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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Odůvodnění návrhu vyhlášky 

A. Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení 

provozovatele základní služby (dále jen „návrh vyhlášky“) reaguje na aktuální situaci na poli 

kybernetické bezpečnosti, kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb esenciální pro zvládnutí 

pandemie nemoci Covid 19 a zároveň se stávají častým cílem kybernetických útoků, které jsou 

způsobilé vyřadit je z činnosti a zprostředkovaně tak ohrozit zdravotní stav ošetřovaných osob.  

Cílem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

kybernetické bezpečnosti“), který je proveden vyhláškou č. 437/2017 Sb., o kritériích pro 

určení provozovatele základní služby, je zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem 

zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru. Zákon o kybernetické bezpečnosti přitom 

nesměřuje k eliminaci všech rizik, která se mohou dotknout každého uživatele kybernetického 

prostoru, ale snaží se ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu významná 

a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmů České republiky. V těchto intencích 

se pohybuje i návrh vyhlášky, který cílí na informační systémy, zajišťující fungování 

nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotních služeb. Subjektům, na něž dopadá regulace 

zákona o kybernetické bezpečnosti, v tomto případě správcům informačních systémů základní 

služby, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany 

jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují. Tyto povinnosti lze přitom vnímat jako 

proporční k dosažení předpokládaného cíle. Jedná se především o povinnost zavést a provádět 

bezpečnostní opatření a vést o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat 

kybernetické bezpečnostní události a hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty, povinnost 

provádět opatření vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále 

jen „NÚKIB“) a povinnost oznamovat kontaktní údaje. 

Institut provozovatele základní služby vychází z implementace Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále jen „Směrnice NIS“). 

Na základě implementace Směrnice NIS zákon o kybernetické bezpečnosti svěřuje NÚKIB 

v § 22a úkol stanovit prováděcím právním předpisem dopadová a odvětvová kritéria pro určení 

provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností.   
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Tento návrh nepřináší změnu podstaty právní úpravy, ale pouze změnu určujících kritérií 

v odvětví zdravotnictví tak, aby došlo k přiměřenému rozšíření povinných osob dle zákona o 

kybernetické bezpečnosti v tomto odvětví. Prostřednictvím navrhované změny by pak mělo 

dojít k zajištění vyšší míry kybernetické bezpečnosti v odvětví zdravotnictví, které je 

v současné době vystaveno významnějšímu množství kybernetických bezpečnostních hrozeb a 

zároveň je nezbytné pro zvládání krizové situace v souvislosti s probíhající pandemií. 

Navrhovaná úprava reflektuje vývoj v oblasti kybernetických bezpečnostních hrozeb a 

jejich cílů, kterými poskytovatelé zdravotních služeb zejména v době pandemie nemoci Covid-

19 jsou, a s tím související poznatky aplikační praxe, tedy že počátečně určený okruh 

poskytovatelů zdravotních služeb se počíná jevit nedostatečným. Na výše popsaný vývoj v této 

oblasti reagoval i předseda vlády požadavkem vůči ministrovi zdravotnictví sděleným mu 

dopisem ze dne 31. července 2020, č. j. 26735/2020-UVCR. Tímto dopisem mimo jiné žádal 

ministra i o spolupráci s NÚKIB na vydefinování kritérií, která by v aplikační praxi byla 

schopná zahrnout mezi provozovatele základních služeb poskytovatele zdravotních služeb se 

zohledněním následujících faktorů:  

• Regionální rozložení (oblastní rozložení po celém území státu) 

• Spádovost 

• Unikátnost či významná specifičnost poskytovaných zdravotních služeb 

• Možnost efektivní zastupitelnosti dalších zdravotních zařízení (kapacitní hledisko) 

• Návaznost na integrovaný záchranný systém (zejména na zdravotnickou záchrannou 

službu). 

Výsledek této spolupráce představuje právě navrhovaná právní úprava.1 

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. 

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. Návrh vyhlášky zároveň reflektuje 

postavení kybernetické bezpečnosti jako nedílného předpokladu rozvoje digitální společnosti 

a ekonomiky, o nějž Česká republika jako členský stát Evropské unie usiluje, a to i v souvislosti 

 
1 Prověřit, jak jsou nastavena kritéria, která určují provozovatele základních služeb ve zdravotnictví, a tato 
kritéria případně upravit doporučil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost také 
Nejvyšší kontrolní úřad v rámci svého kontrolního závěru z kontrolní akce č. 19/26, zveřejněného 
2. listopadu 2020. 
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s implementací právního aktu Evropské unie (Směrnice NIS), jíž je právě vyhláška č. 437/2017 

Sb. výsledkem. 

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

vydává. 

Návrh vyhlášky obsahuje změnu určujících kritérií provozovatelů základních služeb a 

informačních systémů základních služeb v odvětví zdravotnictví jako jednoho z 8 odvětví 

zahrnutých mezi základní služby, přičemž se ve všech jednotlivých ustanoveních pohybuje v 

rámci zákonného zmocnění a tento rámec nepřekračuje.  

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 

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. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie. Vyhláška provádí zákon 

o kybernetické bezpečnosti, jenž transponuje do vnitrostátního právního řádu Směrnici NIS. 

Právě výsledkem implementace této směrnice je samotná vyhláška č. 437/2017 Sb. Přičemž i 

s přihlédnutím k nově navrhovanému znění této vyhlášky nedojde k rozporu s normami 

obsaženými v této směrnici. 

V oblasti předmětné úpravy ani kybernetické bezpečnosti v širším smyslu nebyla doposud 

vytvořena žádná judikatura soudních orgánů Evropské unie. 

Návrh vyhlášky je v souladu s obecnými 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 

Samotná vyhláška není spojena s žádnými náklady, neboť povinnosti jsou subjektům 

stanovovány až na základě rozhodnutí NÚKIB o naplnění či nenaplnění kritérií v ní 

obsažených. Nicméně vznikem nových kritérií dojde k zařazení většího množství 

poskytovatelů zdravotních služeb mezi osoby povinné dle zákona o kybernetické bezpečnosti. 
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Plnění těchto povinností s sebou nese častou nutnost vynaložení finančních prostředků, a to 

v oblasti pořízení a provozu bezpečnostních opatření, které jsou určení provozovatelé 

základních služeb povinni zavádět, a zajištění personálních kapacit, pokud k pokrytí rolí 

sloužících k zajištění kybernetické bezpečnosti nedostačuje současný personál příslušných 

oddělení. 

Tyto náklady poskytovatelů zdravotních služeb se mohou promítnout do více typů rozpočtů. 

Dle provedených analýz budou nově mezi subjekty povinné ze zákona o kybernetické 

bezpečnosti zařazeny jak soukromí poskytovatelé zdravotních služeb, tak příspěvkové 

organizace obcí či krajů či akciové společnosti obcemi a kraji majoritně vlastněné stejně jako 

subjekty přímo podřízené ministerstvům. 

Vzhledem k povaze vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen 

„VKB“) je však pro NÚKIB nemožné odhadnout výši nákladů spojených s návrhem vyhlášky. 

VKB je vystavěna na přístupu založeném na riziku. Každý subjekt tak sám vyhodnotí, jaká 

rizika jsou spojená s provozem jeho informačních systémů. Následně vyhodnocuje vhodná 

opatření, která VKB nabízí a jejich implementaci může v případě objektivních překážek 

bránících okamžité realizaci rozložit do delších časových úseků prostřednictvím plánu zvládání 

rizik. Mimo tento fakt, je nesporné, že každý poskytovatel zdravotních služeb disponuje jinými 

druhy poskytovaných služeb, jinou architekturou informačních systémů, které jím poskytované 

služby podporují, a jinou úrovní již přijatých opatření pro eliminaci kybernetických rizik.  

Nutné náklady se mohou u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb významně odlišovat. 

Tyto náklady rovněž nemohou být poskytovatelům zdravotních služeb předem známy bez 

provedené analýzy rizik a následných kroků. Jejich vyčíslení, aby bylo způsobilé alespoň 

rámcově odpovídat realitě, by tak nutně muselo předcházet provedení analýzy rizik, a tedy 

splnění povinnosti dané zákonem o kybernetické bezpečnosti potažmo VKB ještě předtím, než 

je daný subjekt vůbec shledán za povinný podle zákona o kybernetické bezpečnosti, a tedy než 

musí splnit požadavky jeho prováděcí vyhlášky – VKB. 

Lze však říci, že dojde k navýšení počtu těchto provozovatelů základních služeb s největší 

pravděpodobností o přibližně 30 nových subjektů. Jejich počet závisí na naplnění dopadových 

kritérií a posouzení této skutečnosti ve správním řízení zahájeném až po účinnosti tohoto 

návrhu vyhlášky. 

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. 

Návrh vyhlášky je z hlediska dopadů na životní prostředí neutrální. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Návrh vyhlášky 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 

Navrhovaná právní úprava nemá zásadní přímý vliv na oblast ochrany soukromí a osobních 

údajů, nicméně vzhledem k množství zpracovávaných osobních údajů citlivé povahy ze strany 

poskytovatelů zdravotních služeb dojde prostřednictvím vyšší míry kybernetické bezpečnosti 

většího okruhu těchto poskytovatelů k pozitivnímu dopadu na tuto oblast. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

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

jednoznačný a vychází z již existujícího právního rámce.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky má pozitivní dopady na bezpečnost a obranu státu. 

Návrh vyhlášky zejména přispěje k posílení zabezpečení nevýznamnějších poskytovatelů 

zdravotních služeb v České republice, což zajistí významně vyšší odolnost jedné ze základních 

oblastí fungování státu. Pozitivně by se měl návrh vyhlášky projevit i na možnosti včasné a 

efektivní reakce při vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu, a to vzhledem k vyšší 

míře schopnosti koordinace ze strany NÚKIB, zejména možnosti včasné a přímé komunikace 

pro zajištění koordinovaného postupu. 

j) Konzultace 

Návrh vyhlášky byl vytvořen NÚKIB jako garantem kybernetické bezpečnosti ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví. Nezbytná data následně poskytl i Ústav zdravotnických 

informací a statistiky. 

Výsledné znění bylo následně konzultováno se zástupci Zdravotnické záchranné služby 

Hlavního města Prahy a se zástupci Asociace krajů ČR. 

 

  

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



6 

 

B. Zvláštní část 

Čl. I 

Příloha vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní 

služby, část č. 5 

Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby je 

prováděcím právním předpisem, který stanoví kritéria, jejichž naplnění následně NÚKIB 

zkoumá v rámci vedeného správního řízení, ve kterém se rozhoduje o tom, zda dotčený subjekt 

naplňuje či nenaplňuje tato kritéria a stává či nestává se tak provozovatelem základní služby, a 

informační systém, na kterém je jím poskytovaná služba závislá, se stává či nestává 

informačním systémem základní služby.  

Až po proběhnuvším správním řízení se subjekt stává provozovatelem základní služby právě 

proto, že naplnil kritéria pro toto určení, která obsahuje právě předmětná vyhláška. Tato kritéria 

lze pak dělit na odvětvová a dopadová, přičemž dopadová kritéria, která mají vztah přímo 

k významnosti systému podporujícího danou službu, nedoznají v rámci návrhu vyhlášky změn.  

Změna se týká kritérií odvětvových, která se vztahují k posuzovanému subjektu jako 

takovému. Těmito kritérii jsou kritéria druhu služby, kterou je poskytování zdravotních služeb 

dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 

„zákon o zdravotních službách“) a kritérium druhu subjektu, kterým je pro oblast zdravotnictví 

fakt, že daný subjekt je provozovatelem zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách. 

Rovněž tato kritéria zůstávají zachována.  

Návrh vyhlášky doplňuje a mění speciální kritéria druhu subjektu, která v rámci vyhlášky 

slouží především k určení významnosti dané organizace. 

V rámci stanovování kritérií bylo vycházeno zejména z odborných znalostí odvětví na 

Ministerstvu zdravotnictví a požadavků na parametry, které mají tato kritéria zohlednit. 

Formulace parametrů pak vychází z jednání stálého pracovního orgánu Bezpečnostní rady státu 

– Výboru pro kybernetickou bezpečnost. Jedná se o následující parametry: 

• Regionální rozložení (oblastní rozložení po celém území státu) 

• Spádovost 

• Unikátnost či významná specifičnost poskytovaných zdravotních služeb 

• Možnost efektivní zastupitelnosti dalších zdravotních zařízení (kapacitní hledisko) 

• Návaznost na integrovaný záchranný systém (zejména na zdravotnickou záchrannou 

službu). 

Zohlednění možnosti efektivní zastupitelnosti dalších zdravotních zařízení (kapacitní 

hledisko) 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písm. a) Celkový počet akutních lůžek v posledních 

třech kalendářních letech nejméně 400 

Toto kritérium představuje právě zohlednění parametru kapacitního hlediska a zahrnuje 

mezi subjekty povinné podle zákona o kybernetické bezpečnosti poskytovatele zdravotních 

služeb s významnými kapacitami v rámci akutních lůžek. Návrh vyhlášky snižuje mezní 
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hodnotu obsaženou ve speciálním kritériu druhu subjektu podle písm. a) na návrh zástupců 

Asociace krajů. Zástupci krajů považovali snížení mezní hodnoty tohoto kritéria za nutné pro 

podporu jejich snahy zabezpečit občanům krajů nepřetržité a bezpečné zdravotnické služby a 

bezpečné uchování a nakládání s jejich citlivými osobními údaji Důležitost kybernetické 

bezpečnosti ve zdravotnictví a důležitost této změny je umocněna nedávnými hackerskými 

útoky na několik nemocnic zřizovaných právě kraji. 

Je nutné doplnit, že se nejedná o celkový počet lůžek v daném zařízení, jedná se toliko o 

lůžka akutní standardní a akutní intenzivní. Jsou tak vyloučena lůžka dlouhodobé a následné 

péče. Tím dochází k omezení okruhu subjektů, které se primárně specializují na péči méně 

akutního charakteru, na kterou by případné narušení bezpečnosti informací v rámci 

informačních systémů nemuselo mít natolik intenzivní dopad, a rovněž nejsou nezbytnými pro 

zachování poskytování nejnutnější zdravotní péče občanům ČR. 

• Akutní lůžková péče intenzivní je poskytována pacientovi v případech náhlého 

selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy 

lze tyto stavy důvodně předpokládat. 

• Akutní lůžková péče standardní je poskytována pacientovi s náhlým onemocněním 

nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale 

nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo za účelem provedení 

zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; v rámci akutní lůžkové péče je 

poskytována též včasná léčebná rehabilitace. 

• Následná lůžková péče je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní 

diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo 

náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo 

poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče. 

• Dlouhodobá lůžková péče je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze 

léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se 

zhoršuje. 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písmene d) průměrný počet unikátních ošetřených 

pacientů v posledních třech kalendářních letech čítal nejméně 100 000 za každý kalendářní rok 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písmene d) je nově vytvořeným kritériem, které 

zajišťuje vyšší míru zohlednění kapacitního hlediska. Jeho zařazení vychází z úvahy, že 

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří za rok ošetří významné množství pacientů, budou 

v případě narušení bezpečnosti informací obtížněji nahraditelní dalšími zařízeními s menší 

kapacitou. 

Počet unikátních (unicitních) ošetřených pacientů pak vychází z úhradových mechanismů a 

jedná se o počet klientů, kteří byli v daném roce vykázání v Národním registru hrazených 

zdravotních služeb za daného poskytovatele zdravotních služeb. Opakovaný výskyt téže 

fyzické osoby nezvyšuje uváděné celkové číslo. Započítává se vždy pouze první výskyt. 
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Zohlednění unikátnosti či významné specifičnosti poskytovaných zdravotních služeb 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písmene b) statut centra vysoce specializované 

traumatologické onkologické, cerebrovaskulární, kardiovaskulární, komplexní 

kardiovaskulární nebo perinatologické péče podle zákona o zdravotních službách 

U speciálního kritéria druhu subjektu podle písmena b) došlo k rozšíření druhů center 

vysoce specializované péče z původně zahrnutých center traumatologické péče i na centra 

vysoce specializované onkologické, cerebrovaskulární, kardiovaskulární, komplexní 

kardiovaskulární a perinatologické péče. 

Jedná se o typy vysoce specializovaných center, která by vzhledem ke své nezbytnosti a 

zároveň specifičnosti byla dle poznatků praxe Ministerstva zdravotnictví obtížně nahraditelná. 

Statut centra vysoce specializované péče uděluje na základě splnění kvalifikačních 

požadavků daných zákonem o zdravotních službách a jeho prováděcími předpisy Ministerstvo 

zdravotnictví. 

Centrum vysoce specializované traumatologické péče je centrem specializovaným a 

speciálně vybaveným pro prevenci, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci úrazů a poranění. 

Centrum vysoce specializované onkologické péče je centrem specializovaným a speciálně 

vybaveným pro prevenci, diagnostikou a nechirurgickou léčbu nádorových onemocnění. 

Centra vysoce specializované kardiovaskulární a komplexní kardiovaskulární péče jsou 

centra specializovaná a speciálně vybavená pro léčbu onemocnění srdce a cév. Přičemž 

komplexní kardiovaskulární péče představuje centrum vyšší úrovně, které se například 

specializuje i na související specializovanou následnou léčbu. 

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče je centrem specializovaným a 

speciálně vybaveným pro léčbu onemocnění centrální nervové soustavy vznikajících na 

podkladě poruch mozkových cév s následným špatným prokrvením mozku (ischemií) nebo s 

krvácením do mozkové tkáně. 

Centrum vysoce specializované perinatologické péče je centrem specializovaným a 

speciálně vybaveným pro péči o rodičku a dítě a pro diagnostiku a prevenci patologií těhotných 

žen a novorozenců. 

Zohlednění návaznosti na integrovaný záchranný systém (zejména na zdravotnickou 

záchrannou službu) 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písmene c) zajišťování urgentního příjmu podle 

zákona o zdravotnické záchranné službě v zařízení s celkovým počtem lůžek intenzivní péče v 

posledních třech kalendářních letech nejméně 40 

Speciální kritérium druhu subjektu podle písmena c) je nově vytvořeným kritériem, které 

tak umožní zahrnout mezi provozovatele základních služeb ty poskytovatele zdravotních 

služeb, kteří poskytují významnější urgentní příjmy s vyšší kapacitou lůžek pro akutní léčbu 

intenzivní, částečně je tak i v tomto kritériu zohledňováno kapacitní hledisko.  

V § 6 odst. 3 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě je urgentní příjem 

definován jako specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým 
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provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované 

ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v 

přímém ohrožení života. 

Seznam urgentních příjmů je pak dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví. 

V tomto speciálním kritériu druhu subjektu jsou pak do počtu lůžek zahrnuta pouze 

nejnákladnější a pro urgentní příjem nejvíce vybavená lůžka určená po poskytování akutní péče 

intenzivní, která je poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého 

ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně 

předpokládat. 

Zohlednění regionálního rozložení (oblastní rozložení po celém území státu) a spádovosti 

Naplnění těchto dvou parametrů bylo zkoumáno na základě dat poskytnutých ze strany 

Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která potvrzují, že 

výše uvedená odvětvová kritéria splňuje vždy alespoň jeden poskytovatel zdravotních služeb 

v každém kraji v České republice.  

Spádovost je pojem, který české právo již dále nepoužívá, nicméně původně úzce souviselo 

právě s regionální obslužností, která je výše popsanými kritérii dle analýz provedených NÚKIB 

zajištěna v dostatečné míře. 

Jak již bylo zmíněno při formulaci nových a úpravě původních kritérií bylo postupováno na 

základě dat poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a 

statistiky a ve spolupráci s experty Ministerstva zdravotnictví tak, aby byly zohledněny výše 

vyjmenované parametry a zároveň došlo k vydefinování okruhu nejpodstatnějších 

poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby zajištění kybernetické bezpečnosti bylo rovněž 

ekonomicky efektivní a přiměřené. 

Čl. II (účinnost) 

Navrhuje se, aby návrh vyhlášky nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2021. Pokud se v rámci 

legislativního procesu stane zřejmým, že k takto stanovenému datu nebude možné zajistit 

platnost návrhu vyhlášky, NÚKIB stanoví termín nabytí účinnosti dnem vyhlášení návrhu 

vyhlášky. Datum nabytí účinnosti by bylo stanoveno odlišně od § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 

Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 

z důvodu naléhavého obecného zájmu na zajištění dostatečné úrovně kybernetické bezpečnosti 

u nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotních služeb vyjádřeného v ostatních částech tohoto 

odůvodnění. 

Krátká či absentující legisvakanční doba je obhajitelná více fakty. V prvé řadě se jedná o 

předpis, který je nutné přijmout v nejkratším možném čase, aby došlo pokud možno k co 

nejdřívějšímu zabezpečení těch poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli shledáni za 

nejobtížněji nahraditelné pro svou specifičnost, velkou kapacitu či regionální významnost. 

Rovněž tento předpis povinné subjekty neurčuje přímo, jedná se toliko o předpis stanovující 

kritéria pro posouzení, které až následně provede NÚKIB v rámci správního řízení zahájeného 

s každým jedním ze subjektů. Až po tomto posouzení, a tedy prokazatelně až poté, kdy se 
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subjekt o existenci svých povinností dozví a bude závazně rozhodnuto o nutnosti je plnit, 

počínají mu běžet lhůty pro jejich plnění.  
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