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Komise hodnotí implementaci Směrnice o určování o ochraně evropské 

kritické infrastruktury z roku 2008. 

 

Zdroj: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-evaluates-implementation-directive-

protecting-european-critical-infrastructures_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1563433473943&uri=CELEX:32008L0114 

 

Autor: 

Migrace a vnitřní věci. 

(DG Migration & Home Affairs, the EU department responsible for migration, security and 

home affairs.) 

 

Evropská Rada přijala dne 8. prosince 2008 Směrnici 2008/114/ES o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur (dále jen „EKI“) a o posouzení potřeby zvýšit jejich 

ochranu. 
 

Tato směrnice představuje první etapu přístupu „krok za krokem“, jehož cílem je určit a označit 

EKI a posoudit potřebu zvýšit jejich ochranu. Směrnice byla přijata s cílem soustředit se na 

odvětví energetiky a dopravy s perspektivou přezkoumání s ohledem na posouzení jejího 

dopadu a nutnost zahrnout do její oblasti působnosti další odvětví, mimo jiné odvětví 

informačních a komunikačních technologií.  

Konstatuje se zde, že primární a konečnou odpovědnost za ochranu EKI nesou samotné členské 

státy a vlastníci/provozovatelé těchto infrastruktur. 

Směrnice zavedla jednotný postup pro určování a označování EKI a společný přístup  

k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur s cílem přispět k ochraně obyvatel. 

Obsahuje relevantní definice a označení EKI, stanoví potřebu jejího určení členskými státy, 

potřebu plánů bezpečnosti jejich provozovatele, potřebu existence styčných bezpečnostních 

úředníků a potřebu předkládání příslušných zpráv. 

Významnou částí je seznam odvětví s EKI na úseku energetiky a dopravy, dále metodika 

vypracování plánu bezpečnosti provozovatele EKI a postup pro určení kritické infrastruktury, 

která může být označena za EKI, členskými státy. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-evaluates-implementation-directive-protecting-european-critical-infrastructures_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-evaluates-implementation-directive-protecting-european-critical-infrastructures_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563433473943&uri=CELEX:32008L0114
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Zavedené definice: 

a) „kritickou infrastrukturou“ se rozumí prostředky, systémy a jejich části nacházející se  

v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, 

zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek 

obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku 

selhání těchto funkcí; 

b) „evropskou kritickou infrastrukturou“ se rozumí kritická infrastruktura nacházející se  

v členských státech, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva 

členské státy. Závažnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se vztahuje i na 

účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury; 

c) „analýzou rizik“ se rozumí zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit 

zranitelnost a možný dopad narušení nebo zničení kritické infrastruktury; 

d) „citlivými informacemi týkajícími se ochrany kritické infrastruktury“ se rozumí 

konkrétní skutečnosti o kritické infrastruktuře, které by po zveřejnění mohly být zneužity  

k plánování a provádění činnosti s cílem narušit nebo zničit zařízení kritické infrastruktury; 

e) „ochranou“ všechny činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti 

kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě, riziku nebo zranitelnosti, zmírnit je  

a neutralizovat; 

f) „vlastníky/provozovateli EKI“ se rozumí subjekty odpovídající za investice do konkrétního 

prostředku, systému nebo jeho části, které jsou podle této směrnice označeny za EKI, nebo za 

jejich každodenní provoz. 

Podle hodnocení, které Komise dne 23. července 2019 zveřejnila, existuje evropská přidaná 

hodnota, pokud jde o společný cíl, pokud jde o identifikaci a označení evropských kritických 

infrastruktur, jakož i o následné potřebě jejich ochrany. Zpráva Komise dospěla k závěru, že 

vnitrostátní přístupy v této oblasti by buď nedosáhly stejného výsledku, nebo by toho dosáhly, 

ale pouze prostřednictvím delších, nákladnějších a méně přesně definovaných procesů. 

Zpráva rovněž shledává, že některé definice obsažené ve Směrnici byly příliš široké a členské 

státy ponechaly značný prostor pro výklad. Směrnice však zvýšila povědomí o této otázce na 

vnitrostátní úrovni a zlepšila spolupráci a výměnu informací na evropské úrovni. 

Hodnocení celkově shledává, že Směrnice má dnes pouze částečný význam, ale je to s 

ohledem na řadu faktorů, včetně velmi odlišného bezpečnostního prostředí, ve srovnání s 

jedním členským státem, kterému čelí v roce 2008, kdy byla Směrnice přijata. 

Hodnocení směrnice bylo podpořeno zjištěními komplexního posouzení bezpečnostních 

politik Evropské unie v roce 2017, v němž byl zaznamenán vyvíjející se obraz hrozeb, kterým 

čelí kritické infrastruktury, a oznámilo následné hodnocení této směrnice, aby se zjistilo, zda 

je nadále způsobilá.  

 


