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Diplomová práce se zabývá kritickou infrastrukturou na lokální úrovni. V teoretické části je 

popsána kritická infrastruktura a její ochrana. Obsahuje také přehled právních norem, které 

byly důvodem pro její zahrnutí do oblasti krizového řízení. Praktická část se věnuje návrhu 

metodiky pro identifikaci prvků, které při narušení mohou ovlivnit kritickou infrastrukturu na 

lokální úrovni. Tato metodika je zároveň aplikována na ORP Zlín.  
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1. Úvod 

 

V posledních deseti letech je mnohem četnější výskyt mimořádných událostí, na které je 

nezbytné se adaptovat. Jde o události způsobené nejen přírodními vlivy, ale také činností 

člověka. Tyto události mohou narušit infrastrukturu, na které se stala společnost závislá. 

Zajištění ochrany infrastruktury je důležité ke zvládnutí krizových situací, ochrany života 

a zdraví osob, ochrany majetku, zajištění minimálního chodu ekonomiky a základních funkcí 

státu. Všechny činnosti, které souvisí s ochranou infrastruktury se zaměřují na zajištění její 

funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti s cílem snížit úroveň rizika hrozeb a zranitelnosti. 

 

Diplomová práce je zaměřená na kritickou infrastrukturu a její ochranu. V současné době je 

vytipována kritická infrastruktura na národní a evropské úrovni, kdy by její narušení mělo 

závažné dopady na území státu, případně více států. Dosud však není definována 

infrastruktura pro menší územní celky a ani nebyla vytvořena metodika pro určování jejích 

prvků. Tato infrastruktura se nachází na lokální úrovni a narušení jejích prvků by mělo 

závažné dopady na správní území, i když na úrovni národní, případně evropské, by 

nepředstavovalo její narušení velký význam. Pro účely této diplomové práce se bude lokální 

infrastrukturou rozumět kritická infrastruktura nacházející se na území obce s rozšířenou 

působností. 

 

 

 

 

 

Cíle práce: 

 

 Definovat lokální infrastrukturu 

 Popsat metody pro posuzování kritičnosti 

 Vytvořit metodu pro posuzování prvků lokální infrastruktury a aplikovat ji na vybrané 

území 
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2. Rešerše 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Do tohoto právního předpisu byla zakotvena oblast kritické infrastruktury a její ochrany. 

Obsahuje mimo jiné práva a povinnosti dotčených subjektů při ochraně kritické 

infrastruktury. Jsou v něm zapracovány příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování 

a ochranu evropské kritické infrastruktury. 

 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

Právní předpis stanoví průřezová a odvětvová kritéria, která jsou nezbytná pro určení prvku 

kritické infrastruktury a limituje jejich mezní hodnoty. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

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

předpisů 

Nařízení vlády upravuje mimo jiné způsob a zpracování krizového plánu ústředních správních 

úřadů, krajů a obcí s rozšířenou působností a také plánu krizové připravenosti právnických 

a podnikajících fyzických osob i subjektů kritické infrastruktury. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana kritické infrastruktury. Praha: Česká asociace 

bezpečnostních manažerů, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3 

Publikace dává ucelený přehled o základních požadavcích na zajištění ochrany kritické 

infrastruktury. Obsahuje také přehled a popis právních norem, které se vztahují ke kritické 

infrastruktuře a seznamuje s jejími jednotlivými aspekty na evropské i národní úrovni. 

Rovněž jsou v ní popsány  způsoby ochrany v jednotlivých odvětvích. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické 

infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-

80-7385-025-8 

Publikace obsahuje informace z oblasti kritické infrastruktury, popisuje její vývoj v České 

republice i v zahraničí. Rozděluje kritickou infrastrukturu a mimořádné události, věnuje se 

hledání kritických prvků, identifikaci kritických procesů a metodám pro analýzu rizik. 
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ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového 

managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-

80-7385-108-8 

Publikace seznamuje s odbornou problematikou z oblasti krizového managementu. Popisuje 

možnosti analýzy rizik a věnuje se převážně přípravné fázi krizového řízení. Jsou v ní 

uvedeny metody pro podporu rozhodování a modelování v krizovém řízení. 
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3. Vymezení základních pojmů 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

 

Krizová situace – mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, 

při nichž je vyhlášen krizový stav. [4] 

 

Kritická infrastruktura – prvek nebo systém prvků, narušení jehož funkce by mělo závažný 

dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob 

nebo ekonomiku státu. [4] 

 

Lokální infrastruktura – kritická infrastruktura na správním území obce s rozšířenou 

působností (dále jen ,,ORP“). 

 

Kritičnost – relativní míra důležitosti infrastruktury z hlediska následků, při selhání nebo 

ztrátě funkčnosti, na bezpečnost. [30] Kritičnost bych definoval také jako vlastnost prvku, 

který je pro chod systému určitým způsobem důležitý, a jehož narušení nebo úplné zničení by 

mohlo mít závažný dopad na funkčnost části nebo celého systému. 

 

Zranitelnost – schopnost prvku reagovat na výskyt mimořádné události. [26] 

 

Riziko – součin pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události a vážnosti jejích následků, 

pravděpodobnost je vyjádřena jako frekvence. [31] 
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4. Infrastruktura a její rozdělení 

Infrastruktura je široký pojem, který pochází z francouzštiny v 19. století a v první polovině 

20. století se jím primárně označovaly vojenské objekty. Jde o množinu propojených 

strukturálních prvků, které udržují celou strukturu pohromadě. Tyto struktury jsou obvykle 

uměle vytvořené. [24], [28] 

 

Infrastruktura je soustava vzájemně závislých identifikovatelných průmyslových odvětví, 

institucí (včetně pracovníků a postupů) a distribuční schopnosti. Ty fungují ve vzájemné 

spolupráci a součinnosti za účelem výroby a distribuce plynulého toku nezbytného zboží 

a služeb. Infrastruktura zajišťuje spolehlivý tok výrobků a služeb, které jsou nepostradatelné 

pro obranu a ekonomickou bezpečnost, hladké fungování státní správy na všech úrovních 

a celé společnosti jako takové. [23] 

 

V této kapitole budou popsány především typy infrastruktur, které jsou přímo definované 

v právních předpisech ČR. Avšak termín infrastruktura se používá i pro další typy, jako 

například: 

 energetická, 

 zemědělská, 

 zelená, 

 tržní, 

 ekonomická, 

 kybernetická, 

 infrastruktura pro výzkum a vývoj, 

 a další. 

 

Dále se budu zabývat infrastrukturou veřejnou, infrastrukturou k přípravě a přijetí  

hospodářských opatření pro krizové stavy, obrannou a kritickou infrastrukturou. V rámci 

kybernetické infrastruktury bude popsána komunikační infrastruktura veřejné správy. 
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4.1. Kybernetická infrastruktura 

Tento typ infrastruktury sice není přímo definovaný v právním prostředí ČR, ale souvisí 

s používáním moderních technologií elektronické komunikace. Zatím v ČR nebyla vymezena 

definice kybernetické infrastruktury, kterou lze chápat v zúženém hardwarovém 

i softwarovém smyslu a díky níž existuje kyberprostor. Termín kybernetická infrastruktura 

(cyberinfrastructure) byl poprvé použit na tiskové konferenci roku 1998 Richardem Clarkem, 

národním koordinátorem pro bezpečnost, ochranu infrastruktury a boj proti terorismu a Jeffry 

Hunkerem, ředitelem Úřadu pro bezpečnost kritické infrastruktury. V roce 2003 byl pak 

převzat termín "cyberinfrastructure" americkou Národní vědeckou nadací (NSF) a postupně 

se stal součástí IT slangu. [32] 

 

Orgány veřejné správy v ČR používají speciální komunikační infrastrukturu, která významně 

přispívá ke koordinaci jejich složek a také vede k efektivnějšímu vynakládání veřejných 

finančních prostředků. [35] 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy 

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) představuje sjednocení různých datových 

linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě. Jejím přínosem je zefektivnění služeb i 

výrazné úspory. Jde o systém centrálního nákupu telekomunikačních služeb státem 

zastoupeným Ministerstvem vnitra. To zajišťuje nákup služby pro další resortní sítě a mnoho 

centrálních i regionálních úřadů. Služby jsou poskytovány dodavateli, kteří mezi sebou 

průběžně soutěží. KIVS dále tvoří technologická centra na krajích a na obcích s rozšířenou 

působností. Je to tedy cesta k efektivnímu propojení mezi orgány a informačními systémy 

veřejné správy, umožňující jak zajištění bezpečného přenosu dat, tak nastavení jednotlivých 

procesů komunikace mezi zúčastněnými subjekty.  [33], [34] 

 

4.2. Veřejná infrastruktura 

Veřejná infrastruktura je definovaná v zákoně o územním plánování a stavebním řádu [19], 

a to jako pozemky, stavby a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Zde vzniká 

otázka, co se rozumí pod pojmem veřejný zájem. I když je tento právní institut obsažen 

v mnoha právních předpisech České republiky, dosud nebyla formulovaná jeho jednotná 

definice. Jde o neurčitý pojem, který je možno chápat jako protiklad zájmů soukromých. [36] 
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V následující tabulce je uveden přehled veřejné infrastruktury, tedy infrastruktury zřizované 

nebo užívané ve veřejném zájmu. 

 

Tabulka 1 Veřejná infrastruktura, zpracováno podle [19] 

Veřejná infrastruktura Příklad 

Dopravní pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, 

letiště a s nimi související zařízení 

Technická vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení 

území živelními nebo jinými pohromami, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační 

sítě a elektronické komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě, produktovody 

Občanské vybavení vzdělávání a výchova, sociální služby a péče 

o rodiny, zdravotní služby, kultura, veřejná 

správa, ochrana obyvatelstva 

Veřejné prostranství  

 

4.3. Infrastruktura k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy 

Tato infrastruktura je definována v zákoně o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

(dále jen ,,HOPKS“) [8] jako: 

 stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy ve vlastnictví České 

republiky, k nimž má právo hospodaření správní úřad, 

 stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy, k nimž má Česká 

republika zřízeno věcné břemeno, a které jsou ve vlastnictví právnických nebo 

podnikajících fyzických osob, 

 technické zabezpečení staveb vnitřními rozvody inženýrských a telekomunikačních 

sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí, 

 technologické vybavení staveb, 

 pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu staveb. 

 

Požadavky na její výstavbu vyplývají z krizových plánů. Finanční prostředky na výstavbu 

nových objektů zajišťuje Správa státních hmotných rezerv jako ústřední správní úřad v oblasti 

HOPKS. Údržba objektů infrastruktury je zajišťována tím správním úřadem, který k nim má 

právo hospodaření.  [8] 
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4.4. Obranná infrastruktura 

Obranná infrastruktura je řešena v rámci opatření operační přípravy státního území. Tato 

opatření tvoří důležitou složku obranyschopnosti ČR jako součásti příprav státu k obraně. [23] 

Obrannou infrastrukturou se rozumí objekty důležité pro obranu státu a objekty, které za stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny (dále jen „objekty možného 

napadení“). Tyto vychází ze zákona o zajišťování obrany České republiky [9]. 

 

Objekty důležité pro obranu státu 

Objekty důležité pro obranu státu tvoří soubor stacionárních objektů, předem určených 

pozemků a zařízení předurčených pro řízení a zabezpečení [12]: 

 ozbrojených sil ČR, jejich mobilizační rozvinutí a realizace plánu obrany ČR 

a předběžných operačních plánů, 

 ostatních součástí bezpečnostního systému a realizaci jejich dílčích plánů činnosti, 

 spojeneckých ozbrojených sil a realizaci jejich operačních plánů a 

 ochrany obyvatelstva za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. 

 

Jde o objekty umístěné ve vojenských újezdech, objekty sloužící k ochraně obyvatel a také 

objekty určené vládou. Rozdělují se tedy na vojenské a nevojenské a může do nich být 

z důvodu veřejného zájmu nebo bezpečnosti osob vstup omezen nebo zakázán. Ke střežení je 

možno použít v souladu se zákonem o ozbrojených silách České republiky [10] vojáky 

Armády ČR. V takovém případě vydá vláda svým nařízením konkrétní objekty, které budou 

střežené vojáky Armády ČR včetně stanovení jejich počtů. [23], [9]  

 

Objekty možného napadení 

Objekty možného napadení, které rovněž tvoří součást obranné infrastruktury, jsou objekty, 

které mají svou povahou, funkcí nebo umístěním zásadní význam pro [11]: 

 zabezpečení mobilizace ozbrojených sil, 

 plnění opatření k zajišťování obrany na území kraje, 

 zajištění základních životních potřeb obyvatel a 

 fungování státní správy a samosprávy. 

 

Tyto objekty včetně způsobu jejich ochrany vyhodnocují krajské úřady a cestou Ministerstva 

obrany navrhují vládě. Ochrana se zajišťuje přednostně subjekty, které tyto objekty ochraňují 



 - 9 - 

již v míru, případně dalšími subjekty, jako například městskou policií, bezpečnostními 

agenturami, Policií ČR, nebo je jejich ochrana zabezpečována technickými prostředky. 

K ochraně je možno také využít institutů pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. 

Objekty možného napadení se narozdíl od předchozích objektů nezabezpečují silami 

a prostředky Armády ČR.  Použitím vojáků k zabezpečení ochrany by se tyto objekty 

v souladu s mezinárodním humanitárním právem mohly stát zprostředkovaně legitimním 

vojenským cílem, a to právě z důvodu přítomnosti vojáků. Vybrané objekty možného 

napadení přechází pod ochranu ozbrojených sil pouze se zahájením využívání pro jejich 

potřeby. [23], [9] 

 

Objekty obranné infrastruktury jsou zahrnuty do Plánu obrany ČR a dílčích plánů obrany 

a jejich rozdělení nejlépe vystihuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek 1 Obranná infrastruktura, zpracováno podle [11] 
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4.5. Kritická infrastruktura 

Další definice infrastruktury je vymezena v krizovém zákoně [4]. Jedná se o infrastrukturu 

kritickou a je jím označován její prvek nebo systém prvků, narušení jehož funkce by mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, 

zdraví osob nebo ekonomiku státu. [4] 

 

Pokud by byla kritická infrastruktura na území ČR narušena a její dopady by se závažně 

projevily i v dalším členském státu Evropské unie, pak jde o evropskou kritickou 

infrastrukturu. [4] 

 

Prvkem kritické infrastruktury jsou [4]: 

 stavba, 

 zařízení, 

 prostředek nebo 

 veřejná infrastruktura. 

 

Subjektem kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické infrastruktury a ten je 

odpovědný za jeho ochranu. [4] 

 

Kritická infrastruktura a její ochrana svou povahou jednoznačně patří do oblasti zachování 

základních funkcí státu a ochrany obyvatelstva. Narušením funkce jejího prvku se rozumí  

stav, který má definovaný dopad a kdy hrozí, že prvek nebude plnit část nebo celou funkci, 

pro kterou byl určen nebo za prvek označen. Narušení funkce prvku však také nemusí 

automaticky vést k úplné nefunkčnosti a jeho činnost může být pouze omezená. [23] 

 

Pokud máme kritickou infrastrukturu chápat jako síť, je třeba zmínit, že tato síť se bude 

skládat z jednotlivých prvků a spojnic mezi nimi. Jestliže je více takových spojnic, které se 

schází v jednom místě, pak jej označujeme jako uzel. Některé uzly nepředstavují žádný 

význam, ale jiné jsou pro celou síť natolik významné, že by jejich vypadnutí či narušení 

mohlo mít za následek zhroucení celé sítě. Proto je třeba tyto uzly chránit. [24] 
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5. Právní prostředí kritické infrastruktury 

V této kapitole budou popsána východiska ochrany kritické infrastruktury a jejich zakotvení 

do současných právních předpisů. 

 

Zelená kniha o Evropském programu pro ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) 

Tento dokument rozeslala Evropská komise v roce 2005 členským státům EU s cílem zjistit 

jejich názory na návrhy variant EU. Členské státy tak musely roku 2006 předložit odpovědi 

na dotazy uvedené v Zelené knize. Stejně tak byli požádáni i zástupci soukromého 

sektoru. [23] 

V ČR zpracovávala obsah odpovědí odborná pracovní skupina, která se zabývá řešením 

odborné problematiky zachování základních funkcí státu při krizových situacích a kritické 

infrastruktury. Tato pracovní skupina byla zřízena Výborem pro civilní nouzové plánování 

a dlouhodobě se již zabývá ochranou kritické infrastruktury. [23] 

 

Dokument je rozdělen na 3 fáze [23]: 

 postupné strategie EPCIP, 

 ochrana evropské kritické infrastruktury a 

 podpora v oblasti národních kritických infrastruktur. 

 

Nutno uvést, že tento dokument je nelegislativního charakteru a je základem následující 

směrnice o evropské kritické infrastruktuře. 

 

Směrnice rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury [3] 

Tato evropská směrnice spadá do sekundárních pramenů práva EU, to znamená, že se již 

jedná o závazný legislativní dokument s následnou povinností promítnout jeho obsah 

do právních řádů členských států EU. Obsahuje základní definice o kritické infrastruktuře 

(i evropské) a především zavádí průřezová a odvětvová kritéria. Účelem dokumentu je také 

zlepšit prevenci, připravenost a schopnost reakce na teroristické útoky zasahující kritickou 

infrastrukturu. Do 12.1.2011 měly všechny členské státy EU přijmout nezbytná opatření 

pro dosažení souladu s touto směrnicí. [23], [3] 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [4] 

Problematika kritické infrastruktury byla zahrnuta do právního řádu ČR, a to do novely 

krizového zákona [4], což se jevilo jako lepší varianta, než vytvářet nový právní předpis. Tím 

došlo k optimálnímu skloubení nástrojů daných krizovým zákonem a kritické infrastruktury. 

Zde jsou také uvedeny veškeré povinnosti a kompetence. Změna si však také vyžádala 

celkovou úpravu definice krizového řízení, které již není možné chápat pouze jako nástroj 

pro řešení mimořádných událostí, ale také na další rizika související s kritickou 

infrastrukturou. Zákon definuje kritickou infrastrukturu (vč. evropské), její prvek, subjekt 

a také průřezová a odvětvová kritéria. [23] 

 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [5] 

Určení průřezových a odvětvových kritérií je jedním z hlavních předpokladů pro určení prvku 

kritické infrastruktury. Odvětvová kritéria definovaly jednotlivé gesční správní úřady a cestou 

Ministerstva vnitra předložili vládě. Jde o technické nebo provozní hodnoty sloužící k výběru 

a určování prvku kritické infrastruktury v taxativně definovaných odvětvích. Ministerstvo 

vnitra zpracovalo průřezová kritéria a po předložení vládě se staly obsahem právního 

předpisu. Jde o soubor hledisek pro posuzování závažnosti dopadů narušení kritické 

infrastruktury a jsou limitovány mezními hodnotami. [23] 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [6] 

Zde se vztahují ke kritické infrastruktuře především části týkající se náležitostí a způsobu 

zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Tento plán bude 

popsán v dalších kapitolách a rozvádí jej příslušné závazné metodiky pro zpracování. 
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6. Ochrana kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura začala být systematicky řešena v USA od roku 1997 a v souvislosti 

s dnešními hrozbami a požadavky na zajištění bezpečnosti obyvatelstva tak vzrůstají nároky 

na její ochranu. V České republice se orgány veřejné správy začaly intenzivně zabývat 

ochranou důležitých infrastruktur v roce 2001, což bylo mnohem dříve, než když se jí 

zabývaly vrcholové orgány evropské unie. Po teroristických útocích v USA 11. září 2001 se 

kritická infrastruktura dostala do podoby, jak ji známe dnes. Tehdy se stala otázka její 

ochrany více aktuální a začala být chápána v nových a širších souvislostech. Cílem ochrany 

kritické infrastruktury je maximální omezení možnosti jejího vyřazení, výpadku či jiné 

nefunkčnosti. Tím se také snažíme zajistit podmínky pro zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva i bezpečnosti státu a ekonomiky. [23], [26]  

 

6.1. Určování prvků kritické infrastruktury 

Aby mohl být určen prvek kritické infrastruktury, je potřeba podle platných právních předpisů 

splnit 2 podmínky [23]: 

 naplnit definici kritické infrastruktury a prvku kritické infrastruktury 

 aplikovat průřezová a odvětvová kritéria. 

 

Dále se rozlišuje určování prvků v závislosti na tom, kdo je jeho provozovatel. Pokud je to 

stát, tak ministerstva a jiné ústřední správní úřady zašlou návrhy prvků Ministerstvu vnitra, 

a to na základě těchto podkladů zpracuje seznam. Poté jej předloží vládě, která usnesením 

rozhodne o prvcích kritické infrastruktury. Jestliže však provozovatelem není stát, ale 

soukromý sektor, pak o tomto rozhodují ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Po aplikaci příslušných definic a kritérií určí prvky opatřením obecné povahy v souladu 

se správním řádem [21]. O této skutečnosti pak informují Ministerstvo vnitra. [23] 

 

Při určování prvku průřezovými kritérii se zohledňuje [3]: 

 počet obětí, a to mrtvých nebo zraněných, 

 ekonomický dopad podle závažnosti hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality 

výrobků či služeb včetně dopadů na životní prostředí a 

 dopad na veřejnost, kde se posuzuje dopad na důvěru veřejnosti, fyzické strádání 

a narušení každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb. 
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Jednotlivé počty potom stanovila vláda svým nařízením o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury [5]. 

 

Odvětvová kritéria zohledňují vlastnosti jednotlivých odvětví. [3] Na následujícím obrázku je 

znázorněn jejich přehled. 

 

 

 

Obrázek 2 Kritická infrastruktura, zpracováno podle [5] 

 

6.2. Plánování 

Plánování je jedním z nástrojů, jak zajistit připravenost daného subjektu nebo území 

na mimořádné události a krizové situace. V oblasti krizového řízení existuje mnoho druhů 

plánů, jako např. krizové plány, havarijní plány a další, které s sebou také souvisí. Požadavek 

na jejich zpracování vyplývá z příslušných právních předpisů a ty také určují jejich strukturu. 

Rovněž je nezbytná jejich pravidelná aktualizace. Přehled prvků kritické infrastruktury 

a evropské kritické infrastruktury nacházejících se na území kraje je zařazen do krizového 

plánu kraje. [4], [23] 
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6.2.1. Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

S přijetím novely krizového zákona [4] a tedy zavedením kritické infrastruktury jsou dány 

také požadavky na její ochranu. Jedním z nich je povinnost subjektu kritické infrastruktury 

vypracovat „Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.“  

V tomto plánu jsou identifikována možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury 

a stanovena opatření na jeho ochranu. Jde tedy o plán, ve kterém je upravena příprava 

příslušného prvku kritické infrastruktury k řešení krizových situací. Slouží jako základní 

manuál k řešení krizových stavů a mimořádných událostí a je závazným pracovním 

dokumentem pro všechny zaměstnance. Ti musí při seznamování se s informacemi v něm 

uvedenými zachovávat o nich mlčenlivost. [4], [23] 

Opatření jsou především zaměřena do oblasti technického zabezpečení, režimových 

a organizačních opatření, fyzické ostrahy a informační bezpečnosti. Stejně tak je třeba zajistit 

ochranu informací, které mohou být chráněny institutem zvláštních skutečností nebo nějakým 

stupněm utajení. Vybraná opatření ochrany kritické infrastruktury budou dále blíže popsána 

v dalších kapitolách. [23] 

 

Náležitosti a způsob zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [6] a rozděluje jej na 3 části. V souladu s tímto 

nařízením vlády vydalo Ministerstvo vnitra směrnici, která upravuje jednotný postup 

při zpracování tohoto plánu a detailně tak rozpracovává jednotlivé body. Tímto dokumentem 

je Metodika zpracování plánů krizové připravenosti [7], která nabyla účinnosti dnem 

1.1.2012. 

 

6.2.2. Plán krizové připravenosti právnických a podnikajících fyzických 

osob 

Prvky kritické infrastruktury mohou být ve vlastnictví jak státu, tak i právnických 

a podnikajících fyzických osob. Jsou zde však také právnické a podnikající fyzické osoby, 

které nejsou subjekty kritické infrastruktury a přesto musí zpracovávat plány dle krizového 

zákona [4]. Jedná se o ty, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. 

Podle krizového zákona [4] totiž musí zpracovávat „Plán krizové připravenosti,“ jehož 

náležitosti opět upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [6] a Metodika zpracování plánů 

krizové připravenosti [7] vydaná Ministerstvem vnitra. 
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V tabulce dále uvádím rozdílnou strukturu obou plánů. 

 

Tabulka 2 Plán krizové připravenosti, zpracováno podle [7] 

Subjekt kritické infrastruktury Právnická a podnikající fyzická osoba 

Základní část Základní část 

Vymezení předmětu činnosti subjektu KI Vymezení předmětu činnosti PO nebo PFO 

Charakteristika krizového řízení Charakteristika krizového řízení 

Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a 

analýzy ohrožení a jejich dopady na činnost 

Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a 

analýzy ohrožení a jejich dopady na činnost 

Seznam prvků kritické infrastruktury  

Identifikace možných ohrožení funkce prvku 

kritické infrastruktury 

 

Operativní část Operativní část 

Přehled opatření vyplývající z krizového 

plánu příslušného orgánu krizového řízení a 

způsob zajištění jejich provedení 

Přehled opatření vyplývající z krizového 

plánu příslušného orgánu krizového řízení a 

způsob zajištění jejich provedení 

Způsob zabezpečení akceschopnosti subjektu 

KI pro zajištění provedení krizových opatření  

a ochrany činnosti subjektu KI 

Způsob zabezpečení akceschopnosti PO nebo 

PFO pro zajištění provedení krizových 

opatření  a ochrany činnosti PO nebo PFO 

Postupy řešení krizových situací 

identifikovaných v analýze ohrožení 

Postupy řešení krizových situací 

identifikovaných v analýze ohrožení 

Plán opatření hospodářské mobilizace u 

dodavatelů mobilizační dodávky 

Plán opatření hospodářské mobilizace u 

dodavatelů mobilizační dodávky 

Přehled spojení na příslušné orgány 

krizového řízení 

Přehled spojení na příslušné orgány 

krizového řízení 

Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních 

právních předpisů 

Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních 

právních předpisů 

Stanovená opatření na ochranu prvku kritické 

infrastruktury 

 

Pomocná část Pomocná část 

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů 

Přehled uzavřených smluv Přehled uzavřených smluv 

Zásady manipulace s plánem krizové 

připravenosti 

Zásady manipulace s plánem krizové 

připravenosti 

Geografické podklady Geografické podklady 

Další dokumenty Další dokumenty 

 

6.2.3. Plán zachování kontinuity podnikání 

Zpracování tohoto plánu není vyžadováno žádným právním předpisem, je to tedy rozhodnutí 

každé právnické nebo podnikající fyzické osoby. Doporučuje se však jej zpracovat.  

Cílem je umožnit organizaci, aby v případě narušení kritických činností udržela nebo 

v co nejkratším čase obnovila své procesy na požadovanou provozní úroveň. Menší 

organizace mohou využívat pouze jeden plán kontinuity, zatímco ve větších organizacích jich 



 - 17 - 

může existovat celá řada. Tyto plány jsou vzájemně propojené a pokrývají řízení incidentu, 

kontinuitu činností a řízení obnovy. Při sestavování je důležité, aby byly do tohoto procesu 

zapojeny všechny dotčené složky organizace. Jednotlivé plány kontinuity mají identifikovat 

činnosti a zdroje potřebné pro hladké zvládání nastalých krizových situací. Každý plán musí 

jasně specifikovat podmínky své aktivace a také identifikovat osoby s odpovědností 

za vykonávání každého bodu plánu. Rovněž musí mít stanoveného vlastníka a být přístupný 

všem pracovníkům, od nichž se vyžaduje, aby jej použili. [38] 

 

6.3. Vzdělávání 

Pracovníci, kteří mají v pracovní náplni výkon v oblasti civilní nouzové připravenosti 

a zvládání mimořádných událostí, případně krizových situací, musí disponovat odbornými 

znalostmi. Jednou z nich je také oblast ochrany kritické infrastruktury. [23], [29] 

 

6.3.1. Vzdělávání v krizovém řízení ve veřejném zájmu 

Tuto oblast upravuje Koncepce vzdělávání v krizovém řízení a vzdělávání dále rozděluje 

na 2 následující oblasti. 

 

Vzdělávání k získání kvalifikace 

Studium probíhá na vyšších odborných nebo vysokých školách s doporučeným obsahem 

v akreditovaných studijních programech Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. [23] 

 

Další profesní vzdělávání 

Vede k získání zvláštní odborné způsobilosti, která je vyžadována po zaměstnancích veřejné 

správy. Tu je povinno zabezpečit Ministerstvo vnitra. Koncepce vzdělávání v krizovém řízení 

stanoví obsah formou vzdělávacích modulů, které jsou uvedeny v následující tabulce. [23] 
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Tabulka 3 Vzdělávací moduly, zpracováno podle [29] 

Modul Oblast 

A Obecné základy krizového řízení 

B Úvod do problematiky krizového řízení 

C Krizové řízení při nevojenských krizových situacích 

D Obrana státu 

E Ochrana obyvatelstva 

F Ochrana ekonomiky 

G Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

H Hospodářská opatření pro krizové stavy 

I Integrovaný záchranný systém 

J Krizové řízení v oblasti zdravotnictví 

 

Kritická infrastruktura je zatím obsažena ve stávajících modulech, ale předpokládá se 

vytvoření nového modulu K zaměřeného přímo na kritickou infrastrukturu. [23] 

 

6.3.2. Znalosti u subjektu kritické infrastruktury 

Subjekt kritické infrastruktury je povinen určit styčného bezpečnostního zaměstnance. Ten 

musí mít odbornou způsobilost, kterou získá [4]: 

 dosažením vysokoškolského vzdělání v akreditovaném studijním programu, který 

poskytuje ucelené požadavky o zajišťování bezpečnosti ČR, o ochraně obyvatelstva 

nebo o krizovém řízení nebo 

 tříletou praxí v dané oblasti. 
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6.4. Fyzická ochrana 

Systém fyzické ochrany se buduje pro každý subjekt kritické infrastruktury a jeho objekty 

v souladu s právními předpisy, technickými normami a specifikami objektu. Fyzická ochrana 

musí být jednoznačně zdokumentována a periodicky ověřována i aktualizována. Účinnost 

systému fyzické ochrany je dána jeho nejslabším prvkem. Cílem fyzické ochrany je ochránit 

majetek, životy a zdraví osob a odradit případné útočníky za cenu odpovídajících finančních 

nákladů. [23] 

 

Fyzická ochrana je tvořena těmito systémy [23]: 

1. technická ochrana: 

 mechanické zábranné prostředky (např. oplocení 

a ohrazení, brány, dveře, mříže, zámky, okna, skla, fólie, 

trezory), 

 poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

(např. obvodová, prostorová, plášťová, předmětová 

ochrana) 

 CCTV sledovací systém, 

 systém kontroly vstupu, 

 elektronická požární signalizace, 

 speciální systémy technické ochrany, 

2. režimová opatření: 

 režim vstupu zaměstnanců a vjezdu služebních vozidel, 

 režim vstupu a vjezdu smluvních partnerů a návštěv, 

 režim identifikačních prvků, 

 školení zaměstnanců, 

 systém kontroly bezpečnostních opatření, 

3. ostraha: 

 místní výkon ostrahy nebo recepční služba, 

 pochůzková služba uvnitř nebo vně objektu, 

 zásahová skupina, 

 přeprava cenností, 

 jiné formy. 
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6.5. Informační a kybernetická bezpečnost 

Ochrana informací se zajišťuje těmito druhy [23]: 

 personální bezpečností, kterou se rozumí výběr fyzických osob pro přístup 

k informacím kritické infrastruktury, 

 administrativní bezpečností, což je systém opatření při jakémkoliv nakládání 

s informacemi, 

 fyzickou bezpečností, která by měla neoprávněným osobám ztížit nebo znemožnit 

přístup, 

 bezpečností informačních systémů a  

 kryptografickou ochranou, jejíž využití je vhodné při přenosu informací mezi 

jednotlivými systémy. 

 

Informační a komunikační systémy jsou jednak samy o sobě prvky kritické infrastruktury, 

a jednak propojují, řídí, informují nebo se jinak významně podílejí na správném fungování 

celé sítě kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura jako taková je na nich přímo závislá. 

V případě krizové situace nesprávná, omezená nebo nespolehlivá funkce informačních 

systémů výrazně ovlivní předcházení jejího vniku i samotné zvládnutí. Proto je při řešení 

krizových situací úloha informačních a komunikačních systémů naprosto klíčová. [23] 

 

6.6. Přístup k informacím o kritické infrastruktuře 

Při ochraně kritické infrastruktury se orgány krizového řízení musí zaměřit i na ochranu 

informací s ní související. Jde o to, které informace budou poskytnuty veřejnosti, a které je 

třeba nějakým způsobem ochránit před zneužitím. 

Na jedné straně mají zákonnou povinnost zveřejňovat informace o své činnosti, hrozbách 

a rizicích, přijímaných opatřeních a důsledcích, které z toho plynou. Tato povinnost vyplývá 

ze zákona o svobodném přístupu k informacím [14]. Rovněž má každý právo na včasné 

a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů podle Listiny základních 

práv a svobod [13], jenž dále specifikuje zákon o právu na informace o životním 

prostředí [15]. 

Na straně druhé jsou tu informace, které by se zveřejňovat neměly, protože by jejich případné 

zneužití mohlo vést k nežádoucím následkům. Podle nich jsou pak zakotveny v různých 

právních předpisech a případně nabývají určitých stupňů ochrany. Na následujícím obrázku 
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přináším přehledné rozdělení informací, z nichž budou dále popsány ty, které přímo souvisí 

s kritickou infrastrukturou a činnostmi orgánů krizového řízení. Jsou to především zvláštní 

skutečnosti, utajované informace a osobní údaje. Na ostatní neveřejné neutajované informace 

se vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti, které je možno se zbavit podle zvláštních 

právních předpisů, např. trestního zákona [22] - neoznámení trestného činu nebo nepřekažení 

trestnému činu. 

 

Obrázek 3 Rozdělení informací, zdroj: autor 



 - 22 - 

6.6.1. Zvláštní skutečnosti 

Zvláštní skutečnosti jsou údaje z oblasti krizového řízení. V případě zneužití by mohly vést 

k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, 

majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické nebo podnikající fyzické 

osoby. Takto se označují krizové plány a další dokumentace krizového řízení, avšak nejde 

o stupeň utajení. V praxi to znamená, že seznamovat se se zvláštními skutečnostmi je možné 

pouze se souhlasem vedoucího orgánu krizového řízení, který má pro tyto účely zvláštní 

seznam. [4], [6] 

 

6.6.2. Utajované informace 

Jde o informace v jakékoliv podobě zaznamenané na jakémkoliv nosiči, jejíž vyzrazení nebo 

zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné. 

Pro upřesnění této definice je vhodné stanovit zájmy České republiky. Je to zachování 

ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických 

osob. [16] V následující tabulce je uvedena klasifikace utajovaných informací a jejich 

následky v případě vyzrazení, které jsou dále definovány v zákoně o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti [16]. 

 

Tabulka 4 Klasifikace utajovaných informací, zpracováno podle [16] 

Klasifikace Následek 

Přísně tajné Mimořádně vážná újma 

Tajné Vážná újma 

Důvěrné Prostá újma 

Vyhrazené Nevýhodné pro zájmy ČR 

 

Z definice utajované informace lze vyčíst, že oproti zvláštním skutečnostem má v sobě 

zakódovány vyšší zájmy, jako je zachování ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti ČR. 

Definice zvláštní skutečnosti i kritické infrastruktury obsahují zájmy o řád nižší, nicméně pro 

bezpečnost státu jsou také velmi důležité. Všechny 3 definice se v některých aspektech plně 

prolínají – bezpečnost, ochrana ekonomiky, ochrana života a zdraví fyzických osob. [23] 

Rovněž je vhodné na tomto místě zmínit, že podle Seznamu utajovaných informací [17] jsou 

informace z oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování a plánování obrany státu 

chráněny stupněm utajení Vyhrazené až Tajné. 
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6.6.3. Osobní údaje 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného 

subjektu údajů, který lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo 

jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Tato definice je obsažena v zákoně o ochraně 

osobních údajů [18], který dále definuje pojmy citlivý a anonymní údaj. 

 

Orgány krizového řízení v souvislosti s prováděním opatření kritické infrastruktury 

zpracovávají informace, které mohou svým významem zasáhnout soukromí nebo ohrozit život 

osoby mnohem razantněji. Proto jsou na podmínky pro jejich zpracování kladeny přísnější 

zákonné požadavky, zejména ve vztahu k rozsahu povinností správce a provozovatele. [23] 

Vzhledem k tomu, že v oblasti kritické infrastruktury jde o vysoký zájem státu na ochraně 

jejich základních článků, je proto potřebné, aby základní podmínky zpracování údajů byly 

stanoveny přímo zákonem. Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace 

a jejich řešení poskytuje HZS kraje vybrané osobní údaje (např. vedené v základním registru 

obyvatel) způsobem umožňujícím dálkový přístup. [4], [23] 

HZS kraje tím, že podle krizového zákona [4] odpovídá za vytváření podmínek pro činnost 

krizového štábu kraje a krizového štábu ORP, odpovídá i za legalitu zpracovávání údajů 

o osobách, které jsou členy těchto orgánů. [23] 

V rámci přípravy, přijímání a realizace opatření kritické infrastruktury jsou zpracovávány 

informace, které svým obsahem vypovídají nejen o identitě jednotlivce, ale i o jeho soukromí. 

Proto je nezbytné je vždy zpracovávat tak, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech, 

zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. [17], [23] 
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7. Metodiky a nástroje pro stanovení kritičnosti 

V této kapitole budou popsány některé metodiky a analýzy využitelné pro kritickou 

infrastrukturu. 

 

7.1. Analýza kritičnosti 

Analýzou kritičnosti posuzujeme významnost nebo také relevanci určitého objektu. Jde 

o nástroj umožňující stanovit, jak potřebné jsou jednotlivé provozní součásti objektu kritické 

infrastruktury pro zachování jeho celkové funkčnosti. Následně pak poskytne rámec 

pro realizaci bezpečnostních opatření. [42] 

 

Analýza kritičnosti spočívá ve dvou krocích [42]: 

 vytvoření celkového soupisu organizačních součástí (prvků), které zajišťují fungování 

posuzovaného objektu kritické infrastruktury a 

 posouzení důležitosti pro zachování funkčnosti objektu kritické infrastruktury 

(kritičnosti) u těchto evidovaných součástí. 

 

K vytvoření evidence provozních součástí u objektu kritické infrastruktury je možno využít 

dokumentaci, která již popisuje organizační strukturu objektu. Také můžeme použít i popis 

procesního uspořádání technologie nebo místního šetření. Tento krok vytváří předpoklad, aby 

se na žádnou součást zajišťující fungování objektu kritické infrastruktury nezapomnělo. [42] 

 

Posouzení důležitosti, tedy kritičnosti, vyžaduje nalézt kritické prvky/místa v objektu kritické 

infrastruktury. Můžeme tak učinit např. na základě úvahy o tom, k jakému účelu jednotlivé 

prvky v objektu slouží. To znamená nalezení jejich vztahu k hlavní činnosti objektu kritické 

infrastruktury. [42] 

 

Pro tyto účely se rozlišují následující prvky [42]: 

1. Prvky řídící činnosti, což jsou prvky, které přímo řídí činnost, pro kterou je objekt 

určen. Po zničení těchto prvků nebo jejich poškození by nemohlo dojít k realizaci 

hlavní činnosti objektu. 



 - 25 - 

2. Prvky hlavní činnosti, což jsou prvky přímo zapojené do produkčního procesu, 

pro který je objekt určen. Jejich zničení nebo poškození bude mít 

za následek zastavení nebo podstatné omezení činnosti projektu. 

3. Prvky pomocné činnosti, čímž se rozumí prvky, které nejsou přímo zapojeny do hlavní 

činnosti, i když ji podstatně ovlivňují. Po jejich zničení lze jejich funkce nahradit a tím 

pokračovat v procesu hlavní činnosti bez podstatného omezení. Zde patří i prvky 

zajišťující administrativně řídící činnost. 

4. Prvky ostatní činnosti, které se nezúčastňují řídící, hlavní ani pomocné činnosti 

objektu. Znamená to, že na jejich činnosti nejsou uvedené činnosti podstatně závislé, 

ale jejich chod je při mimořádné situaci pro objekt jako celek potřebný. Jeho 

vyřazením tedy není zásadně ovlivněna řídící, hlavní ani pomocná činnost objektu. 

Lze je v průběhu mimořádné situace na nezbytně nutnou dobu v rámci objektu 

improvizovaně nahradit. 

 

K ohodnocení kritičnosti kritických prvků objektu kritické infrastruktury je vhodné použít 

pětistupňovou škálu. I když je tento způsob ocenění subjektivní, umožňuje strukturované 

srovnání výsledků mezi různými organizačními součástmi objektu. [42] 

 

Tabulka 5 Hodnocení kritičnosti, upraveno podle [42] 

Úroveň kritičnosti Hodnota 

Zanedbatelná 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

Při přiřazení úrovně kritičnosti je nutné dodržet zásadu, že každá organizační součást může 

být ohodnocena pouze jednou hodnotou. Pokud bychom chtěli hodnotit kritičnost podle účelu 

kritických míst, pak je vhodné využít následující tabulky. [42] 

 

Tabulka 6 Hodnocení kritičnosti dle účelu prvků, upraveno podle [42] 

Účel prvku Hodnota 

Prvky ostatní činnosti 1 

Prvky pomocné činnosti 2 - 3 

Prvky hlavní činnosti 4 - 5 

Prvky řídící činnosti 5 

 

 



 - 26 - 

7.2. FMECA 

Jedná se o semikvantitativní analýzu a jde o rozšíření metody FMEA o odhad kritičnosti 

důsledků poruch a pravděpodobnosti jejich nastoupení. Umožňuje posuzovat závažnost 

poruchy a kritičnost jejího výskytu. Stejně jako analýza FMEA je i tato metoda vyvinutá 

pro potřeby studia poruch systémů. Jejím cílem je vyhodnotit důsledky a posloupnosti jevů 

vedoucích k poruše, klasifikovat zjištěné poruchy na základě podmínek pro diagnostiku 

a určit ukazatele závažnosti a pravděpodobnosti vzniku poruchy. [39] Metoda 

FMEA/FMECA vychází z normy ČSN EN IEC 60812 [27]. 

 

Podle této normy je kritičnost poruchy definovaná jako kombinace závažnosti důsledku 

a četnosti výskytu nebo jiných atributů poruchy. Představuje míru potřeby se na ně zaměřit 

a zmírnit je. Písmeno C vyznačuje, že se do analýzy způsobů poruch zahrnuje také analýza 

kritičnosti. Stanovením kritičnosti se rozumí přidání kvalitativního ukazatele velikosti 

důsledku poruch. Existuje hodně definic a ukazatelů kritičnosti, většina z nich má podobný 

význam: dopad nebo významnost způsobu poruchy, která by mohla vyžadovat, aby na tento 

způsob poruchy byla zaměřena pozornost a aby se zmírnil její dopad. Účelem analýzy 

FMECA je kvantifikovat relativní velikost každého důsledku poruchy jako prostředku, který  

pomáhá při rozhodování. Pomocí kombinace kritičnosti a závažnosti je pak stanovena priorita 

opatření ke zmírnění nebo minimalizaci důsledků určitých poruch. [27] 

 

Stanovení kritičnosti metodou RPN 

Hodnotí se subjektivním ukazatelem závažnosti důsledku a odhadem očekávané 

pravděpodobnosti jeho výskytu. [27] 

 

Potencionální riziko (1) se určí jako: 

 

PSR             (1) 

 

kde [27]: 

S... závažnost 

P... pravděpodobnost výskytu 
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Detekce poruchy 

- může být dodatečně stanovená a výpočet dostaneme jako (2):  

 

DOSRPN            (2) 

 

kde [27]: 

S... závažnost 

O... pravděpodobnost výskytu 

D... detekce 

 

Kritičnost C se potom stanoví ze součinu odhadu intenzity poruch a doby aktivního provozu 

součásti. Následně je možné zanést kritičnost do matice kritičnosti. [27] 

 

7.3. CARVER 

Metoda CARVER byla vyvinuta za války ve Vietnamu a používaly ji speciální jednotky 

SEALS. Jejím účelem je identifikovat, co je pro danou misi opravdu důležité, a tím také 

slouží pro volbu cílů. [25], [41]  

 

Tabulka 7 Carver, upraveno podle [25], [41] 

C A R V E R S 

criticality accesibility recuperability vulnerability effect recognizability shock 

kritičnost, 

důležitost 

přístupnost zotavitelnost, 

rozpoznatelnost 

zranitelnost celkový 

efekt 

poznatelnost, 

návratnost 

šok 

míra dopadu 

na zdraví 

obyvatelstva 

a 

ekonomiku 

schopnost 

fyzicky 

přistoupit 

k útoku 

schopnost 

systému zotavit 

se z útoku 

jednoduchost 

provedení 

útoku 

velikost 

přímé 

ztráty 

v důsledku 

útoku 

měřená 

ztrátou ve 

výrobě 

jednoduchost 

identifikace 

cíle 

kombinovaný 

účinek na 

zdraví, 

ekonomiku a 

psychologické 

dopady útoku 

Jak moc je 

daný cíl 

důležitý? 

Do jaké míry 

je cíl 

dosažitelný? 

Jak moc je 

obtížné 

rozpoznat 

faktory k 

dosažení cíle? 

Jak velké 

úsilí je třeba 

vynaložit pro 

dosažení 

cíle? 

Jak moc 

posune 

dosažení 

cíle k 

naplnění 

celkové 

vize? 

Jaká je 

návratnost 

úsilí k 

dosažení cíle? 

 

 

Faktor S není standardní součást metodiky CARVER. 
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Tato metoda využívá zcela jiný pohled na problém. Zatímco běžné metody analýzy rizika 

vyhodnocují analyzovaný objekt z pohledu obránce, CARVER se na něj dívá z pohledu 

útočníka. Metoda stejně jako útočník při teroristickém činu uvažuje následky vyřazení 

i proveditelnost útoku. [25] 

 

Jestliže se tato metoda aplikuje na všechny prvky kritické infrastruktury vlastněné danou 

organizací, vznikne seznam se srovnatelnými výsledky, který je možno použít pro nastavení 

priorit investic do ochranných investic. [25] 

 

7.4. APM 

Tuto indexovou metodu využívá Ministerstvo obrany USA pro nastavení priorit ochranných 

investic. Jde o model pro nastavení priorit prvků, který nám podá rychlou informaci o jejich 

kritičnosti. APM je zkratka pro Asset Prioritization Model a používá celkem 16 faktorů 

rozdělených do 4 kategorií. [25] 

 

Metoda byla původně určena pro armádní účely, ale po její modifikaci by se dala využít 

i v jiných sektorech kritické infrastruktury. [25] 

 

Tabulka 8 Modifikace faktorů APM, upraveno podle [25] 

Faktor modelu Váha Klasifikace faktoru 

Ovlivňuje více prvků / sektorů 16 Hlavní 

Ovlivňuje současné schopnosti plnit závazky 15 Hlavní 

Ovlivňuje projektované schopnosti plnit závazky 14 Hlavní 

Obchodní finanční riziko 13 Ekonomický 

Ekonomická významnost lokace 12 Ekonomický 

Plán obnovy 11 Hlavní 

Obnova – čas 10 Hlavní 

Obnova – náklady 9 Ekonomický 

Hrozby – známé externí ohrožení zařízení 8 Hrozby 

Známé bezpečnostní problémy 7 Hrozby 

Riziko mimořádné události 9 Hrozby 

Následné chemické/biologické/radiační/explosivní 

poškození 

5 Hrozby 

Osídlená oblast 4 Hrozby 

Zaměstnanost jako procento státní nebo metropolitní 

statistiky 

3 Ekonomický 

Periodická kontrola 2 Ostatní 

Hodnocení zranitelnosti 1 Ostatní 
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Jednotlivé faktory se ohodnotí na stupnici 1 – 3, kde 1 je nejméně kritický a 3 nejvíce 

kritický. Poté se vynásobí vahou daného faktoru a součet takto získaných čísel představuje 

výsledný index. [25] 

 

7.5. AKIS 

Metoda AKIS slouží jako nástroj k získání přiměřeně rychlého hodnocení jednotlivého 

sektoru kritické infrastruktury. Nejdříve si musíme vytvořit přehled o jednotlivých sektorech, 

který se bude dále členit. Následně identifikujeme kritické procesy a hodnotíme jejich 

kritičnost. Procesy se značnou a vysokou kritičností dále posuzujeme z hlediska závislosti 

na informačních technologiích. Výsledkem ukončeného šetření vznikne jako výsledek 

výzkumu tzv. matice kritičnosti. [24] 

 

 

Obrázek 4 Pracovní kroky AKIS, upraveno podle [24] 

 

 

 

Přehled sektorů a 

rozdělení na odvětví 

Identifikace procesů 

Vyhodnocení 

kritičnosti 

Závislost na IT 

Opravy: 

- vnitřní řízení sektoru 

- subjektivní vnímání 

Matice kritičnosti 
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Příprava sektorů kritické infrastruktury 

Je nutné posuzovaný sektor zobrazit. Přitom se má například ujasnit, jak sektor funguje, které 

zvláštní vlivy zde existují, jaký význam má sektor pro národní ekonomiku, které vůdčí 

podniky v sektoru jsou. Není smysluplné analyzovat mnohé sektory jako celek. [24] 

 

Identifikace provozních (věcných) procesů 

Po provedené strukturalizaci sektoru se pro odvětví (služby) produkty identifikují a definují 

provozní (věcné) procesy. Tyto se pak v dalším stávají předmětem posuzování na kritičnost. 

Identifikace procesů je důležitá pro celkovou analýzu. Procesy, které zde nejsou zohledněny, 

nemají pro posuzování kritičnosti žádný význam. K identifikaci je vhodné přizvat odborníky 

z různých podniků nebo oborů. [24] 

 

Hodnocení kritičnosti 

Procesy se dále posuzují podle kritičnosti. Zde nás bude zajímat, jaké následky bude mít 

výpadek nějakého komponentu v procesu a jeho pravděpodobnost. Narušení procesu, jeho 

příčiny a následky a také hodnocení kritičnosti je vhodné konzultovat s experty. [24] 

 

Z kombinace dopadu a pravděpodobnosti výpadku potom představuje kritičnost procesu. [24] 

 

Tabulka 9 Vyhodnocení kritičnosti, upraveno podle [24] 

Pravděpodobnost výpadku Kritičnost 

Téměř jistý 5 značná značná vysoká vysoká vysoká 

Pravděpodobný 4 střední značná značná vysoká vysoká 

Možný 3 nízká střední značná vysoká vysoká 

Nepravděpodobný 2 nízká nízká střední značná vysoká 

Velmi řídký 1 nízká nízká střední značná značná 

Dopady/ výše ztráty 
1 2 3 4 5 

Nevýznamné Nízké Mírné Vysoké Katastrofální 
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Po vyhodnocení výsledků se jednotlivé procesy uspořádají do matice kritičnosti. [24] 

 

 

Obrázek 5 Matice kritičnosti, upraveno podle [24] 
 

Vyšetřování závislosti kritických procesů na IT 

Závislost na IT se vyšetřuje pouze pro procesy se značnou a vysokou kritičností. Ostatní 

procesy se v této části neposuzují. Posuzování závislosti na IT se získává opět od příslušných 

expertů, případně od již popsaných procesů. Tam, kde je vysoká závislost procesů na IT, 

se označí jako „bez IT podpory nefungující“ anebo fungující jen velmi omezeně. [24] 

 

Výsledek rozboru 

Po rozboru dostaneme tyto výsledky [24]: 

 přehled o jednotlivých sektorech, jejich funkce, význam pro společnost a struktura pro 

analýzu kritičnosti 

 generické popisy důležitých procesů 

 matice kritičnosti 

 závislost na IT 
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7.6. Metodika hodnocení národních monumentů a ikon 

V USA se doporučuje používat tuto metodiku pro národní monumenty a ikony. Kritičnost 

památníku se určí podle vzorce (3). [25] 

 

ŽPnadopadsektorydalšínadopadvýpadkudélkadopadekonomickýmrtvítyp CCCCCCC
       2    (3) 

 

kde [25]: 

C ... celkový dopad 

Cx ... jednotlivé typy dopadů 

 

Typem představuje význam památky, která je [25]: 

1. kritická pro národ – unikátní, široce známá v USA i mezinárodně, symbolická 

pro USA 

2. národně významná – známý národní památník jako symbol USA 

3. kritická regionálně – unikátní, široce známá na regionální úrovni 

4. lokálně významná – obecně známá a významná na lokální úrovni 

 

Počet mrtvých je odhadován na základě běžného (průměrného) počtu návštěvníků, kteří by 

mohli být zraněni nebo usmrceni v památce nebo jejím blízkém okolí. [25] 

Ekonomický dopad vyjadřuje přímé i nepřímé ztráty v souvislosti se zničením památky 

(omezení počtu turistů, náklady na zásah, náklady na odstranění škod na ŽP). [25] 

Délka výpadku představuje dobu, po kterou památka nebude vykonávat svůj původní účel, jde 

tedy o čas nutný pro zotavení z mimořádné události. [25] 

Dopad na další sektory měří to, jak by výpadek památky ovlivnil další sektory (např. doprava 

– nebude dostupná památka, nebude důvod přicestovat, apod.). [25] 

Dopad na ŽP umožňuje měřit přímé i nepřímé škody na ŽP, stejně jako náklady na jeho 

obnovu. [25] 

 

Na této výsledné hodnotě závisí dopad poškození nebo zničení památky. Podle ní je pak 

možné nastavit priority investic do zabezpečení. Avšak tento index neměří efektivitu již 

existujících bezpečnostních opatření, proto je potřeba ji hodnotit samostatně jako 

pravděpodobnost úspěšného útoku (4). [25] 
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Ta se vypočítá jako [25]: 

 

EA SL 1            (4) 

 

kde [25]: 

LA ... pravděpodobnost úspěšného útoku 

SE ... efektivita ochranných opatření 

 

Riziko RTS vyjadřuje vzorec (5). 

 

)1( EATS SLCR            (5) 

 

Tato metoda, podobně jako metoda CARVER, sice poměřuje možné následky s ochrannými 

opatřeními, ale je přímo zaměřena na měření nepřímých škod jako jsou ztráty plynoucí 

z omezení turistického ruchu apod., což CARVER přímo neumí. Problémem zde však zůstává 

určení objektivní významnosti památky, což vede k neefektivnímu vynakládání zdrojů 

na jejich zabezpečení. [25] 
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8. Návrh určení prvků lokální infrastruktury v ORP Zlín 

Následující metoda pro určení prvků lokální infrastruktury je vícekriteriální analýza, která 

bude sledovat jednotlivá kritéria. Tato kritéria jsem rozdělil do jednotlivých skupin. Jedná se 

o kritérium dopadů, závislostí, doby trvání, připravenosti a predikce. Každé kritérium 

se skládá z jednotlivých parametrů, které jsou ohodnoceny stupnicí vždy od 1 do 5. Zde bylo 

zapotřebí k nim nastavit limitní hodnoty, podle nichž pak bude prvek lokální infrastruktury 

hodnocen. Uvedené hodnoty slouží jako příklad a byly nastavovány, bylo – li to možné,  

na základě statistických dat, doporučení orgánů krizového řízení ORP Zlín a také podle 

požárního poplachového plánu vycházejícího z vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému [2]. V následující tabulce je 

uveden výčet kritérií pro posuzování celkové kritičnosti prvku lokální infrastruktury. 

 

Tabulka 10 Přehled kritérií 

 Kritérium Parametr Zkratka 

1. Dopady 

Obyvatelstvo kdo 

Území kdú 

Ekonomika kde 

Životní prostředí kdžp 

Zvířata kdz 

2. Závislost 

Elektřina kze 

Plyn kzp 

Teplo kzt 

Voda kzv 

IT kzit 

Další suroviny kzs 

3. Doba trvání Čas do obnovy kto 

4. Připravenost 
Záloha kpz 

Nahraditelnost kpn 

Ochranná opatření kpo 

5. Predikce Čas do výpadku ktv 

 

Při výpočtu kritičnosti prvku lokální infrastruktury budou zvyšovat výslednou hodnotu 

kritérium dopadů, závislostí a doby trvání. Naopak kritérium připravenosti a predikce budou 

tuto hodnotu snižovat. 

 

Dále jsou popsána jednotlivá kritéria aplikována na ORP Zlín s možným nastavením limitních 

hodnot pro jejich posuzování. Poté bude následovat jejich vyhodnocení do předepsané tabulky 

a výpočet hodnoty kritičnosti podle navrhnutého vzorce (6). 



 - 35 - 

8.1. Kritérium dopadů 

Toto kritérium bude zahrnovat dopady na obyvatelstvo, území, ekonomické škody, životní 

prostředí a zvířata. Jejich výčet by však zdaleka nemusel být konečný. 

 

Počet ohroženého obyvatelstva 

Tento parametr zahrnuje počet osob, které budou nějakým způsobem ovlivněny narušením 

lokální infrastruktury. Bylo by obtížné stanovit, kolik osob v důsledku působení takové 

mimořádné události, při níž vypadnou prvky lokální infrastruktury, bude zraněno, případně 

usmrceno, a proto jsou tyto hodnoty stanoveny souhrnně pro obyvatelstvo, které bude 

nějakým způsobem dotčeno. Uvedené hodnoty jsou přepočítány podle nařízení vlády 

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [5] na ORP Zlín, kdy minimální hodnota 

ohroženého obyvatelstva je stanovena v přepočtu na asi 1,2 %
1
. Tato hodnota 

se exponenciálně zvyšuje s každým následujícím stupněm. 

 

Tabulka 11 Zasažené obyvatelstvo I. 

Zasažené obyvatelstvo [%] Počet osob do: Hodnota kdo 

(0 -  1,20> 1200 1 

(1,20 - 1,44> 1440 2 

(1,44 - 1,73> 1730 3 

(1,73 - 2,07> 2070 4 

> 2,07 >2070 5 

     

Počet obyvatel ORP Zlín k 1.1.2012 cca: 100 000  

 

Hodnoty z předchozí tabulky mohou být pro účely této metodiky příliš vysoce nastavené, 

a tak je možno je upravit dle vlastního uvážení nebo také za použití požárního poplachového 

plánu. Podle stupňů poplachu by pak rozdělení ohroženého obyvatelstva vypadalo 

následovně. 

 

Tabulka 12 Zasažené obyvatelstvo II. 

Zasažené obyvatelstvo Hodnota kdo 

1 - 9 1 

10 - 100 2 

101 - 1 000 3 

1 001 - 10 000 4 

>10 000 5 

Hodnotou 0 se rozumí – bez ohrožení obyvatelstva. 

                                                 

1
 Počet obyvatel v ČR k 31.12.2012: cca 10 500 000, zdroj: ČSÚ 
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Rozsah zasaženého území 

Rozsah zasaženého území je možno posuzovat procentuálně z celkové rozlohy ORP Zlín, 

která je 350 km
2
. Pro toto kritérium jsem však opět zvolil hodnoty podle stupňů požárního 

poplachu vycházející z požárního poplachového plánu. Důvodem byla především skutečnost, 

že výpadek prvků lokální infrastruktury ovlivní situaci i za hranicemi posuzovaného 

správního obvodu. Tabulka s hodnotami by pak vypadala následovně. 

 

Tabulka 13 Rozsah zasaženého území 

Zasažená plocha do: Hodnota kdú 

500 m
2 

1 

10 000 m
2
 2 

1 km
2
 3 

10 km
2
 4 

> 10 km
2
 5 

 

Ekonomické ztráty 

Podle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [5] 

se ekonomický dopad vyčísluje vzhledem ke ztrátám hrubého domácího produktu. Aplikovat 

tento systém na lokální infrastrukturu by bylo neúčelné, a proto budou ekonomické ztráty 

procentuálně vyčísleny jako vzniklé škody na majetku. Škody je možno dále rozdělit na přímé 

a nepřímé s různým procentuálním ohodnocením, jak je například uvedeno v následující 

tabulce. Přímé škody zahrnují škody vzniklé na majetku a nepřímé škody počítají následné 

ekonomické ztráty vzniklé v souvislosti s narušením prvku lokální infrastruktury. Uvedené 

hodnoty se sčítají. 

 

Tabulka 14 Ekonomické ztráty 

Ekonomické ztráty Hodnota kde 

přímé ztráty nepřímé ztráty  

15% 20% 1 

30% 35% 2 

45% 50% 3 

60% 65% 4 

>75% >65% 5 

 

Hodnotou 0 se rozumí – žádné ekonomické ztráty. 

 

Poškození životního prostředí 

Podle zákona o životním prostředí [20] se rozumí životním prostředím vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 
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vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 

a energie. [20] Pro účely této práce budou z hlediska dopadů na životní prostředí  posuzovány 

vodní toky, vodní díla, chráněné oblasti a zemědělské půdy. 

 

Územím ORP Zlín protéká řeka Dřevnice o délce 10 km a vlévá se do řeky Moravy 

v sousedním území ORP Otrokovice. Dále se na území ORP Zlín nachází 2 významná vodní 

díla, nádrž Fryšták o rozloze 62,2 ha a nádrž Slušovice, jejíž rozloha je 77,7 ha. Obě nádrže 

slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatelstvo. Chráněná území v ORP Zlín tvoří 7,8 ha 

a zemědělské půdy 15 851 ha. Tyto hodnoty vycházejí z krizového plánu ORP Zlín 

a v následující tabulce budou stanoveny limity navrhnuté orgány krizového řízení. [43] 

 

Tabulka 15 Ohrožení životního prostředí 

Vodní toky 
[km] 

Vodní díla 
[ha] 

Chráněné oblasti 
[ha] 

Zemědělské půdy 
[ha] 

Hodnota kdžp 

< 0,5 < 0,1 < 0,1 < 5 1 

0,5 – 1 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 5 – 10 2 

1 – 1,5 0,5 – 1 0,5 – 1 10 – 20 3 

1,5 – 2 1 – 5 1 – 5 20 – 30 4 

> 2 > 5 > 5 >30 5 

 

Hodnoty ohrožení jednotlivých složek životního prostředí se pro celkové vyhodnocení tohoto 

kritéria sčítají. Hodnotou 0 se rozumí – žádné škody na životním prostředí. 

 

Počet ohrožených zvířat 

Ohrožení hospodářských zvířat je stanoveno požárním poplachovým plánem. Zvířatům 

umístěným v cenných chovech, například v zoologických zahradách, byla vzhledem nejen 

k vysokým ekonomickým škodám na nich, ale i psychologickému dopadu na veřejnost, 

přiřazena hodnota č. 4. 

 

Tabulka 16 Ohrožení zvířat 

Ohrožení zvířat Hodnota kdz 

1 - 9 ks 1 

10 - 100 ks 2 

1 celý chov 3 

2 - 10 chovů, cenný chov 4 

> 10 chovů 5 

 

Hodnotou 0 se rozumí – bez ohrožení zvířat. 
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Je nutné také zmínit, že v daném území se může nacházet více chovů různých druhů 

hospodářských zvířat. Pokud bychom chtěli dále hodnotit dopady na zvířata podle odlišných 

ekonomických ztrát, bude zapotřebí je dále rozdělit do jednotlivých skupin a ty pak hodnotit 

samostatně. Stejným způsobem bychom mohli nastavit procentuální hodnocení z celkového 

počtu jednotlivých druhů, které by byly ohrožené a k nim pak přiřadit hodnoty 1 – 5. 

V následující tabulce jsou takto rozděleny velkochovy podle různých druhů umístěné 

na území ORP Zlín a k nim jsou přiřazeny celkové počty chovaných zvířat. Hodnoty 

vycházejí z krizového plánu ORP Zlín. 

 

Tabulka 17 Velkochovy na území ORP Zlín, zpracováno podle [43] 

  Skot Prasata Drůbež Koně Ovce 

Počet velkochovů 8 3 2 0 1 

Počet kusů celkem na ORP Zlín 3888 7518 240000 0 165 

 

8.2. Kritérium závislostí 

Tímto kritériem je myšleno, jak moc je daný prvek závislý na dalších infrastrukturách. Bude 

se hodnotit závislost na dodávkách elektrické energie, plynu, tepla, vody, informačních 

technologiích a případně vstupních surovin, které jsou potřebné pro chod daného prvku. 

 

Tabulka 18 Kritérium závislostí 

Elektřina Plyn Teplo Voda IT Suroviny Hodnota kze, kzp, kzt, kzv, kzit, kzs 

nezávislý, výpadek nemá vliv na chod prvku 1 

mírně závislý, pouze podporující proces 2 

středně závislý, prvek bude fungovat po omezenou dobu 3 

vysoce závislý, prvek přestane okamžitě fungovat 4 

zcela závislý, výpadek ovlivní fungování dalších prvků 5 

 

Distribuce elektrické energie je na území ORP Zlín zabezpečována společností JME Brno 

z rajónního dispečinku v Otrokovicích. Ve správním obvodu je provozována také tepelná 

elektrárna. Region je zásobován plynem prostřednictvím rozvodného závodu Jihomoravské 

plynárny Zlín a nenachází se v něm podzemní zásobníky plynu ani jím neprochází žádný 

produktovod. Tepelná energie je zabezpečována jednotlivými právnickými a podnikajícími 

fyzickými osobami s lokální působností. Zásobování vodou se uskutečňuje převážně 

z podzemních zdrojů. [43] 
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8.3. Kritérium doby trvání 

Kritérium doby trvání znamená, jak dlouho bude trvat provádění záchranných a likvidačních 

prací a ukončení celé mimořádné události. Je zde zahrnut i čas po obnově prvku lokální 

infrastruktury, kdy mimořádná událost stále působí, případně vznik následných mimořádných 

událostí (domino efekt). V následující tabulce je uveden příklad hodnocení vlivu času 

do obnovy. 

 

Tabulka 19 Doba trvání 

Čas Hodnota kto 

1 hodina 1 

12 hodin 2 

1 den 3 

1 týden 4 

> 1 týden 5 

 

8.4. Kritérium připravenosti 

Připravenost prvku lokální infrastruktury je ovlivněna možností zálohy, nahraditelností 

a realizací ochranných opatření. 

 

Záloha 

Hlediskem zálohy se rozumí záložní zdroje, které je možno využít pro chod prvku lokální 

infrastruktury. Sledovaným parametrem bude čas, po který je možno používat záložní zdroj, 

protože tyto zdroje bývají většinou omezené. V následující tabulce je uveden parametr zálohy 

v závislosti na sledovaném čase. 

 

Tabulka 20 Záloha 
Čas Hodnota kpz 

1 hodina 1 

12 hodin 2 

1 den 3 

1 týden 4 

> 1 týden 5 

 

Hodnotou 0 se rozumí – prvek nemá záložní zdroj. 
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Nahraditelnost 

Kritériem nahraditelnosti se rozumí, jestli je možno narušení prvku lokální infrastruktury 

nahradit jiným prvkem nacházejícím se v území, případně mimo něj.  Tento prvek by tak 

dočasně zastoupil narušený prvek v určitém rozsahu. Podle typu prvku lokální infrastruktury 

by se tak sledovalo, do kolika procent, např. území nebo obyvatel, je možno nahradit výpadek 

prvku prvkem jiným. Toto rozdělení vyjadřuje následující tabulka. 

 

Tabulka 21 Nahraditelnost 

Nahraditelnost [%] Hodnota kpn 

20 1 

40 2 

60 3 

80 4 

100 5 

 

Hodnotou 0 se rozumí – prvek je v daném území nenahraditelný. 

 

Ochranná opatření 

Tento parametr představuje stupeň ochrany prvku lokální infrastruktury. Je to souhrn fyzické, 

protipožární, informační, kybernetické, administrativní a personální ochrany. Vychází 

z analýzy rizik a posouzení stupně ochrany by měli provádět odborníci na jednotlivé oblasti 

zabezpečení prvku lokální infrastruktury. Následující tabulka vyjadřuje stupně ochrany 

vyjádřené slovním hodnocením. 

 

Tabulka 22 Ochranná opatření 

Ochrana Hodnota kpo 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

 

8.5. Kritérium predikce 

Tímto kritériem se rozumí, do jaké doby jsme schopni rozpoznat, že dojde k narušení prvku 

lokální infrastruktury v důsledku působení mimořádné události. Měla by být stanovena 

na základě expertních odhadů a statistických dat, pokud jsou k dispozici. Tento faktor nám 
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pomůže se připravit na narušení prvku lokální infrastruktury a případně zmírnit jeho následky. 

V následující tabulce je uveden příklad kritéria predikce. 

 

Tabulka 23 Predikce 

Čas Hodnota ktv 

1 hodina 1 

1 den 2 

1 týden 3 

1 měsíc 4 

>1 měsíc 5 

 

8.6. Vyhodnocení kritičnosti 

Pro přehlednost je vhodné využít následující tabulku, ve které jsou zohledněny všechny 

popsané parametry. Tyto parametry je třeba poté sečíst podle skupin. 

 

Tabulka 24 Vyhodnocení kritičnosti 

 Kritérium Parametr Zkratka Hodnota Součet 

1. Dopady 

Obyvatelstvo kdo   

Území kdú  

Ekonomika kde  

Životní prostředí kdžp  

Zvířata kdz  

2. Závislost 

Elektřina kze   

Plyn kzp  

Teplo kzt  

Voda kzv  

IT kzit  

Další suroviny kzs  

3. Doba trvání Čas do obnovy kto   

4. Připravenost 
Záloha kpz   

Nahraditelnost kpn  

Ochranná opatření kpo  

5. Predikce Čas do výpadku ktv   

 

Následně se tyto hodnoty dosadí do vzorce (6): 

 

tvpopnpz

tozszitzvztzpzedzdžpdedúdo
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9. Diskuze 

Návrh metodiky by mohl zahrnovat mnohem více posuzovacích kritérií, čímž by mělo dojít 

ke zpřesnění výsledků kritičnosti. Například bychom mohli hodnotit dopady na veřejnost, 

jako je psychologický dopad nebo by metodika mohla také zahrnovat dopad na další 

infrastrukturu, která by se narušila v souvislosti s výpadkem prvku. 

 

Navrhnutý vzorec (6) udává výslednou kritičnost, která je závislá na několika faktorech. Její 

hodnota je snižována především připraveností prvku lokální infrastruktury a dobou predikce. 

Současně je zde splněna matematická podmínka, aby ve se jmenovateli neobjevila 0. Tato 

podmínka je ošetřena parametrem ochrany, kdy jeho minimální hodnota je nastavena na 1, 

a to z důvodu, že každý prvek lokální infrastruktury je svým způsobem nějak chráněn. Stejně 

tak je nutno si uvědomit, že žádný prvek není chráněn na 100% a vždy existuje nějaká 

možnost jeho narušení. Rovněž kritérium predikce má nejnižší hodnotu 1, protože působení 

mimořádné události lze rozpoznat vždy do nějaké doby. 

 

Cílem této metodiky bylo aplikovat ji současně na správní území ORP Zlín a podle toho byly 

také nastavovány hodnoty u jednotlivých kritérií. Tyto hodnoty však mohou být nastavovány 

různě a v mnoha případech jejich přiřazování má subjektivní charakter. 

 

V další fázi by mohlo následovat stanovení pravděpodobnosti, s jakou očekáváme narušení 

prvku lokální infrastruktury. Poté by bylo možné podle expertních odhadů vynést výslednou 

hodnotu do matice kritičnosti a z ní tak určit, kterým prvkům je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost. 
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10. Závěr 

Diplomová práce se věnovala kritické infrastruktuře na lokální úrovni, která představovala 

kritickou infrastrukturu na území obce s rozšířenou působností. 

V teoretické části byly popsány jednotlivé typy infrastruktur vycházející z jejich příslušných 

právních předpisů. Je zřejmé, že tyto infrastruktury se vzájemně prolínají a v některých 

případech prvky tvořící jednu infrastrukturu mohou současně být prvky infrastruktury jiné. 

V současné době však není vyřešena otázka, kdy a jak bude označena daná infrastruktura, 

když jde stále o jednu a tu samou nebo případně její část. Z tohoto zařazení potom vyplývá 

mnoho opatření, například způsob její ochrany, financování, ostrahy, použití sil a prostředků 

a další. Jako jedna z možností se nabízí zařazování jejich prvků v závislosti na krizovém 

stavu. To znamená, že by se například prvky kritické infrastruktury v souvislosti s vyhlášením 

krizových stavů souvisejících s obranou státu, staly prvky obranné infrastruktury. Toto pak 

bude třeba zapracovat do příslušných právních předpisů. 

Další část této práce byla směřována na ochranu kritické infrastruktury, kde byla popsána 

jednotlivá vybraná opatření možností ochrany. Je zřejmé, že stát musí věnovat ochraně jejich 

prvků zvýšenou pozornost, protože na ní závisí chod státu, bezpečnost obyvatel, ekonomika 

a také životní prostředí. Součástí této pasáže bylo také určování prvků kritické infrastruktury. 

Následoval přehled metod využitelných pro kritickou infrastrukturu a stanovování kritičnosti 

jejích prvků. Žádná z těchto metod však není univerzální a ani být nemůže, protože kritickou 

infrastrukturu tvoří různá odvětví a každé její prvky je nutno posuzovat podle jiných kritérií. 

Může dojít také k závislosti jednotlivých prvků na sobě a mohou tvořit tak síť. 

Praktická část byla věnována identifikaci prvků kritické infrastruktury na lokální úrovni. Byla 

navrhnuta metodika pro určování jejích prvků, a to cestou vícekriteriální analýzy. Zároveň 

byla aplikována na území ORP Zlín. Metoda spočívala v posuzování jednotlivých prvků 

v závislosti na vybraných kritériích, jejichž výčet by nemusel být konečný. Bylo zapotřebí 

stanovit hodnoty, podle kterých se vyhodnocují jednotlivá kritéria, což může být v mnoha 

případech hodně subjektivní, a proto je třeba expertních odhadů. 

 

V úvodu této práce byly stanoveny cíle, kterých bylo dosaženo. Byly v ní využity platné 

právní předpisy, odborná literatura a v praktické části informace z krizového plánu ORP Zlín 

pro účely přesnosti navrhnuté metodiky. 



 - 44 - 

11. Seznam použité literatury 

 

Právní předpisy 

[1] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

[2] Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

[3] Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 

[4] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

[5] Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury. 

[6] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

[7] Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle §17 až 18 nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

[8] Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[9] Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[10] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[11] Ministerstvo vnitra: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí o Směrnici 

k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace Ročník 6., 

částka 1, vydán 22. února 2008. 

[12] Programy přípravy pěších rot AZ KVV. In: Prog-1-3/AZ KVV. Stará Boleslav: 

Velitelství sil podpory a výcviku, 2005. Dostupné z: 

http://www.aktivnizaloha.cz/storage/1157365466_sb_prog-1-3_azkvv.pdf 



 - 45 - 

[13] Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[14] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[15] Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[16] Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

[17] Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, 

ve znění pozdějších předpisů. 

[18] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

[19] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

[20] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

[21] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

[22] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Publikace 

[23] KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana kritické infrastruktury. Praha: Česká asociace 

bezpečnostních manažerů, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3. 

[24] ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické 

infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 

ISBN 978-80-7385-025-8. 

[25] ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového 

managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 

ISBN 978-80-7385-108-8. 

[26] TARČÁNI, Ondrej. Teorie a praxe krizového řízení II. Praha: Policejní akademie 

České republiky v Praze, 2011. ISBN 978-80-7251-357-4. 

[27] ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[28] Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v České republice, uvedena 

v části III materiál čj. 09588/07-OOB, vydání: červenec 2007 



 - 46 - 

[29] Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. Praha, 2004. 

 

Internetové zdroje 

[30] BUNDESMINISTERIUM DES INNERN. Nationale strategie zum schutz 

kritischer infrastrukturen. 2011. Dostupné z: 

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/544770/publicationFile/27031/kr

itis.p%20df 

[31] Zefektivnění procesu údržby pomocí metodik pro hodnocení rizik [online]. 

Liblice: Česká rafinérská, a.s., 2010[cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.ceskarafinerska.cz/data/publications/zefektivneni_udrzby_metodikami

_hodnoceni_rizik.pdf 

[32] Kybernetická kriminalita I: Co se děje v kyberprostoru. Business IT [online]. 

© 2011-2013 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.businessit.cz/cz/kyberneticka-kriminalita-i-co-se-deje-v-

kyberprostoru.php 

[33] Komunikační infrastruktura veřejné správy: Komunikační infrastruktura jako 

eGONův oběhový systém: bezpečný tok dat. Ministerstvo vnitra ČR [online]. 

© 2010 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-

egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx 

[34] KIVS, Komunikační infrastruktura veřejné správy. Egonov [online]. © 2009 

[cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.egonov.cz/sluzby/analyzy/kivs-

komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-uvod_7.html 

[35] KOLÁŘ, Jindřich. Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS): Výhled 

pro další období [online]. 2010 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.isss.cz/archiv/2010/download/prezentace/kolar_mvcr_kivs.pdf 

[36] Veřejný zájem. Iuridictum - encyklopedie o právu [online]. 2009                       

[cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://iuridictum.pecina.cz/w/Veřejný_zájem 

[37] Critical infrastructure. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-

terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm 

[38] Krizové řízení i Management kontinuity podnikání si zaslouží systematickou péči 

ve všech typech organizací. CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 

[online]. 2011 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/544770/publicationFile/27031/kritis.p%20df
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/544770/publicationFile/27031/kritis.p%20df
http://www.ceskarafinerska.cz/data/publications/zefektivneni_udrzby_metodikami_hodnoceni_rizik.pdf
http://www.ceskarafinerska.cz/data/publications/zefektivneni_udrzby_metodikami_hodnoceni_rizik.pdf
http://www.businessit.cz/cz/kyberneticka-kriminalita-i-co-se-deje-v-kyberprostoru.php
http://www.businessit.cz/cz/kyberneticka-kriminalita-i-co-se-deje-v-kyberprostoru.php
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx
http://www.egonov.cz/sluzby/analyzy/kivs-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-uvod_7.html
http://www.egonov.cz/sluzby/analyzy/kivs-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-uvod_7.html
http://www.isss.cz/archiv/2010/download/prezentace/kolar_mvcr_kivs.pdf
http://iuridictum.pecina.cz/w/Veřejný_zájem
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm


 - 47 - 

http://www.cqs.cz/Novinky/Krizove-rizeni-i-Management-kontinuity-podnikani-

si-zaslouzi-systematickou-peci-ve-vsech-typech-organizaci.html 

[39] Hodnocení a vyhodnocování rizik: Metody identifikace a hodnocení rizik. 

Odbory-online: Poradenství pro ochranu vašich práv [online]. 2009        

[cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.odbory-online.cz/hodnoceni-a-

vyhodnocovani-rizik/562-3/metody-identifikace-a-hodnoceni-rizik 

[40] Reliability Services in the Design Phase Failure Modes Effects and Criticality 

Analysis (FMECA). OPS Alacarte [online]. © 2004 - 2013 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: 

http://www.opsalacarte.com/Pages/reliability/reliability_des_fmeca.htm 

[41] Metoda CARVER. GrowJOB institute [online]. © 2005 - 2013 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://www.growjob.com/clanky-personal/metoda-carver/ 

 

Ostatní zdroje 

[42] ADAMEC, Vilém. VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Management 

rizik v ochraně kritické infrastruktury: učební text. Ostrava, 2009 

[43] Krizový plán obce s rozšířenou působností Zlín 

 

 

 

 

http://www.cqs.cz/Novinky/Krizove-rizeni-i-Management-kontinuity-podnikani-si-zaslouzi-systematickou-peci-ve-vsech-typech-organizaci.html
http://www.cqs.cz/Novinky/Krizove-rizeni-i-Management-kontinuity-podnikani-si-zaslouzi-systematickou-peci-ve-vsech-typech-organizaci.html
http://www.odbory-online.cz/hodnoceni-a-vyhodnocovani-rizik/562-3/metody-identifikace-a-hodnoceni-rizik
http://www.odbory-online.cz/hodnoceni-a-vyhodnocovani-rizik/562-3/metody-identifikace-a-hodnoceni-rizik
http://www.opsalacarte.com/Pages/reliability/reliability_des_fmeca.htm
http://www.growjob.com/clanky-personal/metoda-carver/


 - 48 - 

12. Seznam obrázků, tabulek a vzorců 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Obranná infrastruktura, zpracováno podle [11] ........................................................ 9 

Obrázek 2 Kritická infrastruktura, zpracováno podle [5] ......................................................... 14 

Obrázek 3 Rozdělení informací, zdroj: autor ........................................................................... 21 

Obrázek 4 Pracovní kroky AKIS, upraveno podle [24] ........................................................... 29 

Obrázek 5 Matice kritičnosti, upraveno podle [24] .................................................................. 31 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Veřejná infrastruktura, zpracováno podle [19] .......................................................... 7 

Tabulka 2 Plán krizové připravenosti, zpracováno podle [7] ................................................... 16 

Tabulka 3 Vzdělávací moduly, zpracováno podle [29] ............................................................ 18 

Tabulka 4 Klasifikace utajovaných informací, zpracováno podle [16] .................................... 22 

Tabulka 5 Hodnocení kritičnosti, upraveno podle [42] ............................................................ 25 

Tabulka 6 Hodnocení kritičnosti dle účelu prvků, upraveno podle [42] .................................. 25 

Tabulka 7 Carver, upraveno podle [25], [41] ........................................................................... 27 

Tabulka 8 Modifikace faktorů APM, upraveno podle [25] ...................................................... 28 

Tabulka 9 Vyhodnocení kritičnosti, upraveno podle [24] ........................................................ 30 

Tabulka 10 Přehled kritérií ....................................................................................................... 34 

Tabulka 11 Zasažené obyvatelstvo I. ....................................................................................... 35 

Tabulka 12 Zasažené obyvatelstvo II. ...................................................................................... 35 

Tabulka 13 Rozsah zasaženého území ..................................................................................... 36 

Tabulka 14 Ekonomické ztráty ................................................................................................. 36 

Tabulka 15 Ohrožení životního prostředí ................................................................................. 37 

Tabulka 16 Ohrožení zvířat ...................................................................................................... 37 

Tabulka 17 Velkochovy na území ORP Zlín, zpracováno podle [43]...................................... 38 

Tabulka 18 Kritérium závislostí ............................................................................................... 38 

Tabulka 19 Doba trvání ............................................................................................................ 39 

Tabulka 20 Záloha .................................................................................................................... 39 

Tabulka 21 Nahraditelnost ....................................................................................................... 40 

Tabulka 22 Ochranná opatření ................................................................................................. 40 

Tabulka 23 Predikce ................................................................................................................. 41 



 - 49 - 

Tabulka 24 Vyhodnocení kritičnosti ........................................................................................ 41 

 

Seznam vzorců 

(1) Potenciální riziko [27] ..................................................................................................26 

(2) Výpočet rizika [27] .......................................................................................................27 

(3) Kritičnost památníku [25] ............................................................................................32 

(4) Pravděpodobnost úspěšného útoku [25] .......................................................................33 

(5) Výpočet rizika [25]........................................................................................................33 

(6) Vyhodnocení kritičnosti ...............................................................................................41 

 

 

13. Seznam symbolů 

 

Symbol Název 

C Kritičnost 

D Detekce 

kdo Kritérium dopadů na obyvatelstvo 

kdú Kritérium dopadů na území 

kde Kritérium dopadů na ekonomiku 

kdžp Kritérium dopadů na životní prostředí 

kdz Kritérium dopadů na zvířata 

kze Kritérium závislosti na elektrické energii 

kzp Kritérium závislosti na plynu 

kzt Kritérium závislosti na teplu 

kzv Kritérium závislosti na vodě 

kzit Kritérium závislosti na informačních technologiích 

kzs Kritérium závislosti na dalších surovinách 

kto Kritérium doby do obnovy 

kpz Kritérium zálohy 

kpn Kritérium nahraditelnosti 

kpo Kritérium ochranných opatření 

ktv Kritérium doby do výpadku 

LA Pravděpodobnost úspěšného útoku 

O Pravděpodobnost výskytu 

P Pravděpodobnost výskytu 

R Potenciální riziko 

RPN Riziko 

RTS Riziko 

S Závažnost 

SE Efektivita ochranných opatření 
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14. Seznam zkratek 

 

Zkratka Název 

CCTV Uzavřený televizní okruh 

ČR Česká republika 

EPCIP Zelená kniha o Evropském programu pro ochranu kritické infrastruktury 

EU Evropská unie 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IT Informační technologie 

KI Kritická infrastruktura 

KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 

NSF Národní vědecká nadace 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PFO Podnikající fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

USA Spojené státy americké 

ŽP Životní prostředí 

 


