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Svaz průmyslu a dopravy považuje předkládaný materiál za srozumitelně a věcně zpracovaný. 

Doporučujeme nicméně, aby předkladatel zvážil provazbu na právě novelizovaný zákon o vodách 

a zároveň aby byl zohledněn trend decentralizace v elektroenergetice a teplárenství, v jehož světle 

se výkonové hodnoty pro zařazení zařízení mezi prvky kritické infrastruktury mohou ukázat 

neudržitelnými, resp. nedostatečnými ve vztahu k prevenci a řešení krizových situací a stavu nouze. 

Zároveň přikládáme připomínky provozovatele přenosové soustavy a pokládáme za vhodné, aby se 

jimi MPO v plném rozsahu zabývalo, neboť se jedná o klíčového aktéra při jakýchkoliv krizových 

scénářích a stavech nouze v energetice. 

A. OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k provazbě na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Znění připomínky 

S ohledem na právě novelizovaný zákon o vodách a velmi aktuální problematiku sucha požadujeme, aby se 

materiál podrobněji věnoval vztahu kritické/strategické infrastruktury a zákonu o vodách, potažmo situacím 

nedostatku vody.  

Odůvodnění 

V současné době je po meziresortním připomínkovém řízení novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, která 

mimo jiné umožňuje, aby nově vzniklé Komise pro sucho mohly opatřením obecné povahy nebo adresným 

rozhodnutím v případě nedostatku vody omezit nakládání s vodami. V této souvislosti stanovují hierarchii 

prioritních staveb, u kterých může k omezení nakládání s vodami dojít až poslední řadě. Nejvyšší prioritu mají 

v této souvislosti prvky kritické infrastruktury. Tyto komise pro sucho budou podřízeny v případě souběhu 

s řešením krizových situací zákonu o kritické infrastruktuře. Nicméně vzhledem k tomu, že situace nedostatku 
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vody může mít zásadní dopad na výrobu elektrické energie, považujeme za účelné, aby se vztahu 

kritické/strategické infrastruktury a zákonu o vodách, potažmo situacím nedostatku vody, materiál 

podrobněji věnoval. 

2. Připomínka k provazbě na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Znění připomínky 

S ohledem na nastupující trend decentralizace v oblasti elektroenergetiky doporučujeme přehodnotit a snížit 

výkonové hodnoty pro zařazení výroben elektřiny mezi prvky kritické infrastruktury.  

Odůvodnění 

V materiálu jsou uvedena Odvětvová kritéria pro jednotlivé sektory kritické infrastruktury. V případě výroby 

elektřiny do kritické infrastruktury patří výrobny elektřiny (výrobny s celkovým instalovaným elektrickým 

výkonem nejméně 500 MW, výrobny poskytující podpůrné služby s celkovým instalovaným elektrickým 

výkonem nejméně 100 MW, vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny elektřiny, 

dispečink výrobce elektřiny). 

Vzhledem k tomu, že postupně dochází k decentralizaci, která bude nadále pokračovat, v oblasti výroby 

elektřiny, tak dáváme na zvážení, zda výkonové hodnoty pro zařazení výroben elektřiny mezi prvky kritické 

infrastruktury by neměly být přehodnoceny a sníženy. 

3. Připomínky provozovatele přenosové soustavy  

Znění připomínky 

V příloze dále připojujeme připomínky provozovatele přenosové soustavy a pokládáme za vhodné, aby se 

jimi MPO v plném rozsahu zabývalo, neboť se jedná o klíčového aktéra při jakýchkoliv krizových scénářích 

a stavech nouze v energetice. 

 


