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Veřejná vyhláška, 
kterou se oznamuje 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

kterým se určují prvky kritické infrastruktury v odvětví finanční trh 

a měna 

ze dne 9. dubna 2021 

Česká národní banka jako příslušný správní orgán podle § 13 odst. 4 písm. c) zákona 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s přílohou nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro 

určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto opatření obecné povahy k ochraně 

kritické infrastruktury náležící do její působnosti: 

 

Určují se prvky kritické infrastruktury v odvětví finanční trh a měna uvedené 

v příloze tohoto opatření. 

 

Odůvodnění 

1. Česká národní banka je dle § 1 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 

znění pozdějších předpisů, ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled 

nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize. 

2. V souladu s § 13 odst. 4 písm. c) krizového zákona Česká národní banka k ochraně kritické 

infrastruktury náležící do její působnosti určí opatřením obecné povahy prvky kritické 

infrastruktury. Odvětvová kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury Českou národní 

bankou jsou uvedena v příloze nařízení vlády č. 432/2010 Sb., konkrétně v části VII. 

„Finanční trh a měna“. 

3. Česká národní banka přihlédla k části VII. bod 1 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb. 

a pro výkon své činnosti při zajištění působnosti stanovené krizovým zákonem určila prvky 

kritické infrastruktury v rozsahu uvedeném v příloze opatření obecné povahy. 

4. Česká národní banka si dále v souladu s § 13 odst. 4 písm. b) krizového zákona vyžádala 

informace nezbytné k určení prvku kritické infrastruktury od subjektů v bankovním sektoru 

a pojišťovnictví. Přihlédla k charakteristikám odvětvového kritéria uvedeným v části 

VII. bod 2 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb. a určila prvky kritické infrastruktury 

v bankovním sektoru a pojišťovnictví v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření obecné 

povahy. 

5. Návrh tohoto opatření obecné povahy byl od 4. března 2021 do 7. dubna 2021 zveřejněn na 

úřední desce ČNB a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž k návrhu nebyly 

uplatněny připomínky. 
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Účinnost  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 9. dubna 2021. 

 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB, kterým se určují prvky kritické infrastruktury 

v oblasti finanční trh a měna na území České republiky ze dne 15. června 2018, 

č. j.: 2018/073687/420. 

 

 

 otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Marek Mora, M.E. 

viceguvernér 
podepsáno elektronicky 

 Ing. Zdeněk Virius 

ředitel sekce 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy bylo vyvěšeno dne …………… 2021. 

Sejmuto dne ……………... 2021. 

 



 

Příloha k opatření obecné povahy, kterým se určují prvky kritické infrastruktury 

v odvětví finanční trh a měna 

POŘADOVÉ ČÍSLO OZNAČENÍ 

PRVKU 
PROVOZOVATEL 

1 Objekt Česká spořitelna, a.s. 
2 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

3 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

4 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

5 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

6 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

7 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

8 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

9 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

10 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

11 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

12 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

13 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

14 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

15 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

16 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

17 Objekt Česká spořitelna, a.s. 

   

21 Objekt Komerční banka, a.s. 

22 Objekt Komerční banka, a.s. 

23 Objekt Komerční banka, a.s. 

24 Objekt Komerční banka, a.s. 

25 Objekt Komerční banka, a.s. 

26 Objekt Komerční banka, a.s. 

27 Objekt Komerční banka, a.s. 

28 Objekt Komerční banka, a.s. 

29 Objekt Komerční banka, a.s. 

30 Objekt Komerční banka, a.s. 

31 Objekt Komerční banka, a.s. 

32 Objekt Komerční banka, a.s. 

33 Objekt Komerční banka, a.s. 

34 Objekt Komerční banka, a.s. 

35 Objekt Komerční banka, a.s. 

36 Objekt Komerční banka, a.s. 

37 Objekt Komerční banka, a.s. 

38 Objekt Komerční banka, a.s. 

39 Objekt Komerční banka, a.s. 

40 Objekt Komerční banka, a.s. 

41 Objekt Komerční banka, a.s. 

42 Objekt Komerční banka, a.s. 

43 Objekt Komerční banka, a.s. 

44 Objekt Komerční banka, a.s. 

45 Objekt Komerční banka, a.s. 

46 Objekt Komerční banka, a.s. 

47 Objekt Komerční banka, a.s. 



 

 

48 Objekt Komerční banka, a.s. 

49 Objekt Komerční banka, a.s. 

   

51 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

52 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

53 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

54 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

55 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

56 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

57 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

58 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

59 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

60 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

61 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

62 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

63 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

64 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

65 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

66 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

67 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

68 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

69 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

70 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

71 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

72 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

73 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

74 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

75 Objekt Československá obchodní banka, a.s. 

   

81 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

82 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

83 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

84 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

85 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

86 Objekt Generali Česká pojišťovna a.s. 

   

91 Objekt Česká národní banka 

92 Objekt Česká národní banka 

93 Objekt Česká národní banka 

94 Objekt Česká národní banka 

95 Objekt Česká národní banka 

96 Objekt Česká národní banka 

97 Objekt Česká národní banka 

98 Objekt Česká národní banka 
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