujeme na nekonzistentní používání termínů – 

provozovatel základní služby/provozovatel služby, 

základní služba/služba. Terminologii je nutné upravit 

v souladu se zákonnou úpravou. Tato připomínka je 

zásadní. 

 

V důsledku přeformulování normativního textu již připomínka 

není relevantní. 

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

2. Ustanovení § 4 jde nad rámec zákonného zmocnění. 

Způsob určování provozovatele základní služby již 

upravuje § 22a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). Vyhláška má pouze stanovit 

dopadová a odvětvová kritéria. Pokud má předkladatel za 

to, že je nutné osvětlit adresátům normy způsob určování 

provozovatele základní služby, může tak učinit 

v důvodové zprávě a nikoli popisným způsobem 

v právním předpise. Uvedené ustanovení je tak třeba 

vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

 

Ustanovení přeformulováno do podoby, se kterou připomínkové 

místo souhlasí. 

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

3. V odůvodnění zcela postrádáme konkrétní výsledek 

konzultací, které byly během přípravy právního předpisu 

učiněny, kde bude popsáno, jaké varianty regulace byly 

zvažovány, jak na ně reagovaly dotčené subjekty účastnící 

se pracovních skupin, resp. zda znění předložené do 

připomínkového řízení bylo s adresáty právního předpisu 

Akceptováno. 

 

Požadované doplněno do odůvodnění návrhu vyhlášky. 
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vypořádáno v rámci konzultací nebo jen vyjadřuje 

představu NÚKIB o tom, jak by z jeho pohledu měla 

regulace v dotčených odvětvích vypadat. Z uvedeného pak 

plyne, že není postaveno najisto, zda dopad navrhované 

úpravy bude jen v řádu desítek „povinných osob“. Dále 

není patrné, zda uvedená regulace (nastavení kritérií), byť 

by dopadla na jednu nově určenou osobu, nebude 

znamenat pro nově určenou povinnou osobu nepřiměřený 

finanční dopad s ohledem na služby, které poskytuje a pro 

které se stala povinnou osobou – provozovatelem základní 

služby. Finanční dopady, zřejmě s odkazem na 

vyjednanou výjimku z povinnosti zpracovat RIA, neřeší 

ani jinak velmi podrobně zpracované odůvodnění 

k jednotlivým odvětvím.  Rovněž není zřejmé, zda bylo 

zvažováno časové hledisko – doba, po kterou bylo 

omezeno provozování základní služby, které by mohlo být 

dalším filtrem. Žádáme tedy o doplnění obecné části 

odůvodnění. Tato připomínka je zásadní. 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Příloha 1.1.2 Prodej elektřiny 

 

Nejsou formulována „Speciální kritéria druhu subjektu“, 

tj. obchodníka s elektřinou podle energetického zákona. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

Doporučujeme blíže specifikovat např.: 

a) Call-centrum obsluhující prodej dané komodity pro 

více jak XXX zákazníků 

b) Zákaznické centrum obsluhující prodej dané 

komodity pro více jak 50 000 zákazníků 

c) Online systém (self-care) obsluhující prodej dané 

Akceptováno jinak. 

 

Doplněno speciální kritérium druhu subjektu ve znění:  

 

„Systémy využívané k prodeji elektřiny, mající přímý vliv na 

dodávku plynu koncovým zákazníkům.“ 
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komodity pro více jak XXX zákazníků 

 

Pozn. výše uvedený text berme jako ideový návrh – pro 

upřesnění parametrů jsme připraveni jednat 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Příloha 1.3.3 Prodej plynu 

 

Nejsou formulována „Speciální kritéria druhu subjektu“, 

tj. obchodníka se zemním plynem podle energetického 

zákona. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

Doporučujeme blíže specifikovat např.: 

a) Call-centrum obsluhující prodej dané komodity pro 

více jak XXX zákazníků 

b) Zákaznické centrum obsluhující prodej dané 

komodity pro více jak 50 000 zákazníků 

c) Online systém (self-care) obsluhující prodej dané 

komodity pro více jak XXX zákazníků 

 

Pozn. výše uvedený text berme jako ideový návrh – pro 

upřesnění parametrů jsme připraveni jednat 

Akceptováno jinak. 

 

Doplněno speciální kritérium druhu subjektu ve znění:  

 

„Systémy využívané k prodeji plynu, mající přímý vliv na 

dodávku plynu koncovým zákazníkům.“ 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Příloha k vyhlášce, 1. ENERGETIKA, 1.1. Elektřina, 

1.1.4. Provoz  distribuční soustavy, Speciální kritéria 

druhu subjektu, písmeno b) 

 

V případě, že by byly součástí PZS taktéž distribuční 

transformační stanice vn/nn, kterých je v ČR cca 80 tis., 

tak by realizace technických a organizačních opatření 

v rozsahu požadavků vyhlášky č. 316/2014 Sb. 

vyžadovala mimořádně vysoké náklady ve výši 

překračující 100 mld. Kč, které by se musely promítnout 

Akceptováno jinak. 

 

Příslušné části přílohy návrhu vyhlášky bylo dopadové kritérium 

„nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených 

nákladů“ vypuštěno a nedostupnost druhu služby byla 

zapracována do prvního dopadového kritéria, avšak již bez 

podmínky nenahraditelnosti druhu služby („závažné omezení, 

narušení či nedostupnost druhu služby postihující více než 50 000 

osob“). 
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prostřednictvím regulace do zvýšení ceny za distribuci 

elektrické energie koncových zákazníků. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

Nahradit znění „ b) elektrická stanice distribuční 

soustavy“ zněním „b) elektrické stanice distribuční 

soustavy vvn/vn, vn/vn a spínací stanice vn“ 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Připomínka k § 2 odst. 2 

 

Do tohoto odstavce požadujeme doplnit dále uvedený text, 

aby bylo zřejmé, co se rozumí pod pojmem „speciální 

kritérium druhu subjektu“, který se vyskytuje v příloze 

vyhlášky a patří mezi důležitá odvětvová kritéria.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

 

Požadujeme následující úpravu textu:  

 

„(2) Odvětvová kritéria jsou určena druhem služby, 

druhem subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu, 

zohledňujícím významnost služby v jednotlivých 

odvětvích, které jsou uvedeny uvedenými v příloze této 

vyhlášky. 

Akceptováno.  

 

Požadované doplněno jako samostatná věta. 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Připomínka k § 3 odst. 1 

 

Navrhované doplnění tohoto odstavce upřesňuje to, co 

dopadová kritéria vyjadřují (jde o určitou mezní hodnotu) 

a jejich význam pro určování daného subjektu za 

provozovatele základní služby a v tomto směru doplňuje 

Akceptováno jinak 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že povaha 

dopadových kritérií bude jak v odůvodnění návrhu vyhlášky, tak 

metodických materiálech, které bude NÚKIB zpracovávat k datu 

účinnosti přijetí vyhlášky, vždy definována jako určitá hranice, 
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první větu. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

 

Za stávající text navrhujeme doplnit následující větu: 

 

„Dopadová kritéria zároveň stanovují hranici škody, 

způsobenou kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

která je rozhodná pro určení daného provozovatele jako 

provozovatele základní služby.“ 

přičemž až překročení této hranice může vést k tomu, aby byl 

provozovatel určen jako provozovatel základní služby. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Připomínka k § 4  

 

 

Znění uvedené v předloženém návrhu je podle našeho 

názoru nepřesné a nedostatečně popisuje, jak se bude 

určovat, zda daný provozovatel bude provozovatelem 

základní služby ve smyslu zákona 181/2014 Sb. se všemi 

s tím spojenými důsledky pro něho. Jde tedy o zcela 

zásadní ustanovení navrhované vyhlášky, které by mělo 

být jednoznačně a srozumitelně formulované a k tomu 

směřuje náš návrh.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Návrh změny: 

 

Stávající text požadujeme nahradit následujícím zněním: 

 

„Jako provozovatel základní služby bude určen ten, kdo 

splňuje jak odvětvová kritéria, přičemž musí naplnit 

alespoň jedno ze speciálních kritérií druhu subjektu, 

Akceptováno jinak. 

 

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že bude navrhovaný 

text doplněn do odůvodnění návrhu vyhlášky (obdobně se bude 

postupovat také při zpracování metodických materiálů, které 

bude NÚKIB k předmětné problematice v budoucnu 

zpracovávat). 
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pokud jsou pro daný druh služby specifikována v příloze 

této vyhlášky, tak současně alespoň jedno z dopadových 

kritérií uvedených pro daný druh služby v příloze této 

vyhlášky.“ 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Připomínka k důvodové zprávě  

k § 4 

 

 

V návaznosti na náš návrh nové úpravy § 4 požadujeme 

příslušně upravit i text odůvodnění tohoto paragrafu a 

doplnit ho o explicitní vyjádření toho, že pokud daný 

subjekt nesplní příslušná kritéria, nebude určen za 

provozovatele základní služby ve smyslu zákona č. 

181/2014 Sb. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak – v rámci související připomínky tohoto 

připomínkového místa. 

 

Svaz průmyslu a 

dopravy 

Připomínka k důvodové zprávě:  

K části prodej plynu 

 

V textu druhé věty nahradit slova „obchodníka 

s elektřinou“ slovy „obchodníka s plynem“ a u označení § 

nahradit číslo 30 číslem 61. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
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K zásadní připomínce č. 5 Hospodářské komory České republiky: 

Hospodářská komora České republiky navrhuje dotčený bod doplnit následovně: 

Teplárenství 

Druh služby Druh subjektu Speciální kritéria druhu subjektu 
Dopadová kritéria 

1.4.1.  Výroba  tepelné 

 energie 

Držitel licence na 

výrobu tepelné energie 

podle energetického 

zákona 

a) Zdroj tepelné energie s celkovým 
instalovaným výkonem nejméně 200 MWt, 
nebo 

b) technický dispečink využívaný k výrobě 

tepelné energie ve zdrojích tepelné energie 

s celkovým instalovaným výkonem nejméně 

200 MWt. 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v 

informačním systému nebo síti elektronických 

komunikací, na jejichž fungování je závislé 

poskytování služby, může způsobit 

i. závažné omezení nebo narušení druhu služby 
postihující více než 25 50 000 osob, které trvá 
po dobu delší než 24 hodin, 

ii. závažné omezení či narušení jiné základní 
služby, nebo omezení či narušení provozu prvku 
kritické infrastruktury, které trvá po dobu delší 
než 24 hodin, 

iii. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
iv. nedostupnost druhu služby pro více než 1 600 

osob, která trvá po dobu delší než 24 hodin a 
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. 

1.4.2.  Provoz  soustavy 

 zásobování 

 tepelnou energií 

Držitel licence na 

rozvod tepelné energie 

podle energetického 

zákona 

a) Rozvodné tepelné zařízení, do kterého 
dodávají tepelnou energii zdroje tepelné 
energie o celkovém instalovaném výkonu 
nejméně 500 MWt, nebo 

b) technický dispečink využívaný k provozu 

soustavy zásobování tepelnou energií, jejíž 

součástí jsou zdroje tepelné energie o 

celkovém instalovaném výkonu nejméně 

500 MWt. 

V Brně 18. prosince 2017 

Vypracoval: Mgr. Pavel Štěpáník Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT5MX70L)


