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Nová pravidla pro určení provozovatelů základních služeb 

v odvětví zdravotnictví 

 

Zdroj: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-

provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/ 

 

V reakci na kybernetické incidenty, kterým v roce 2020 čelila zdravotnická zařízení v České 

republice, vypracoval NÚKIB ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví novelu vyhlášky č. 

437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby (dále jen „vyhláška“).  

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu 

a Evropské Rady 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné 

úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii) 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 o kybernetické bezpečnosti. 

Účelem této novely bylo změnit určující kritéria v odvětví zdravotnictví tak, aby došlo k 

rozšíření počtu nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. 

Provozovatelé základních služeb představují vedle kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů jednu ze tří základních kategorií systémů regulovaných 

zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Výsledkem tak je nový text vyhlášky účinný od 1. ledna 2021, který v odvětví zdravotnictví 

dvě stávající kritéria změnil a dvě nová kritéria přidal (změna se týká speciálních kritérií druhu 

subjektu). Dle odhadů NÚKIB by na základě těchto kritérií mělo dojít k určení 30 nových 

nemocničních zařízení jako provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví nad 

rámec stávajících 16. 

Výsledný počet závisí na výsledcích individuálních určovacích správních řízení, při kterých 

dojde k ověření naplnění všech kritérií obsažených ve zmiňované vyhlášce. Tato určovací správní 

řízení by měla být zahájena v průběhu ledna 2021. Vzhledem k jejich administrativní náročnosti 

NÚKIB předpokládá, že k finálním rozhodnutím ve věci, a tedy rozšíření počtu provozovatelů 

základních služeb v odvětví zdravotnictví, dojde postupně v průběhu prvního pololetí 2021. Ze 

strany nemocnic není třeba v tuto chvíli nic činit, NÚKIB je bude sám z moci úřední kontaktovat. 
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Podoba změny: 

 

Odvětvová kritéria  

Dopadová kritéria 
Druh 

služby 

Druh 

subjektu 

Speciální kritéria druhu 

subjektu 

5.1. 

Poskytování 

zdravotních 

služeb 

Poskytovatel 

zdravotních 

služeb podle 

zákona o 

zdravotních 

službách 

a) Celkový počet akutních 

lůžek v posledních třech 

kalendářních letech nejméně 

400, 

b) statut centra vysoce 

specializované 

traumatologické, onkologické, 

cerebrovaskulární, 

kardiovaskulární, komplexní 

kardiovaskulární nebo 

perinatologické péče podle 

zákona o zdravotních 

službách, 

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 nebo 

d) poskytovatel akutní 

lůžkové péče s průměrným 

počtem unikátních ošetřených 

pacientů v posledních třech 

kalendářních letech nejméně 

100000 zajeden kalendářní 

rok. 

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 

50000 osob, 

II. závažné omezení či narušení jiné základní služby 

nebo omezení či narušení provozu prvku kritické 

infrastruktury, 

III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 

osob, která není nahraditelná jiným způsobem bez 

vynaložení nepřiměřených nákladů, 

IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 

mrtvých nebo 1000 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 

200000 osobách. 
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