
 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 1255/2020-NÚKIB-E/210  Brno 3. března 2020   

 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů   
 

Vážený pane advokáte,   
 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“ nebo „Povinný subjekt“)  
obdržel dne 21. 2. 2020 Vaše žádosti ze dne 21. 2. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádostech požadujete poskytnutí informací o  
počtech určených provozovatelů základní služby v oblastech vodohospodářství, vodárenství a  
teplárenství s rozdělením do jednotlivých krajů ČR. Ve struktuře dle Vašich žádostí a v podrobnostech,  
jimiž Úřad disponuje, Vám sděluji následující statistická data:   
Teplárenství   

 

I. Kolik společností, které mají sídlo v Jihočeském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?    
Odpověď: 1   

 

II. Kolik společností, které mají sídlo v Jihomoravském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

III. Kolik společností, které mají sídlo v Karlovarském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

IV. Kolik společností, které mají sídlo v Kraji Vysočina, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

V. Kolik společností, které mají sídlo v Královéhradeckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

VI. Kolik společností, které mají sídlo v Libereckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   
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VII. Kolik společností, které mají sídlo v Moravskoslezském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

VIII. Kolik společností, které mají sídlo v Olomouckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

IX. Kolik společností, které mají sídlo v Pardubickém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

X. Kolik společností, které mají sídlo v Plzeňském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

XI. Kolik společností, které mají sídlo ve Středočeském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

XII. Kolik společností, které mají sídlo v Ústeckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

XIII. Kolik společností, které mají sídlo ve Zlínském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 0   

 

XIV. Kolik společností, které mají sídlo v Hlavním městě Praze, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti teplárenství?   
Odpověď: 1   

 

Vodní hospodářství   
 

I. Kolik společností, které mají sídlo v Jihočeském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

II. Kolik společností, které mají sídlo v Jihomoravském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   
III. Kolik společností, které mají sídlo v Karlovarském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného   
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subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?  
Odpověď: 0   

 

IV. Kolik společností, které mají sídlo v Kraji Vysočina, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

V. Kolik společností, které mají sídlo v Královéhradeckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

VI. Kolik společností, které mají sídlo v Libereckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

VII. Kolik společností, které mají sídlo v Moravskoslezském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

VIII. Kolik společností, které mají sídlo v Olomouckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

IX. Kolik společností, které mají sídlo v Pardubickém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

X. Kolik společností, které mají sídlo v Plzeňském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

XI. Kolik společností, které mají sídlo ve Středočeském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

XII. Kolik společností, které mají sídlo v Ústeckém kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

XIII. Kolik společností, které mají sídlo ve Zlínském kraji, bylo dosud určeno rozhodnutím Povinného  
subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
Odpověď: 0   

 

XIV. Kolik společností, které mají sídlo v Hlavním městě Praze, bylo dosud určeno rozhodnutím  
Povinného subjektu jako provozovatel základní služby v oblasti vodohospodářství a vodárenství?   
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Odpověď: 0   
 

Úřad poznamenává, že vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby  
nezná oblasti „vodohospodářství“ a „vodárenství“ a pro účely poskytnutí požadovaných informací byly  
proto poskytnuty informace o oblasti „vodní hospodářství“, kterou vyhláška upravuje.   
Úřad dále uvádí, že určování provozovatelů základní služby je kontinuální proces, který stále probíhá.    
S pozdravem   

 

Mgr. Pavel Král   
ředitel odboru právního   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:   

xxxxxxxxxx, datovou schránkou   
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