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Anotace 

KLUČKA, P. Vymezení kritické infrastruktury primárně ohrožené projevy nových, 

bezpečnostních fenoménů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. 41 s.  

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení bezpečnostního prostředí ČR v kontextu kritické 

infrastruktury. Teoretická část obsahuje popis současných bezpečnostních hrozeb, vybraných 

především na základě Bezpečnostní strategie České republiky a východiska k určení oblasti 

kritické infrastruktury, vycházející z nařízení vlády č. 432/2010 Sb. Praktická část bakalářské 

práce je zaměřena na vyhodnocení stavu bezpečnostních hrozeb v České republice, stanovení 

důleţitosti kritické infrastruktury a v konečném důsledku vymezení vybraných oblastí 

ohroţených aktuálními bezpečnostními fenomény. 

Klíčová slova: asymetrická hrozba, bezpečnostní fenomén, bezpečnostní hrozba, kritická 

infrastruktura, ohroţení. 

 

Annotation 

KLUČKA, P. The definition of the critical infrastructure at risk primarily demonstrations of 

new security phenomenas. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. 41 p.  

The bachelor thesis is focused on the safety enviroment in the Czech Republic evaluation in 

the context of critical infrastruction. The theoretical part contains the description of 

contemporary safety phenomena’s, picked out mostly on the basis of the safety strategy of 

the Czech Republic and solutions for determination of the critical area infrastructre based on 

the government decree number 432/2010 collection. The practical part of the bachelor thesis 

is focused on evaluation of the safety thread situation in the Czech Republic, determines the 

importance of the critical infrastruction and in the and its mutual combination. 

Key words: asymmetric threat, safety phenomena, safety threat, critical infrastructure, 

threat. 
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1 Úvod  

V následující práci jsou diskutovány bezpečnostní fenomény 21. století ve vztahu 

k vybraným odvětvím kritické infrastruktury (dále jen KI), vybrané podle  nařízení vlády 

432/2010 Sb. Pro analýzu bezpečnostního prostředí České republiky (dále ČR) a oblasti KI je 

stěţejním krokem vymezení současných bezpečnostních fenoménů a analýza dynamicky se 

vyvíjejících mezinárodních vztahů ČR. Důleţitou skutečností v hodnocení bezpečnostního 

prostředí státu je pozice ČR jako člena Evropského společenství (dále ES)  

a Severoatlantické aliance (dále NATO), se kterou je spojena i účast Armády ČR na 

zahraničních misích v regiónech s dlouhodobě nestabilním politickým reţimem.   

Snahou a cílem práce je vymezit současnou KI v dynamicky se měnícím 

bezpečnostním prostředí ČR a poukázat tak na nutnost pravidelné analýzy stavu bezpečnosti 

ČR a potřebu pruţně reagovat na rostoucí význam asymetrických hrozeb. Na základě veřejně 

dostupných informací byl vytvořen teoretický úvod k pojmům hrozba a kritická 

infrastruktura. Praktická část obsahuje hodnocení bezpečnostního prostředí ČR ve vztahu 

k vybraným odvětvím KI. 

Výběr zkoumaných bezpečnostních hrozeb vychází především z aktuálního přístupu 

ČR k problematice bezpečnosti, konkrétně z dokumentu Bezpečnostní strategie České 

republiky zpracované v roce 2011, která vymezuje bezpečnostní zájmy na základě ohroţení 

ţivotně důleţitých, strategických a dalších zájmů státu. Další hodnocené hrozby vycházejí ze 

stanoviska Ministerstva vnitra k bezpečnostnímu prostředí ČR. Obecné seznámení 

s novodobými bezpečnostními fenomény je v práci teoretickým úvodem k  

semi - kvalitativní analýze vybraných bezpečnostních hrozeb.  

Snaha ochránit zejména ţivotně důleţité a strategické zájmy státu vedla k vymezení 

odvětví a prvků KI a přijetí zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti prvků KI ve 

vymezeném systému. Některé skutečnosti jsou uvedeny např. v zákoně č. 240/2000 Sb., 

zákon o krizovém řízení a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a 

předpisů. V bakalářské práci je provedeno hodnocení KI z pohledu vzájemného propojení 

vybraných odvětví KI. Metodou souvztaţnosti byly vybrané odvětví a následně oblasti KI 

posuzovány jako zdroje a objekty rizika. 
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2 Rešerše 

Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures. [On- line]. Dostupné na WWW: 

<www.cyber.st.dhs.gov/docs/PCCIP%20Report%201997.pdf>. [cit. 20. 03. 2013]. 

Dokument popisuje vybrané odvětví infrastruktur Spojených státu amerických 

s doporučením jejich zařazení mezi KI (vydáno r. 1997). Publikace poskytla teoretický úvod 

pro lepší pochopení problematiky kritické infrastruktury. 

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. 328 s. ISBN 

978-80-7367-540-0. 

V knize jsou popsány vzájemné mezinárodní vztahy států a současné bezpečnostní 

hrozby vyplývající z procesu globalizace. Kniha poskytla informace z oblasti mezinárodních 

vztahů, pro lepší pochopení bezpečnostního prostředí České republiky. 

Global Risks 2013. [On- line]. Dostupné na WWW: <http://www.weforum.org/reports/global-

risks-2013-eighth-edition>. [cit. 20. 03. 2013]. 

Dokument se zaměřuje na analýzu rizik v globálně propojeném, světovém prostředí.  

Publikace poskytuje informace o vybraných trendech, propojení bezpečnostních hrozeb  

a vybraných systémech, které byly vyuţity v praktické části předloţené bakalářské práce. 

McKENZIE, K. F. The Revenge of the Melians: Asymmetric Threats and the Next QDR 

Dostupné na WWW: < http://au/awc/awcgate/ndu/mcnair62.pdf>. [cit. 20. 03. 2013]. 

V dokumentu jsou popsány trendy vývoje bezpečnostních hrozeb, směrem 

k asymetrickému ohroţení společnosti. Informace, získané z uvedené publikace, slouţily 

k lepšímu pochopení významu novodobých bezpečnostních fenoménů. 

MAREŠ, M. Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 480 s. ISBN 80-

903333-8-9. 

Terorismus v ČR, je přehledným dílem o teroristické působnosti na území ČR  

a spojení terorismu s vybranými bezpečnostními hrozbami. Kniha poskytla teoretický úvod do 

problematiky bezpečnostního prostředí v České republice a inspiraci při tvorbě praktické části 

předkládané bakalářské práce. 
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3 Kritická infrastruktura  

Kritická infrastruktura (KI): „prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, jehoţ narušení funkce by mělo závaţný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.“ 

[21] 

Evropská kritická infrastruktura (EKI): „kritická infrastruktura na území České republiky, 

jejíţ narušení by mělo závaţný dopad na další členský stát Evropské unie.“ [21] 

Jeden z prvních oficiálních dokumentů, zabývajících se oblastí KI, byl zpracován 

v USA Komisí prezidenta na ochranu kritické infrastruktury (President’s Commision on 

Critical Iinfrastructure Protection) ve snaze sníţit riziko moţného napadení nebo kolapsu 

důleţitých systémů, zajišťujících fungování státu. Dokument nazvaný Critical Foundation 

Protecting America’s Infrastructure vydaný 13. 10. 1997 definuje kritickou infrastrukturu 

jako: „základ sektoru obrany státu a ekonomické stability USA, jehoţ narušení by mělo za 

příčinu závaţné škody pro fungování státu.“ [4] Tento dokument vedl následně k vydání 

směrnice NSC - 63 podepsané tehdejším prezidentem Billem Clintonem. Směrnice NSC – 63 

klade důraz na vytváření preventivních opatření k ochraně KI a vymezuje následující odvětví: 

doprava, výroba a skladování ropy a plynu, zásobovaní vodou, nouzové sluţby, veřejná 

správa, bankovní a finanční sektor, elektrická síť, telekomunikační a informační systémy. 

Jmenovaná odvětví jsou povaţována na národní úrovni za kritická i v současné době a 

prolínají se s oblastmi KI České republiky. 

V uvedených odvětvích dominuje především sektor telekomunikačních a informačních 

systémů, který je propojen se všemi ostatními. Tím se stává spolu s energetickým sektorem 

primárním zájmem USA v oblasti bezpečnosti. Stejný postoj, aktuálně s důrazem na dopravní 

sektor, sdílí i Evropská unie, která ve Směrnici Rady 2008/114/ES určuje energetický  

a dopravní sektor za primární oblast zájmu Evropského společenství (dále ES) a v otázce 

určování kritické infrastruktury označuje uvedené dva sektory jako jediná odvětvová kritéria 

posuzování evropské kritické infrastruktury (dále EKI). 

3.1 Evropská unie a kritická infrastruktura  

Evropské společenství začalo podnikat aktivní kroky v přípravě na přijetí dokumentu, 

který by komplexně zahrnoval postup určení a ochrany EKI, teprve po roce 2001, kdy hrozba 

terorismu významně ovlivnila pohled na bezpečnost v celosvětovém měřítku. V roce 2004 
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přijala Evropská komise sdělení Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu, které 

bylo přímou reakcí na teroristické útoky v Madridu uskutečněné ve stejném roce. 

Sdělení Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu doporučuje zahrnout 

mezi oblasti KI energetiku, komunikační a informační technologie, finančnictví, 

zdravotnictví, potravinářství, vodní hospodářství, dopravu, vybrané sektory průmyslové 

výroby (jaderný, chemický, biologický) a vládu. Výběr vhodných metod pro analýzu  

a zařazení konkrétních prvků mezi prvky KI nechává na jednotlivých státech, avšak 

doporučuje vyhotovit kompletní seznamy do konce roku 2005 a stanovuje obecná kritéria pro 

posuzování. Těmito kritérii jsou: rozsah, závaţnost, dopad na veřejnost, hospodářský dopad, 

ţivotní prostředí, vzájemná propojenost KI, politický dopad a doba působení negativních 

následků. [13] Dodatečným kritériem můţe být psychologický dopad na společnost. [1] 

Sdělení Evropské komise KOM/2004/702 doporučuje v dalších krocích vytvořit ucelenou 

strategii pro ochranu KI v podobě vytvoření Evropského programu na ochranu kritických 

infrastruktur (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP), zaloţení 

Agentury pro bezpečnost sítí a informací (European Network and Information Security 

Agency – ENISA), vytvoření Varovné informační sítě pro kritické infrastruktury (Critical 

Infrastructure Warning Information Network – CIWIN) a vytvoření dalších kontrolních úřadů 

na úrovni jednotlivých infrastruktur. 

Významný posun v oblasti určování KI přinesla směrnice 2008/114/ES,  

o určování a označování evropských kritických infrastruktur, která pro účel prvního výběru 

KI na evropské úrovni stanovuje následující odvětvová kritéria posuzování [14]: 

 I. Energetika:  

 Elektřina: infrastruktury a zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 

 Ropa: těţba ropy, rafinace, zpracování, skladování a distribuce 

 Zemní plyn: těţba zemního plynu, rafinace, zpracování, skladování  

a distribuce potrubím, terminály LPG 

II. Doprava: 

 Silniční doprava 

 Ţelezniční doprava 

 Letecká doprava 

 Vnitrozemská vodní doprava 

 Zámořská a pobřeţní doprava a přístavy 
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Kromě uvedených odvětvových kritérií, jsou stanovena průřezová kritéria pro 

posuzování EKI [15]: 

 Kritérium obětí: počet mrtvých či raněných 

 Kritérium ekonomického dopadu: závaţnost hospodářské ztráty nebo zhoršení 

kvality produktů či sluţeb, včetně případných dopadů na ţivotní prostředí 

 Kritérium dopadu na veřejnost: dopad na důvěru veřejnosti, fyzické strádání  

a narušení kaţdodenního ţivota včetně ztrát nezbytných sluţeb 

3.2 Česká republika a kritická infrastruktura 

Kritická infrastruktura je tvořená objekty (hmotné a nehmotné prvky KI) a subjekty 

(fyzické a právnické osoby). V případě výpadku KI jsou v konečném důsledku postiţení 

obyvatelé státu. Je tedy pochopitelné, ţe oblast KI je úzce spojená s ochranou obyvatelstva  

a vyvíjí se spolu s evropským pojetím KI. Jedno z prvních jednání zaměřených na 

problematiku KI proběhlo na zasedání Bezpečnostní rady státu dne 30. 07. 2002 a následně 

24. 09. 2002 při zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen VCNP). Výsledkem 

těchto jednání bylo vymezení následujících oblastí národní kritické infrastruktury [8]: 

 Systém dodávky energií, především elektřiny 

 Systém dodávky vody 

 Systém odpadového hospodářství 

 Přepravní sítě 

 Komunikační a informační systémy 

 Bankovní a finanční sektor 

 Nouzové sluţby (policie, hasičský záchranný sbor, zdravotnictví) 

 Veřejné sluţby (zásobování potravinami, sociální sluţby, pohřební sluţby) 

 Státní správa a samospráva 

Po dlouhé době příprav a analýz přístupu okolních států EU k ochraně KI přijala 

Bezpečnostní rada státu (dále jen BRS) 03. 07. 2007 usnesení č. 30, jehoţ součástí je i příloha 

oblasti kritické infrastruktury a jednotlivých gescí a spolugescí. Na základě uvedeného 

dokumentu předloţil dne 23. 09. 2009 tehdejší ministr obrany na schůzi Bezpečnostní rady 

státu, Komplexní strategii České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury. Na 

jednání vlády ze dne 22. 02 2010 však přijali k tomuto dokumentu nesouhlasné stanovisko.  
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Oficiálně první právní předpis, který upravuje podrobně oblast určování prvků KI, je 

nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [9]: 

Průřezová kritéria: 

 Kritérium obětí: mezní hodnota více neţ 250 mrtvých nebo více neţ 2 500 raněných 

s následnou hospitalizací delší neţ 24 hodin 

 Kritérium ekonomického dopadu: ztráty státu větší neţ 0,5% hrubého domácího 

produktu 

 Kritérium dopadu na veřejnost: omezení poskytování nezbytných sluţeb nebo jiný 

závaţný zásah do kaţdodenního ţivota postihují více neţ 125 000 osob 

Odvětvová kritéria: 

 Energetika 

 Vodní hospodářství 

 Potravinářství a zemědělství 

 Zdravotní péče 

 Doprava 

 Komunikační a informační 

technologie 

 Bankovní a finanční sektor 

 Nouzové sluţby 

 Veřejná správa 

Podrobnější seznam oblastní a prvků KI jednotlivých odvětví v ČR je uveden  

v příloze č. 1. 

V návaznosti na Směrnici Rady 2008/114/ES byla v roce 2010 vládou ve spolupráci 

s BRS a VCNP vydána novela krizového zákona č. 430/2010 Sb. Novela vešla v platnost dne 

01. 01. 2011 a vymezuje oblast KI pro potřeby krizového řízení.  

4 Bezpečnostní hrozby státu 

Hrozba: „projev, gesto, opatření nebo čin, který odráţí schopnost nebo dokonce záměr 

někomu způsobit škody. Hrozba je znamením či předzvěstí takového působení, které na straně 

ohroţeného vyvolává obavy. Kaţdá hrozba můţe způsobit menší, větší nebo dokonce 

nenahraditelné škody, a tím vyvolává strach ohroţeného.“ [5] 

Asymetrická hrozba: „asymetrické hrozby můţeme charakterizovat jako střet mezi sobě 

nepodobnými či nerovnými silami; snahu technologicky slabšího soupeře překonat převahu 

protivníka vyuţitím jeho slabých míst, a to s pouţitím metod, které se velmi liší od běţného 

konvenčního vedení operací. Asymetrické hrozby mají schopnost zaměřit se de facto na 

cokoliv bez respektování jakýchkoliv omezení.“ [7] 
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Ve 21. století se asymetrické hrozby staly dominantou mezi bezpečnostními 

fenomény. Subjekty, často i na úrovni států, vyuţívají k dosaţení svých cílů asymetrické 

způsoby „vedení boje“: zbraně hromadného ničení (CBRN), vlastní surovinový potenciál, 

monopol na trhu, útoky na KI nebo útoky na vybrané kritické prvky, informace získané 

cílenou špionáţí (zpravodajské sluţby, kybernetické útoky).  

Prvky KI tvoří páteř ekonomiky a organizace státu. Narušení jejich funkce by 

ochromilo stát a negativně ovlivnilo velké procento populace. Na základě analýzy 

bezpečnostního prostředí ČR jsou v Bezpečnostní strategii České republiky z roku 2011 

identifikovány specifické hrozby. Protoţe se jedná o dokument, který komplexně řeší 

bezpečnostní situaci v ČR i s ohledem na členství státu v mezinárodních organizacích, dá se 

předpokládat, ţe uvedené hrozby jsou a budou aktuálními bezpečnostními fenomény 

s výhledem na příštích 10 - 15 let.    

Bezpečnostní situace a konvenční hrozba vojenského napadení ČR: aktuálnost 

bezpečnostních hrozeb nelze povaţovat za statickou. Existence hrozby, případně její 

závaţnost závisí na vývoji vnějších a vnitřních podmínek a také na opatřeních a stanoviscích, 

která v souvislosti s těmito podmínkami referenční subjekt přijímá. Příkladem hrozby, která je 

momentálně povaţována za neaktuální, můţe být hrozba přímého vojenského útoku.  

Hrozba přímého vojenského útoku na území ČR je v dnešní době povaţována za velmi 

málo pravděpodobnou. Obdobný názor je akceptován rovněţ Vojenskou strategií ČR z roku 

2008. Situace byla však zcela jiná v minulém století. Dvě světové války v rozmezí 30 let, 

nestálost politické situace v Evropě, okupace českého území nacistickými  

a poté sovětskými vojsky a v neposlední řadě hrozba studené války mezi světovými 

velmocemi v 50. – 60. letech stavěly hrozbu vojenského útoku na primární pozici. 

V Bezpečnostní strategii České republiky z roku 1999 je stále hrozba přímého vojenského 

útoku povaţována za aktuální a je jí věnována významná pozornost, přestoţe ve stejném roce 

ČR vstoupila do NATO a politické ambice evropských států směřovaly k vytvoření stabilního 

společenství a rozšíření EU. 

Z dnešního pohledu se můţe zdát, ţe význam ozbrojených sil je  

v současném  bezpečnostním prostředí ČR méně významný. Z obecného hlediska je však 

působnost Armády ČR velmi důleţitá a to především v oblasti mezinárodního působení. 

Povinná vojenská sluţba skončila v roce 2005. Armáda ČR se od té doby specializuje na roli 

partnera zemí NATO. V zahraničních misích jsou ceněny především české vojenské 
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protichemické, lékařské a technické skupiny, které se účastnily několika zahraničních misí 

v oblasti Perského zálivu, Afghánistánu aj. 

Spoluúčast ČR v NATO poskytuje státu jistý druh ochrany a sniţuje riziko hrozby 

přímého vojenského útoku. Na druhé straně plnění závazků, které z účasti v NATO pro ČR 

plynou, můţe zvýšit riziko přímého teroristického útoku. 

4.1 Současné bezpečnostní hrozby dle Bezpečnostní strategie České republiky 

 Bezpečnostní strategie ČR z roku 2011 uvádí na základě analýzy bezpečnostního 

prostředí následující bezpečnostní hrozby [3]: 

 Terorismus 

 Šíření zbraní hromadného ničení 

 Kybernetické útoky 

 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí 

 Negativní aspekty mezinárodní migrace 

 Organizovaný zločin a korupce 

 Ohroţení funkčnosti kritické infrastruktury 

 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události  

4.1.1 Terorismus 

Terorismus je bezesporu bezpečnostním fenoménem a trvalou prioritou bezpečnostní 

politiky demokratické společnosti 21. století.  Přestoţe se jedná o dlouhodobě působící hrozbu 

společnosti, je vymezení terorismu stálým tématem odborné veřejnosti. S ohledem na 

různorodost pojetí práva demokratických zemí jsou zvláště činy extrémistických skupin 

nesnadno zařaditelné. Názory na vymezení pojmu terorismus se mezi autory odborné 

literatury z oblasti bezpečnosti liší v několika rovinách. Evropská unie charakterizuje 

v rezoluci RB OSN 1566 z roku 2004 terorismus jako: „zvlášť nebezpečný jev, který je 

spáchán s úmyslem způsobit smrt nebo váţnou újmu na zdraví civilnímu obyvatelstvu, nebo 

braní rukojmí za účelem zastrašení společnosti s cílem přinutit vládu nebo mezinárodní 

organizaci přijmout nebo naopak nepřijmout vyţadovaná opatření.“ [12] 

Jednou z organizací, která dominuje v boji proti terorismu, je Evropský policejní úřad 

(dále jen EUROPOL). Ve své organizaci má EUROPOL speciální útvar Protiteroristického 
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taktického uskupení a ve spolupráci s tímto útvarem vydává EUROPOL kaţdoročně zprávu 

EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT). Ve zprávě z roku 2012 uvádí celkový 

počet teroristických útoků v zemích EU na 174 a počet zadrţených v souvislosti 

s teroristickou činností 482. Nutno poukázat na skutečnost klesajícího trendu v počtu 

zadrţených i v počtu provedených útoků, který je patrný z údajů v příloze č. 2.  

Pro zařazení terorismu mezi aktuální bezpečnostní fenomény ČR hovoří několik  

skutečností [18]: 

 Aktivní zapojení ČR do celosvětového protiteroristického úsilí 

 Tranzitní funkce ČR pro členy teroristických organizací 

 Umístění objektů cílového zájmu teroristů na území ČR  

 Umístění objektů ČR na konfliktních územích  

 Účast ČR v mezinárodních organizacích  

4.1.2 Šíření zbraní hromadného ničení 

Česká republika se aktivně zasazuje o zefektivňování procesů a mechanismů 

vedoucích k odzbrojování a kontrole proliferace zbraní hromadného ničení, ať uţ svou účastí 

v mezinárodních organizacích např. NATO, EU, OSN, nebo akceptováním mezinárodních 

smluv, které vedou k omezení manipulace a dostupnosti ZHN, nebo techniky potřebné 

k jejich výrobě, tzv. materiálu dvojího uţití.  

Současná snaha vyspělých států vlastnících ZHN vede k redukci jejich počtu na 

přijatelnou míru a omezení jejich šíření. Tuto snahu představuje uzavření dohod, které mají 

omezit počty ZHN na přijatelnější úroveň, např. smlouvy SATL, INF nebo START.  

Definovat ZHN můţeme například v souladu s terminologií ozbrojených sil USA jako: 

„zbraně schopné způsobit vysokou míru destrukce či hromadné ztráty.“ [16] Podle uvedené 

definice zařazujeme mezi ZHN chemické, biologické, radiologické, jaderné (nukleární) 

zbraně (CBRN) a jejich nosiče, především balistické střely, střely s plochou dráhou letu  

a sofistikované bezpilotní letouny (UAV). S rostoucím stupněm technické úrovně se mezi tyto 

„klasické“ zástupce ZHN  mohou klasifikovat i explozivní látky, některé konvenční typy 

zbraní, infrazvukové zbraně, elektromagnetické nebo genetické zbraně. 

Současná snaha o globalizaci vytváří vhodné podmínky k šíření těchto zbraní. Je to 

především technologický rozvoj a s ním spojený trend průmyslového vyuţití prefabrikátů 
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ZHN, volný pohyb osob v demokratických státech nebo rozvoj organizovaného zločinu  

a korupce. 

4.1.3 Kybernetické útoky 

Kybernetický prostor můţeme definovat jako: digitální prostředí umoţňující vznik, 

zpracování a výměnu informací. [19] Dominantou kybernetického prostoru je relativní 

neomezená působnost, tedy ţe kybernetické útoky mohou probíhat celosvětově bez omezení 

na geografickou polohu. Vhodnou přenosovou sítí pro kybernetický útok se stává díky svému 

rozšíření internet. Opomenout ale nelze ani menší podnikové sítě, specializované armádní 

informační a komunikační sítě nebo informační systémy, např. globální polohový druţicový 

systém (GPS). 

Hrozby postihující kybernetický prostor můţeme klasifikovat jako [6]: 

Kybernetický útok: útok uvnitř počítačové sítě - znepřístupnění webové stránky 

(serveru), uvolnění viru nebo jiného škodlivého kódu s cílem poškodit cílový subjekt 

nebo od subjektu získat poţadované informace. 

Kybernetická válka: záměrné vyuţití kybernetických prostředků, mezi které patří 

sofistikované informační sítě, škodlivé kódy, informační špionáţní činnost nebo 

elektro-magnetické pulsní vlny, pouţité proti konkrétnímu subjektu (na státní úrovni). 

Kybernetický terorismus: útok uvnitř počítačové sítě - znepřístupnění webové 

stránky (serveru), uvolnění viru nebo jiného škodlivého kódu, získávání informací 

a manipulace s nimi, za účelem přinutit stát, nebo obyvatele k podpoře dosaţení 

poţadovaných cílů. 

Vyuţití kyberprostoru pro páchání nelegální činnosti má poměrně značnou motivační 

stránku a tím rozšiřuje oblast pachatelů a také bezpečnostní riziko. Kybernetický prostor 

nepřináší riziko přímého ohroţení zdraví nebo ţivota. Cílovým objektem se můţe stát 

jakýkoli prvek infrastruktury bez ohledu na teritoriální příslušnost. Přístup k informační síti 

můţe být zcela anonymní a bez přímé vazby na ostatní účastníky. Obrovský potenciál 

útočníků a cílových subjektů (v roce 2010 připojení 73% Evropanů k internetu) i materiálního 

zisku (škody způsobené kybernetickými útoky se odhadují na 388 miliard USD ročně), vedou 

k rozvoji organizovaných skupin a kybernetických útoků. V neposlední řadě je nutné zmínit 

nízké procento odhalených útočníků (odhaduje se cca 10%). [11] 
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4.1.4 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí 

Regionální konflikty se stávají závaţnějšími v závislosti na délce jejich trvání  

a počtu aktérů do konfliktu zapojených. Dlouhodobě neřešené konflikty zvyšují riziko 

některých dalších souvisejících negativních jevů - organizovaný zločin, destabilizace státní 

moci, sociální, kulturní a ekonomická degradace, extrémismus, terorismus a v neposlední řadě 

masová migrace. Výše uvedené negativní jevy mají následně celosvětový dopad na stav 

společnosti. 

Strategii ES je vyuţití všech civilních prostředků vedoucích ke zmírnění dopadu 

konfliktu na společnost a pouţití ozbrojených sil aţ v krajním případě, a za podpory Evropské 

rady bezpečnosti. ES si plně uvědomuje závaţnost dopadů regionálních konfliktů na 

bezpečnost evropských zemí a stanovuje následující cíle v posílení mezinárodní 

bezpečnosti [2]:  

 Rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy 

 Vyřešení arabsko-izraelského konfliktu 

 Posílení mezinárodního řádu v rámci stávajícího globalizovaného světa 

V současné době se EU potýká v rámci svého území s vnitřní ekonomickou a dluhovou 

krizí některých členských států, která vyvolává napětí uvnitř Evropy a destabilizuje ES. Ve 

vnějším perimetru jsou středem zájmu ES země Blízkého východu a severní Afriky. 

4.1.5 Negativní aspekty mezinárodní migrace 

Mezinárodní migrace přináší cílovým zemím kulturní, sociální a v jistém ohledu 

ekonomické výhody. Ekonomická migrace pomáhá státům vyplnit mezeru na trhu práce,  

a zajistit tak levnou pracovní sílu do méně perspektivních oblastí. Uvedené výhody mají 

pozitivní vliv na hospodářský růst země. Nicméně všechny výhody mohou být zastíněny 

některými přidruţenými negativními jevy mezinárodní migrace, které vycházejí především 

z nízké schopnosti integrace migrantů. 

Jednoznačným negativním aspektem, který přímo souvisí s migrací, je nelegální 

migrace a nelegální pobyt na území státu důsledkem zamítnutí ţádosti o azyl nebo vypršení 

víza. Dlouhodobá tendence nelegální migrace v Evropě má spíše klesající charakter. Vývoj 

nelegální migrace v EU je uveden v příloze č. 3. 
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Na území ČR bylo podle Ministerstva vnitra zaznamenáno 3085 nelegálních 

přistěhovalců za rok 2011, to je o 7,7% více neţ v roce 2010. Za první pololetí roku 2012 bylo 

zjištěno 1615 nelegálních migrantů, coţ je o 9% více neţ v roce 2010 [10]. Zprávy 

Bezpečnostní informační sluţby dále upozorňují na klesající trend migrace do ČR. Ze 

statistických čísel ale můţeme odpozorovat, ţe počet nelegálních imigrantů v ČR narůstá. 

4.1.6 Organizovaný zločin a korupce 

O fenoménu organizovaného zločinu se v ČR diskutuje jiţ od počátku 90. let. Expertní 

odhady poukazují na skutečnost, ţe počet a vliv organizovaných skupin na území ČR 

pozvolna roste a jejich vnitřní struktura se zdokonaluje. Během desetiletí prodělal 

organizovaný zločin značný vývoj a odklonil se od původních spíše násilných činů 

k sofistikovanějším metodám dosaţení cíle, včetně zaměření se na hospodářskou trestnou 

činnost a rozvoj sítí kontaktů. S tímto trendem přichází i hlubší proniknutí organizovaného 

zločinu do veřejné správy, justice a veřejných médií.  

Kromě horizontálního vývoje organizovaných skupin dochází dlouhodobě 

k rozšiřování mezinárodního organizovaného zločinu. Podle expertních odhadů je podíl 

mezinárodních zločineckých skupin na území ČR cca 50%. Dlouhodobě patří mezi 

nejpočetnější ukrajinské, vietnamské, ruské a albánské skupiny.  

Rozsáhlé aktivity mezinárodních skupin poukazují na přímou souvislost s rozvojem 

nelegální migrace, pašování zboţí, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a hospodářskou 

kriminalitou.  

4.1.7 Ohroţení funkčnosti kritické infrastruktury 

Z pohledu KI jako koncového cílového prvku se nejedná o hrozbu ale o riziko, které je 

způsobeno moţnými aktuálními hrozbami. Pro zjištění míry rizika jednotlivých KI je moţné 

vycházet z následující rovnice
 
[16]: 

        
                             

             
 

Z uvedené rovnice vyplívá, ţe riziko ohroţení funkčnosti KI je přímo úměrné 

závaţnosti hrozby na ní působící, míře zranitelnosti a celkové hodnotě KI. Naopak nepřímo 

úměrné je přijatým protiopatřením. V případě, ţe budeme předpokládat intencionální hrozby, 

je třeba do rovnice zakomponovat kapabilitu a motivovanost aktéra.  
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4.1.8 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

Hrozba přerušení dodávek strategických surovin úzce souvisí s energetickou 

bezpečnosti státu, které je kladena v této oblasti priorita. Stále rostoucí význam má 

potravinová bezpečnost a zdroje pitné vody. V návaznosti na působení dalších vybraných 

hrozeb lze předpokládat některé z následujících příčin přerušení dodávek strategických 

surovin nebo energie:  

 Geopolitický konflikt: stát, případně soukromá organizace, můţe zneuţívat svého 

monopolního postavení na trhu k dosaţení vlastních cílů na úkor odběratelských 

subjektů. 

 Vyřazení části infrastruktury: následkem přírodní nebo antropogenní pohromy 

můţe dojít ke zničení produktovodu nebo výrobních a přečerpávacích zásobních 

zařízení nebo objektů.  

 Nedostatečná kapacita zdroje: aktuálním světovým tématem jsou ztenčující se 

zásoby nerostných surovin. Zvláště rychlý rozvoj států jako je Indie nebo Čína má za 

následek rychlejší úbytek nerostných surovin především na trhu.  

 Negativní ekonomický vývoj: vývoj cen surovin příčinou i následkem přerušení 

dodávek strategických surovin.  

Vhodná bezpečnostní opatření vycházejí hlavně ze surovinového potenciálu, kterým 

příslušný stát disponuje. V případě potřeby importu surovin je základním předpokladem 

bezpečnosti vytvoření diverzifikované importní sítě na základě bilaterálních smluv 

jednotlivých států. Snaha EU vede k vytvoření jednotné energetické strategie, která by 

zaručila státům ES bezpečné a stálé prostředí pro import surovin. 

4.1.9 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události 

Obecně lze povaţovat tuto kategorii přírodních hrozeb za neintencionální. Přesto jsou 

pro EU a ČR přírodní pohromy jednou z nejčastějších hrozeb ovlivňujících veřejné 

infrastruktury.  

V souvislosti s vysokým výskytem negativních přírodních vlivů disponuje ČR 

rozsáhlou sítí Jednotného systému varování a vyrozumění, která sniţuje riziko závaţných 

dopadů přírodních a antropogenních katastrof. Antropogenní hrozby mohou zahrnovat 

válečné konflikty, epidemie, havárie a další v této kapitole uvedené hrozby. 
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4.2 Ostatní bezpečnostní hrozby ovlivňující KI 

Mezi další hrozby, které Ministerstvo vnitra označilo jako závaţné, patří extrémismus 

a provoz civilního letectví. Přesto, ţe uvedené hrozby nejsou v Bezpečnostní strategii ČR 

2011 blíţe specifikované, řadí je jejich potenciál způsobit škodu mezi závaţné hrozby 21. 

století. 

4.2.1 Extrémismus 

ČR vyvíjí dlouhodobě snahu potlačovat extrémismus a sniţovat riziko jeho vzniku  

a rozšíření. Důsledky činnosti extrémistických skupin jsou nejčastěji patrné v oblasti 

neakceptování práva na osobní vlastnictví, respektování svobody náboţenského, 

filozofického, politického vyznání nebo etnického či národnostního původu a s tím spojenou 

trestnou činností. Statisticky bylo za rok 2011 extrémistickými skupinami spácháno celkem 

238 zaevidovaných trestných činů. To odpovídá 0,08% podílu celkové kriminální činnosti 

v ČR se zastoupením na majetkové, mravností, hospodářské a násilné trestné činnosti. [22] 

Trestná činnost extrémistických skupin v ČR, viz příloha č. 4. 

4.2.2 Civilní letectví 

Zvyšující se kapacita letecké dopravy a moţné následky jejího zneuţití nutí státy 

k důslednějším bezpečnostním opatřením. Zejména teroristický incident 11. 09. 2001 vedl 

k celosvětovému zpřísnění leteckých kontrol a podmínek pro provoz letecké dopravy. V roce 

2010 přesahoval počet odletů civilních letadel 30,5 mil, z toho přes 7 mil registrovaných 

v Evropě [17]. V následujících letech tento počet celosvětově nadále vzrůstá, v roce 2011 

bylo v českém vzdušném prostoru zaregistrovaných 714 729 letů [20], coţ představuje spolu 

s důsledky zneuţití leteckého provozu obrovský potenciál vzniku mimořádné události (dále 

jen MU). Bliţší statistické údaje o počtu letů viz příloha č. 5. 

5 Vymezení KI v závislosti na novodobých bezpečnostních hrozbách 

Sestavení objektivní metody pro komplexní analýzu vymezení kritické infrastruktury 

v závislosti na současných bezpečnostních fenoménech si ţádá rozdělení celého systému na 

menší celky - infrastruktury a dále jejich rozdělení na kritické prvky, případně spojovací sítě 

těchto prvků. V souvislosti s prvky KI je nutné identifikovat jejich důleţitost a prioritu 

ochrany v infrastruktuře. Vhodnou metodou pro posouzení priorit kritických prvků muţe být 
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metoda FTA neboli metoda stromu poruch. Metodou FTA lze vymezit zařízení, jejichţ 

porucha, respektive jejich napadení můţe způsobit hlavní systémovou poruchu a vyřazení KI. 

V procesu vyhledávání kritických prvků a jejich rizik by měla být zahrnuta vnitřní i vnější 

bezpečnost jednotlivých prvků, včetně zhodnocení fyzické i reţimové ochrany a opatření 

vedoucích k obnově nebo přemostění vyřazeného prvku. Z pohledu náchylnosti jednotlivých 

prvků infrastruktury na působení hrozeb je moţné pouţití metody FMEA, která umoţní 

identifikaci procesních i strukturálních rizik hodnocených prvků na základě pravděpodobnosti 

vzniku rizika, jeho odhalení a závaţnost následků. Výsledky uvedených metod nám 

poskytnou cenné informace o identifikaci kritických prvků zkoumané infrastruktury a jejich 

náchylnost na vybrané hrozby. Při komplexní analýze lze postupovat následovně: 

Pouţitím identifikační metody pro kritické prvky, kterou můţe být např. zmíněná FTA 

nebo jedna z dalších vhodných metod (souvztaţnost, CARVER, ETA, Ishikavůw diagram, 

upravená Kittsova nebo jiná bodová metoda aj.), získáme vytipované kritické prvky. 

Zkoumáním těchto prvků na náchylnost vůči působení vybraných hrozeb, např. zmíněnou 

upravenou metodou FMEA nebo jinou vhodnou metodou (extrapolace minulých událostí, 

brainstorming aj.), získáme přehled o moţnostech jejich vyřazení. Vhodným srovnáním 

kritických prvků v závislosti na jejich ohroţení vybranými bezpečnostními hrozbami získáme 

kritické hrozby pro zkoumanou infrastrukturu (prioritu lze určit například vhodným bodovým 

ohodnocením, Paretovou analýzou a pouţitím Lorenzovy křivky aj.).  

5.1 Analýza kritické infrastruktury a její hodnocení 

K vymezení důleţitosti konkrétní kritické infrastruktury je nutná podrobná znalost 

hodnocených KI, znalost statistických údajů o závislosti obyvatel na konkrétní KI, případně 

jejího propojení na další infrastruktury, odhad dopadu vyřazení KI a to především z hlediska 

průřezových kritérií a moţnosti ochrany KI. Pro vzájemné srovnání důleţitosti kritických 

infrastruktur vybraných dle odvětvových kritérií lze vyuţít kvalitativních analytických metod, 

které umoţňují zohlednit rozdílnost vybraných infrastruktur. Náchylnost k subjektivnosti 

výsledku lze sníţit zapojením většího počtu odborníků z vybraných oblastí KI, např. vyuţitím 

brainstormingu nebo expertních dotazníků. Další moţností je stanovení vhodného 

posuzovacího kritéria za pouţití semi - kvalitativních metod např. metodou souvztaţnosti, kdy 

je důleţitost hodnoceného prvku stanovena na základě vzájemné propojenosti s ostatními 

hodnocenými prvky. V následujících podkapitolách je uvedena analýza KI pomocí metody 

souvztaţnosti a její následné vyhodnocení.     
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5.1.1 Postup při hodnocení kritické infrastruktury metodou souvztaţnosti 

Kritičnost infrastruktury je metodou souvztaţnosti hodnocena z hlediska vazeb mezi 

zdrojem a objektem moţného rizika v matici souvztaţnosti předem vybraných kritických 

infrastruktur. KI jsou vybrány na základě odvětvových kritérií dle nařízení vlády 432/2010 

Sb. V matici jsou posuzovány: 

 KI z pohledu objektu rizika: hodnoty jsou zaznamenávány v řádcích 

 KI z pohledu zdroje rizika: hodnoty jsou zaznamenávány ve sloupcích 

Hodnoty v sobě odpovídajících řádcích a sloupcích jsou sečteny a upraveny tak, aby 

odpovídaly procentuálnímu vyjádření KI z pohledu zdroje rizika Kbr a z pohledu objektu 

rizika Kar. V závislosti na rozsahu maximálního (Kbr max, Kar max) a minimálního (Kbr 

min, Kar min) procentuálního zastoupení KI se, s přihlédnutím na stanovenou procentuální 

míru nejistoty s, určí vedlejší osy slouţící k rozdělení výsledného grafu na čtyři kvadranty 

[18].  

I. kvadrant: primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant: sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant: ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant: relativní bezpečí 

Poloha KI v kvadrantech určuje jejich důleţitost s ohledem na vzájemné propojení 

všech hodnocených KI. Přiřazení důleţitosti KI se shodnou polohou v kvadrantu je provedeno 

dle subjektivního posouzení s přihlédnutím na průřezová kritéria hodnocení KI. Pro konečné 

seřazení je kladen vyšší důraz na hodnotu Kar, tedy schopnost KI stát se objektem rizika. 

5.1.2 Hodnocení kritické infrastruktury metodou souvztaţnosti 

V následujícím postupu jsou hodnoceny vybrané KI metodou souvztaţnosti podle 

předchozího obecného postupu, viz kapitola 4.1.1. Dosazované hodnoty jsou: 1 pro kladnou 

odpověď a 0 pro zápornou odpověď. Hodnota 1 odpovídá primárnímu propojení, tedy dojde-li 

k selhání jedné infrastruktury, předpokládáme vysokou pravděpodobnost, ţe dojde k přímému 

negativnímu ovlivnění druhé posuzované infrastruktury. Pro hodnotu 0 předpokládáme, 

ţádnou nebo vzdálenou sekundární závislost hodnocených infrastruktur.  Postup analýzy 

souvztaţnosti na konkrétním příkladu je uveden níţe, viz tabulka č. 1: Matice souvztaţnosti 

pro vybrané kritické infrastruktury, výpočet koeficientu rizika (1), tabulka č. 2: Stanovení 

koeficientu rizika dle výpočtu (1), výpočet os matice souvztaţnosti (2), graf č. 1: Výsledný 
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graf matice souvztaţnosti a tabulka č. 3: Seřazení KI na základě priority vypočtené metodou 

souvztaţnost. 

Tabulka č. 1: Matice souvztaţnosti pro vybrané kritické infrastruktury [autor] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Kar 

1 Energetika   0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 Vodní hospodářství 1   0 0 0 1 0 0 0 2 

3 Potravinářství a zemědělství 1 1   0 1 1 0 0 0 4 

4 Zdravotnictví 1 1 0   0 1 1 0 0 4 

5 Doprava 1 0 0 0   1 0 0 0 2 

6 Komunikační a informační systémy 1 0 0 0 0   0 0 0 1 

7 Finanční trh a měna 1 0 0 0 0 1   0 0 2 

8 Nouzové služby 1 0 0 0 1 1 1   1 5 

9 Veřejná správa 1 0 0 0 0 1 1 0   3 

Σ Kbr 8 2 0 0 2 8 3 0 1   

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] . 100 [%]     

Kbr = [(Σ Krb / (x-1)] . 100 [%]        (1) 

____________________________________________  
x… počet hodnocených prvků (infrastruktur) 

Kar… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska objektu rizika 

Kbr… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska zdroje rizika 

 

Tabulka č. 2: Stanovení koeficientu rizika dle výpočtu (1) [autor] 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kar [%]  13 25 50 50 25 13 25 63 38 

K br [%] 100 25 0 0 25 100 38 0 13 

O1= 100 - [(Kar max - Kar min) / 100] . s [%] 

Q2= 100 - [(Kbr max - Kbr min) / 100] . s [%]      (2) 

___________________________________________________ 
s…  spolehlivost systému 80% 

Kar min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 13% 

Kar max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 63% 

Kbr min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 0% 

Kbr max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 100% 

Q1…  poloha osy matice pro souřadnice x  60% 

Q2…  poloha osy matice pro souřadnice y 20% 
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Graf č. 1: Výsledný graf matice souvztaţnosti [autor] 

Tabulka č. 3: Seřazení KI na základě priority vypočtené metodou souvztaţnosti [autor] 

PRIORITA: POŘADOVÉ ČÍSLO: INFRASTRUKTURA: KVADRANT: 

1 1 Energetika II. 

2 6 Komunikační a informační systémy II. 

3 7 Finanční trh a měna II. 

4 5 Doprava II. 

5 2 Vodní hospodářství II. 

6 8 Nouzové složky III. 

7 9 Veřejná správa IV. 

8 4 Zdravotnictví IV. 

9 3 Potravinářství a zemědělství IV. 

5.1.3 Hodnocení konkrétních oblastí kritické infrastruktury metodou souvztaţnosti 

V následujícím postupu jsou hodnoceny konkrétní oblasti KI stanovené dle nařízení 

vlády 432/2010 Sb., viz příloha č. 1. Metoda souvztaţnosti je aplikována podle předchozího 

postupu, viz kapitola 4.1.1. Dosazované hodnoty jsou: 1 pro kladnou odpověď a 0 pro 

zápornou odpověď. Hodnota 1 odpovídá primárnímu propojení infrastruktur, tedy dojde-li 

k selhání jedné oblasti z vybraných kritických odvětví, předpokládáme vysokou 

pravděpodobnost, ţe dojde k přímému negativnímu ovlivnění druhé hodnocené oblasti KI. 

Pro hodnotu 0 předpokládáme ţádnou nebo vzdálenou sekundární souvislost hodnocených 

oblastí. Postup analýzy souvztaţnosti na konkrétním příkladu je uveden níţe: Matice 

souvztaţnosti pro vybrané prvky KI - uvedena v příloze č. 6, výpočet koeficientu rizika (1), 
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tabulka č. 4: Stanovení koeficientu rizika dle výpočtu (1), výpočet os matice souvztaţnosti 

(2), graf č. 2: Výsledný graf matice souvztaţnosti a tabulka č. 5: Seřazení prvku KI na základě 

priority vypočtené metodou souvztaţnost. 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] . 100 [%]     

Kbr = [(Σ Kbr / (x-1)] . 100 [%]        (1) 

____________________________________________  
x… počet hodnocených prvků (infrastruktur) 

Kar… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska objektu rizika 

Kbr… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska zdroje rizika 

Tabulka č. 4: Stanovení koeficientu rizika dle výpočtu (1) 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kar [%]  4 8 8 8 4 4 12 16 0 8 12 4 8 

Kbr [%]  84 0 8 16 0 0 0 0 4 4 4 0 16 

RIZIKO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Kar [%]  8 8 8 24 8 20 32 16 28 16 12 24 16 

Kbr [%]  8 8 16 0 88 8 4 4 8 8 8 20 0 

O1= 100 - [(Kar max - Kar min) / 100] . s [%] 

Q2= 100 - [(Kbr max - Kbr min) / 100] . s [%]      (2) 

___________________________________________________ 
s…  spolehlivost systému 80% 

Kar min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 0% 

Kar max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 32% 

Kbr min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 0% 

Kbr max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 88% 

Q1…  poloha osy matice pro souřadnice x  74,4% 

Q2…  poloha osy matice pro souřadnice y 29,6% 

 

Graf č. 2: Výsledný graf matice souvztaţnosti [autor]  
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Výsledkem analýzy je tabulka č. 5, ve které jsou seřazeny oblasti na základě jejich 

priority, vycházející z jejich polohy v grafu. 

Tabulka č. 5: Seřazení prvků KI na základě priority vypočtené metodou souvztaţnosti [autor] 

PRIORITA: POŘADOVÉ ČÍSLO: INFRASTRUKTURA: KVADRANT: 

1 18 Informační systémy II. 

2 1 Elektřina II. 

3 25 Ostatní státní správa IV. 

4 20 Integrovaný záchranný systém IV. 

5 22 Předpovědní a varovná služba IV. 

6 19 Finanční trh IV. 

7 4 Vodní hospodářství IV. 

8 13 Pevná síť IV. 

9 23 Veřejné finance IV. 

10 13 Poštovní služby IV. 

11 16 Satelitní komunikace IV. 

12 21 Radiační monitorování IV. 

13 24 Sociální zajištění a zaměstnání IV. 

14 3 Ropa IV. 

15 8 Zdravotnictví IV. 

16 11 Letecká doprava IV. 

17 14 Mobilní síť IV. 

18 15 Rozhlas a televizní vysílání IV. 

19 26 Zpravodajské služby IV. 

20 10 Železniční doprava IV. 

21 7 Potravinářská výroba IV. 

22 2 Zemní plyn IV. 

23 5 Rostlinná výroba IV. 

24 6 Živočišná výroba IV. 

25 9 Silniční doprava IV. 

26 12 Vnitrozemská lodní doprava IV. 

5.1.4 Zhodnocení výsledků při pouţití metody souvztaţnosti na hodnocení důleţitosti 

kritické infrastruktury 

Pouţití metody souvztaţnosti při posuzování rozsáhlých systémů s sebou nese značné 

subjektivní zkreslení výsledků způsobené neznalostí detailů vzájemného propojení systémů  

a nedostatek přesných statistických údajů. Přesto metoda přináší objektivnější a přehlednější 

posouzení stavu při stejné znalosti systémů, neţ hodnocení metodami ryze kvalitativními. Na 

základě výsledků předchozích analýz je sestavena tabulka č. 6, ve které jsou seřazena odvětví 

a oblasti KI. Důleţitost hodnoceného odvětví vychází z výsledku provedené analýzy pro 

odvětví KI, viz kapitola 4.1.2. Uvedené oblasti KI jsou vybrány na základě výsledku analýzy 
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pro hodnocení oblasti KI a to tak, ţe je vţdy uvedena oblast s nejvyšší prioritou, viz kapitola 

4.1.3.  

Tabulka č. 6: Seřazení stěţejních odvětví KI [autor] 

Priorita: Odvětví: Oblast: 

1 Energetika elektřina 

2 Komunikační a informační systémy technické prvky informačních systémů 

3 Finanční trh a měna    

4 Doprava letecká doprava 

5 Vodní hospodářství   

6 Nouzové služby Integrovaný záchranný systém 

7 Veřejná správa ostatní státní správa 

8 Zdravotnictví   

9 Potravinářství a zemědělství potravinářská výroba 

Výsledky odráţejí současné oblasti zájmů bezpečnostní praxe. V oblasti ochrany KI, 

respektive EKI, klade Evropská unie důraz právě na oblasti energetiky, informačních systémů 

a dopravy. Oblast finančního trhu a měny je důleţitá pro svou významnou sekundární 

propojenost se všemi infrastrukturami a nestabilita, nebo dokonce vyřazení této KI, by mělo 

mezinárodní dopad na občany i státní zřízení. Zvláště pak v kontextu provázaného trţního 

prostředí Schengenského prostoru. 

Výsledky analýzy souvztaţnosti je moţné zpřesnit na základě podrobné znalosti 

statistických údajů, diskuse s odborníky v dané oblasti KI nebo zasláním expertních 

dotazníků. Další moţností je zúţení posuzované oblasti na konkrétní prvky a vyuţití 

kombinace analytických metod jak bylo dříve zmíněno v kapitole 4. Výsledek analýzy 

souvztaţnosti je ovlivněn rovněţ definováním hranic posuzované oblasti. Výše uvedené 

analýzy vycházejí z definic, uvedených v nařízení vlády č. 432/2010 Sb., se zaměřením na 

odvětvová kritéria posuzování KI. V případě, ţe bychom zvolili jiná kritéria posuzování, bude 

i výsledek analýzy odlišný. Jako příklad je v příloze č. 7, uvedena analýza metodou 

souvztaţnosti pro oblasti KI, s ohledem na průřezová kritéria dle nařízení vlády 432/2010 Sb. 

a zohledněním dopadu negativních jevů na společnost. 

5.2 Analýza bezpečnostních hrozeb a jejich posouzení 

Za účelem analýzy současného bezpečnostního stavu ČR je moţno vycházet 

z materiálů Ministerstva vnitra ČR nebo Ministerstva obrany ČR. Při procesu analýzy je nutné 
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zohlednit „fenomenizaci“ bezpečnostních hrozeb a jejich aktuální kritičnost pro ČR, případně 

pro vybrané systémy. 

Pro výběr závaţných bezpečnostních hrozeb a stanovení jejich priority je na 

základním stupni moţné pouţit statistických hodnocení: metodu extrapolace, hodnocení 

bezpečnostní situace pomocí brainstormingu, analýzy souvztaţnosti, případně jinou vhodnou 

např. bodovou metodu za pouţití vhodných parametru k posouzení. V následujících 

kapitolách je k posouzení závaţnosti hrozeb ve vztahu k ČR vyuţito upravené bodové metody 

CARVER. Pro doplnění je pouţito obecné metody souvztaţnosti. 

5.2.1 Pouţití bodové metody k analýze bezpečnostních hrozeb ve vztahu k České 

republice 

Aplikovaná bodová metoda vychází z analytické metody CARVER. Níţe uvedená 

semi - kvalitativní bodová metoda zachovává stejné principy hodnocení jako metoda 

CARVER, tedy pětibodové hodnocení závaţnosti v definovaných kategoriích, následné 

sečtení bodů pro daný zkoumaný prvek a přiřazením priority zkoumaného prvku na základě 

počtu udělených bodů. Vyšší hodnota určuje závaţnější hrozbu. Na rozdíl od hodnocených 

kategorií CARVER (kritičnost, přístupnost, obnovitelnost, zranitelnost, vliv na obyvatelstvo, 

rozpoznatelnost), které se hodí pro výběr cílového objetu zájmu, jsou níţe definovanými 

kategoriemi: rozpoznatelnost, předvídatelnost, výskyt, propojenost, ochrana, náročnost  

a motivace. Uvedené kategorie jsou vhodnější k posouzení vybraných hrozeb ve vztahu 

k předem definovanému objektu, respektive KI.  

Hodnocení: 

Přesnost výsledných dat je závislá na mnoţství a přesnosti dostupných statistických 

údajů, informací o dané problematice a znalosti posuzovaného cíle hodnocených prvků. 

Výsledky analýzy jsou proto zatíţeny chybou vycházející z nedostupnosti přesných 

statistických údajů. Bodové hodnocení vychází ze znalosti bezpečnostních hrozeb, 

dostupných především z veřejných zdrojů. 

Ve všech níţe uvedených kategoriích posuzovaných oblastí, znamená vyšší bodová 

hodnota nepříznivější stav pro cílový objekt hodnocení.  

Kategorie hodnocení: 

1. Rozpoznatelnost: míra schopnosti rozpoznat vzniklou hrozbu a její vztah k cílovému 

subjektu. Hodnocení je závislé na míře obtíţnosti rozpoznat hrozbu v čase. 



23 

 

2. Předvídatelnost: úzce souvisí se schopností rozpoznání vznikající hrozby. Jedná se  

o míru schopnosti předpovědět vznik konkrétní hrozby na základě sledování vývoje 

nepřímých indicií o aktivaci hrozby. 

3. Výskyt: sledován je výskyt hrozby v souvislosti s cílovým objektem posuzování. 

Přímá souvislost znamená předchozí zkušenost s vybranou bezpečnostní hrozbou 

v souvislosti s posuzovaným cílem. Nepřímá souvislost znamená zaznamenaný výskyt 

hrozby, ne však spojený s konkrétním posuzovaným cílem. 

4. Návaznost: míra vzájemného propojení hrozeb, jako předpoklad kumulace vzniku 

konkrétní bezpečnostní hrozby pro cílový objekt. Vychází z hodnocení hrozeb 

metodou souvztaţnosti, viz kapitola 4.2.2. 

5. Ochrana: míra schopnosti a moţnosti zabezpečit posuzovaný objekt před vybranou 

bezpečnostní hrozbou. 

6. Náročnost: posouzení schopnosti rozvoje a vzniku hrozby v míře nebezpečné pro 

posuzovaný objekt. 

7. Motivace: jako jeden z parametrů vzniku rizika je hodnocená motivace vyvolaná 

posuzovaným objektem. V případech, kde motivace nehraje významnou roli, je 

přihlédnuto k dalším okolnostem jako: diverzifikace funkce KI a jejích prvků, četnost 

zastoupení v dané oblasti aj. 

Kritéria pro určování indexu (bodového hodnocení) jednotlivých kategorií jsou 

uvedena příloze č. 8. 

Posuzované aktuální hrozby: 

 Terorismus 

 Šíření zbraní hromadného ničení 

 Kybernetický útok 

 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru 

 Negativní aspekty mezinárodní migrace 

 Ohroţení funkčnosti kritické infrastruktury 

 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné MU  

 Extrémismus 

 Bezpečnost civilního letectví 
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Na základě výše uvedených kritérií pro hodnocené aktuální hrozby a s ohledem na cíl 

hodnocení je vytvořena následující tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Výsledná tabulka hodnocení hrozeb bodovou metodou [autor] 

 

Aktuální bezpečnostní hrozba: R P V N O N M 
Hodnota 

(∑) 

1 Terorismus 5 5 1 4 4 4 4 27 

2 Šíření zbraní hromadného ničení 4 4 3 4 4 4 3 26 

3 Kybernetický útok 5 5 3 3 5 3 5 29 

4 Nestabilita a regionální konflikty v… 2 2 3 5 5 5 3 25 

5 Negativní aspekty mezinárodní migrace 2 4 4 3 3 3 2 21 

6 Organizovaný zločin a korupce 5 2 5 4 4 4 3 27 

7 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury 2 4 2 3 5 3 5 24 

8 Přerušení dodávek strategických surovin … 2 4 2 3 5 3 5 24 

9 Pohromy přírodního a antropogenního původu … 3 5 3 3 5 3 1 23 

10 Extrémismus 2 2 4 4 2 5 4 23 

11 Bezpečnost civilního letectví 3 5 2 3 2 2 4 21 

 Sečtením bodového hodnocení ve všech kategoriích pro kaţdou aktuální bezpečnostní 

hrozbu lze seřadit vybrané bezpečnostní hrozby dle závaţnosti pro ČR v kontextu KI, v pořadí 

dle tabulky č. 8. V případě shodného bodového hodnocení je přihlédnuto ke kvalitativnímu 

hodnocení posuzovaných hrozeb. 

Tabulka č. 8: Přiřazení priority vybraným bezpečnostním hrozbám [autor] 

 

 

Obecně nejzávaţnější hrozbou se pro ČR jeví dle výsledků předchozí analýzy 

kybernetický zločin. Kybernetický zločin nemá přímý dopad na ţivot a zdraví obyvatelstva, 

ale značné rozšíření tohoto fenoménu spolu s vysokým stupněm organizace některých skupin 

zabývajících se zločinem v kybernetickém prostředí řadí tuto hrozbu mezi jedny 

z celosvětových nejvýznamnějších hrozeb 21. století. 

Priorita: Bezpečnostní hrozba: 

1 Kybernetický útok 

2 Organizovaný zločin a korupce 

3 Terorismus 

4 Šíření zbraní hromadného ničení 

5 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru 

6 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

7 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury 

8 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné MU 

9 Extrémismus 

10 Bezpečnost civilního letectví 

11 Negativní aspekty mezinárodní migrace 
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Za další významné hrozby jsou označeny terorismus a šíření zbraní hromadného 

ničení, které spolu úzce souvisí. Identifikace a ochrana před těmito fenomény je pro jejich 

asymetrický charakter značně obtíţná. Terorismus a pouţití zbraní hromadného ničení lze 

povaţovat za hrozbu spojenou s extrémismem, který je vázán mimo jiné na konfliktní oblasti  

a regiony s dlouhodobě nestabilním politickým reţimem. Pro ČR je stabilita v oblasti 

euroatlantického prostoru a jeho okolí důleţitá i z pohledu energetické a surovinové 

bezpečnosti. Snahou ČR je v této oblasti diverzifikace zdrojů a jejich přesunutí do stabilních 

oblastí. Tato snaha je však podmíněna ekonomickými vlivy. Přerušení dodávek strategických 

surovin a energie je mezi hodnocenými hrozbami na šestém místě.  

Závaţnost dalších hodnocených bezpečnostních hrozeb se odvíjí především od 

četnosti jejich výskytu (pohromy přírodního a antropogenního původu, extrémismus) nebo 

rozšíření zkoumaného jevu (bezpečnost civilního letectví, negativní aspekty mezinárodní 

migrace) v kombinaci s potenciálem hrozby způsobit škodu. 

Ke zpřesnění údajů a odstranění subjektivních dopadů na hodnocení je moţno vyuţít 

kombinace několika metod pro dílčí hodnocení v daných kategoriích. Např. aplikace níţe 

uvedené metody souvztaţnosti. Dalším přínosem je znalost přesných statistických údajů  

v definovaném období nebo vyuţití expertních dotazníků či brainstormingu. 

5.2.2 Pouţití metody souvztaţnosti k hodnocení bezpečnostních hrozeb 

V následujícím postupu jsou hodnoceny vybrané hrozby metodou souvztaţnosti ve 

vztahu k ČR podle postupu v kapitole 4.1.1. Do matice souvztaţnosti jsou zapsány hodnoty:  

1 pro kladnou odpověď a 0 pro zápornou odpověď. Hodnota 1 odpovídá primárnímu 

propojení, tedy předpokládáme přímou návaznost vzájemně posuzovaných hrozeb. Pro 

hodnotu 0 předpokládáme ţádnou nebo omezenou návaznost hodnocených hrozeb. Výsledky 

jsou zapsány v tabulce č. 9 a jejich výstup je za pomocí výpočtu (1) pouţit k sestavení tabulky 

č. 10. Na základě výpočtu (2) je sestaven graf č. 3. 

Příklad pro hodnotu 1 (ANO): Předpokládáme, ţe za vhodných okolností vede 

extrémismus k rozvoji terorismu. 

Příklad pro hodnotu 0 (NE): Předpokládáme, ţe hrozba kybernetického útoku nevede 

k zvýšení negativních důsledků mezinárodní migrace. 
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Tabulka č. 9: Matice souvztaţnosti pro vybrané bezpečnostní hrozby [autor] 

 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] . 100 [%]     

Kbr = [(Σ Kbr / (x-1)] . 100 [%]        (1) 

____________________________________________  
x… počet hodnocených prvků (infrastruktur) 

Kar… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska objektu rizika 

Kbr… procentuální vyjádření hodnoty prvku (infrastruktury) z hlediska zdroje rizika 

 

Tabulka č. 10: Stanovení koeficientu rizika dle výpočtu (1) 

 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K ar [%] x 50 50 50 90 30 50 80 80 70 50 90 

K br [%] y 80 70 50 90 60 80 40 60 40 100 20 

 

O1= 100 - [(Kar max - Kar min) / 100] . s [%] 

Q2= 100 - [(Kbr max - Kbr min) / 100] . s [%]      (2) 

___________________________________________________ 
s…  spolehlivost systému 80% 

Kar min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 30% 

Kar max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska objektu rizika) 90% 

Kbr min… minimální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 20% 

Kbr max… maximální procentuální hodnota koeficientu (infrastruktury z hlediska zdroje rizika) 100% 

Q1…  poloha osy matice pro souřadnice x  52% 

Q2…  poloha osy matice pro souřadnice y 36% 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Kra

1 Terorismus 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5

2 Šíření zbraní hromadného ničení 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5

3 Kybernetický útok 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5

4 Nestabilita a regionální konflikty … 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

5 Negativní aspekty mezinárodní migrace 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3

6 Organizovaný zločin a korupce 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5

7 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8

8 Přerušení dodávek strategických surovin… 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8

9 Pohromy přírodního a antropogenního původu … 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7

10 Extrémismus 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5

11 Bezpečnost civilního letectví 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9

8 7 5 9 6 8 4 6 4 10 2Σ Krb
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Graf č. 3: Výsledný graf matice souvztaţnosti [autor] 

Dle výše uvedených výpočtů vyplývá následující seřazení vybraných bezpečnostních 

hrozeb z pohledu jejich moţného propojení, viz tabulka č. 11. Při hodnocení v kvadrantech je 

přednostně posuzována hodnota pro zdroj rizika, následně pro objekt rizika. V případě shodné 

polohy posuzovaných bezpečnostních hrozeb je přihlédnuto ke kvalitativnímu hodnocení 

posuzovaných hrozeb. 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení vzájemného propojení bezpečnostních hrozeb [autor] 

 

  Podle přechozího hodnocení vybraných bezpečnostních hrozeb metodou souvztaţnosti 

je z pohledu zdroje vzniku a rozšíření další posuzované bezpečnostní hrozby nejprovázanější 

extrémismus, který můţe za vhodných okolností iniciovat všechny ostatní hodnocené hrozby, 

zejména terorismus. Dalšími významně propojenými fenomény jsou terorismus, nestabilita  

Priorita:
Pořadové 

číslo:
Kvadrant:

1 4 I.

2 8 I.

3 9 I.

4 7 I.

5 10 II.

6 1 II.

7 6 II.

8 2 II.

9 3 II.

10 5 II.

11 11 III.Bezpečnost civilního letectví

Bezpečnostní hrozba:

Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru

Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie

Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné MU

Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury

Extrémismus

Terorismus

Organizovaný zločin a korupce

Šíření zbraní hromadného ničení

Kybernetický útok

Negativní aspekty mezinárodní migrace
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a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru, organizovaný zločin, šíření zbraní 

hromadného ničení, přerušení dodávek strategických surovin nebo energie a další dle výše 

uvedené matice souvztaţnosti, viz tabulka č. 9. Z pohledu nejnáchylnějšího fenoménu na 

iniciaci způsobenou vlivem jiného z hodnocených fenoménů je bezpečnost civilního letectví. 

Další fenomény v posloupnosti viz tabulka č. 9.   

5.3 Vymezení KI primárně ohroţené projevy nových bezpečnostních fenoménů 

Pro hodnocení nových bezpečnostních fenoménu ve vztahu k ČR a vybrané KI je 

nutné neustále sledovat aktuální vývoj světového bezpečnostního prostředí nejen pomocí 

zpravodajských sluţeb, ale rovněţ veřejně přístupnými zdroji dat. Vývoj bezpečnostního 

prostředí v sobě zahrnuje změnu vztahu zdroje a objetu rizika. Tato změna (vývoj) vztahu 

objektu a zdroje rizika je přirozená a závislá na samotném vývoji prvků posuzovaného 

systému. Objekt rizika se můţe stát náchylnějším vůči působení bezpečnostní hrozby 

například svou expanzí, vzájemným propojením, případně střetem s jinými objekty (systémy), 

nárůstem své důleţitosti, ztrátou nahraditelnosti nebo změnou systému ochrany a v konečném 

důsledku závislostí společnosti na uvaţovaném systému. Vývoj zdroje rizika (bezpečnostní 

hrozby) je závislý na míře společenské tolerance, technickém rozvoji a z velké části je 

ovlivněn chováním objektu rizika v případech, kde se předpokládá motivační stránka pro 

aktivaci zdroje rizika (hrozby).  

5.3.1 Analýza bezpečnostního prostředí vybraných oblastí kritické infrastruktury ve 

vztahu k novodobým bezpečnostním hrozbám 

Následující postup analýzy bezpečnostního prostřední KI ve vztahu k vybraným 

bezpečnostním hrozbám je zaloţen na bodové metodě pro semi – kvalitativní hodnocení rizik. 

Vybraným KI jsou přiřazeny bezpečnostní hrozby chápané jako potencionální zdroj rizika. 

Vybrané hrozby jsou následně posuzovány dle kritérií: v oblasti přímo se vztahující ke KI 

(atraktivnost cíle, moţnosti ochrany cíle, následky pro cílový systém, náročnost na provedení 

v rámci cílového systému) a obecné, vztahující se ke stavu v ČR (výskyt hrozby, následky pro 

společnost při aktivaci hrozby, náročnost na aktivaci hrozby).  
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Postup: 

1. Definování kategorií: 

a) Atraktivnost cíle (A): cílová oblast KI je hodnocena z pohledu potenciálu stát se 

objektem rizika. Značnou měrou se na hodnocení podílí motivace zdroje rizika 

k výběru cíle. V případech, kde motivace nehraje významnou roli, je přihlédnuto 

k dalším okolnostem jako: diverzifikace funkce KI a jejích prvků, četnost zastoupení 

v dané oblasti aj. 

b) Ochrana cíle (O): posouzení cíle z hlediska jeho moţné ochrany. 

c) Následky pro cílový systém (N): pravděpodobná míra poškození funkčnosti KI. 

Hodnocení je prováděno s ohledem na diverzifikaci řídicích a organizačních struktur, 

potenciál hrozby, moţnosti náhrady vybrané KI a stupeň připravenosti KI na vznik 

krizové situace. 

d) Náročnost na provedení (Nr): schopnost provést útok na vybranou oblast KI 

prostředky běţnými pro hodnocenou hrozbu. 

e) Výskyt (V): sledován je výskyt hrozby v souvislosti s územím ČR, je-li známo 

z veřejně dostupných zdrojů konkrétní propojení s posuzovanou KI, je tato skutečnost 

zohledněna.  

f) Následky pro společnost (N): úzce souvisí s následky pro cílový systém. Rozvíjejí 

scénář ohroţení společnosti se zaměřením na důsledky hrozby pro společnost v ČR. 

g) Náročnost (Nr): posouzení schopnosti rozvoje a vzniku hrozby v míře nebezpečné 

pro posuzovaný objekt s přihlédnutím na stav v ČR. 

2. Pro dané kategorie je stanoveno pět kritérií hodnocení, na základě kterých jsou přiděleny 

indexy 1 – 5. Nejzávaţnější pro cílovou KI je hodnota indexu 5. Naopak nejméně 

významná je hodnota indexu 1. Viz příloha 9. 

3. Hodnocení významnosti hrozeb je zaznamenáno do tabulek pro vybrané oblasti KI,  

viz tabulka č. 12 (kategorie hodnocení A, O, N, Nr, V, N, Nr). 

4. Bodová klasifikace kategorií je sečtena jednotlivě, pro kaţdou vybranou hrozbu v řádku 

tabulky zvlášť, dle výpočtu (3); hodnota obecné klasifikace kategorií (V, N, Nr) je po 

součtu vydělena dvěma, aby bylo dosaţeno větší konkretizace vůči cílové KI, viz tabulka 

č. 12 (celková hodnota). 
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Celková hodnota = (A+O+N+Nr) + [(V+N+Nr) / 2]     (3) 

_____________________________________________________ 

A… atraktivnost cíle <1 - 5> 

O… moţnosti ochrany cílového systému vůči hrozbě <1 - 5> 

N… následky pro cílový systém <1 - 5> 

Nr… náročnost na provedení v rámci cílového systému <1 - 5> 

V… výskyt pro ČR <1 - 5> 

N… následky pro společnost pro ČR <1 - 5> 

Nr… náročnost na aktivaci hrozby <1 - 5> 

5. Na základě výpočtu celkové hodnoty je přiřazena vybraným hrozbám hodnota 1 - 10 

případně 1 – 9, u odvětví dopravy. Nejzávaţnější pro danou KI je povaţována hrozba, 

které je udělena nejvyšší hodnota. Nejniţší hodnota 1, je naopak přidělena hrozbě 

s nejniţší závaţnosti pro vybranou KI. V případě ţe jsou výsledky celkového hodnocení 

totoţné pro několik hodnocených hrozeb, je přihlédnuto k aktuálnímu stavu 

bezpečnostního prostředí ČR, viz příkladová tabulka č. 12. Komplexní soubor tabulek  

s hodnocenými údaji v kapitole 4.3.1 je součástí přílohy č. 10. 

Tabulka č. 12: Příkladová tabulka hodnocení hrozeb pro Energetickou KI [autor] 

Odvětví: Oblast:   Systém:                     
 Energetika  Elektřina Výroba elektřiny   

Pořad. 
číslo 

Aktuální bezpečnostní hrozba A O N Nr V N Nr 
Celková 
hodnota 

Hodnocení 

1 Terorismus 4 1 4 3 1 4 2 15,5 6 

2 Šíření zbraní hromadného ničení 2 4 5 2 3 4 2 17,5 7 

3 Kybernetický útok 3 1 4 2 3 2 3 14 4 

4 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prost. 1 3 3 1 3 3 1 11,5 2 

5 Negativní aspekty mezinárodní migrace 1 1 2 1 4 2 3 9,5 1 

6 Organizovaný zločin a korupce 4 3 3 3 5 3 2 18 8 

7 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 4 3 4 3 2 4 3 18,5 9 

8 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné MU 1 2 4 3 3 4 3 15 5 

9 Extrémismus 3 2 2 3 4 2 1 13,5 3 

10 Bezpečnost civilního letectví 4 4 5 3 2 4 2 20 10 

 

6. Ze všech hodnocených KI a vybraných hrozeb je na základě určení priority vytvořená 

přehledná tabulka obsahující oblasti KI a hodnocené bezpečnostní hrozby,  

viz následující tabulka č. 13. 
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Tabulka č. 13: Vymezení KI novodobými bezpečnostními hrozbami [autor] 

 

7. Z údajů uvedených v tabulce č. 13 je vytvořen graf Vymezení KI novodobými 

bezpečnostními hrozbami, uvedený v příloze č. 12. Pro rozsáhlost hodnoceného 

souboru je dále věnována pozornost vţdy čtyřem nejzávaţnějším hrozbám pro dané 

oblasti KI.  

5.4 Dílčí zhodnocení vymezení KI novodobými bezpečnostními hrozbami 

Pro přehlednější interpretaci výše získaných výsledků hodnocení KI a bezpečnostního 

prostředí ČR je vytvořen graf obsahující konečné hodnocení bezpečnostní situace v ČR 

s ohledem na vybrané odvětví KI, viz příloha č. 11. Vyšší ohodnocení hrozby v grafu 

znamená stejně jako u předchozí tabulky č. 13 závaţnější hrozbu pro dané odvětví KI. 

Pro rozsáhlost hodnoceného souboru je dále věnována pozornost vţdy čtyřem 

nejzávaţnějším hrozbám ve vybraných oblastech KI. Nejzávaţnější hodnocené bezpečnostní 

hrozby jsou předmětem grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Vymezení KI novodobými bezpečnostními hrozbami [autor] 

5.4.1 Energetika 

Energetická soustava zahrnující výrobu, rozvod a distribuci elektrické energie je 

v současné době vysoce rozvinutou a propojenou sítí KI. Z pohledu výroby elektrické 

energie je na území ČR hned několik soukromých subjektů vyrábějících elektrickou energii 

pro český trh ale i zahraničí. Výroba elektrické energie je v ČR z velké části zajišťována 

parními, respektive uhelnými elektrárnami a jadernými elektrárnami. Jejich podíl na hrubé 

výrobě el. energie tvořil za rok 2011 více neţ 57%, druhé místo ve výrobě patří jaderné 

energii s podílem 32,3%. Zbývající část 10,7% zastupují paroplynové a plynové, vodní, 

fotovoltaické a větrné elektrárny. Nejčastěji se jedná o rozsáhlé objekty, které mohou být za 

vhodných podmínek náchylné k vnějším negativním vlivům. Vzhledem k výjimečnému 

postavení jaderných elektráren v právním řádu ČR, je vytýčen kolem jaderných elektráren 

bezletový prostor umoţňující případný odklon potencionálně nebezpečných objektů. Efektivní 

ochranu však v případě útoku na objekt civilním letadlem nelze zaručit. Zranitelnost prvků 

výroby el. energie na vzdušný útok, spolu s vysokou frekvencí letecké dopravy v ČR, 

vymezují bezpečnost civilního letectví jako stěţejní hrozbu pro prvky výroby elektrické 

energie. Jako další byly v následujícím pořadí identifikovány hrozby:  
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Přerušení dodávek strategických surovin: výroba elektrické energie je závislá na 

stálém přísunu strategických surovin, který je zajišťován na základě uzavření 

dlouhodobých smluv. Špatná koncepce smlouvy můţe způsobit dočasný lokální výpadek 

el. energie s následkem vysokých ekonomických ztrát. Dalším rizikovým faktorem je 

závislost na přísunu strategických surovin ze států s nestabilním nebo progresivním 

politickým reţimem.    

Organizovaný zločin: rozsáhlá působnost soukromých subjektů na poli výroby 

elektrické energie s sebou přináší sníţenou schopnost kontroly činnosti těchto subjektů. 

To můţe vést spolu s vysokým výskytem organizovaného zločinu v ČR a atraktivností 

cílového objektu k potlačení veřejné soutěţe, nebo účelovému omezení přístupu 

k elektrické energii. 

Terorismus: výroba el. energie můţe být pro teroristy atraktivním cílem útoku. 

Prostředky útoku se mohou stát i výše uvedené hrozby zastřešené filozofií terorismu. To 

zvyšuje nebezpečnost hrozby. Naopak riziko aktivace hrozby sniţuje skutečnost, ţe v ČR 

nedošlo k zaznamenanému teroristickému činu a dále poměrně vysoký stupeň ochrany 

prvku výroby el. energie proti vniknutí osob do objektu. 

V rámci hodnocení přenosové a distribuční soustavy získávají na důleţitosti 

hrozby s niţším stupněm motivovanosti. Nejslabší stránkou sítí elektrické soustavy je 

jejich rozsáhlost a tedy náročnost na ochranu před motivovanými činy i sekundárními 

následky bezpečnostních hrozeb. ČR má na svém území přes 58 tis. km vedení vysokého 

napětí a více neţ 64 tis. km vedení nízkého napětí. Takto rozsáhlá síť je vysoce náchylná 

na přírodní vlivy i protiprávní činy, zároveň je její úplná ochrana prakticky nemoţná. 

Významnou hrozbou pro přenosové sítě je dle provedené analýzy šíření zbraní 

hromadného ničení, terorismus, bezpečnost civilního letectví a extrémismus. Další údaje 

viz příloha č. 10, tabulka č. 1 - 3. 

5.4.2 Komunikační a informační systémy 

Jako nejrizikovější byla identifikována oblast informačních systémů. Komunikační  

a informační systémy pomáhají v rychlém přístupu a snadnému sdílení dat a informací. Snaha 

vytvářet komplexní sítě s rozsáhlou databází a snadným přístupem k informacím je 

v protikladu se snahou zabezpečit tyto informace proti zneuţití. Hodnocené hrozby byly pro 

oblast komunikačních a informačních technologií seřazeny dle následující priority: 
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Přerušení dodávek strategických surovin a energie: provozování moderních 

informačních systémů je plně závislé na dodávce elektrické energie. V tomto ohledu je 

oblast informačních technologií primárně závislá na bezpečnosti energetické KI. 

Kybernetický útok: potenciál kybernetických hrozeb se zvyšuje spolu s počtem 

sdílených dat v síti a jejich důleţitostí, rozsahem a propojeností sítě a v neposlední 

řadě spolu s technickými moţnostmi útočníků.       

Organizovaný zločin: kybernetické prostředí se stává jak nástrojem, tak cílem útoku 

organizovaného zločinu. Mnoţství dostupných informací v síti se dá výhodně vyuţit 

k další trestné činnosti. Z tohoto důvodu nelze u organizovaného zločinu předpokládat 

útok na KI s cílem jejího vyřazení, ale koordinovaný útok za účelem vyuţití potenciálů 

uvaţované informační sítě. 

Šíření zbraní hromadného ničení: jak jiţ bylo zmíněno, ochrana technických prvků 

informačních sítí spočívá v jejich polohové diverzifikaci, zdvojování a poměrně nízké 

atraktivitě cíle útoku. Při pouţití ZHN lze předpokládat rozsáhlý dopad na technické 

prvky, obsluhu i organizační pracovní skupinu. Budeme-li uvaţovat útok jadernou 

zbraní, je nutné se zabývat vedlejším účinkem jaderné reakce, a sice 

elektromagnetickým polem. 

5.4.3 Finanční trh a měna 

Z pohledu rizika ohroţení finančního trhu lze přisoudit značnou míru systémově 

významným institucím, pro jejíţ identifikaci je doporučeno vycházet z velikosti, provázanosti, 

mezinárodních aktivit, nenahraditelnosti a sloţitosti subjektu. Omezení funkce významného 

subjektu můţe vést k vypuknutí měnové, finanční nebo dluhové krize a následky finanční 

krize se dále odrazí ve všech odvětvích KI. Hodnocené hrozby byly pro oblast finančního trhu 

a měny seřazeny dle následující priority: 

Organizovaný zločin: obdobně jako u odvětví energetiky lze předpokládat značný vliv 

organizovaného zločinu na finančním trhu. Černý trh, bankovní a pojišťovací podvody 

jsou přítěţí pro fungování subjektů na finančním trhu.  

Kybernetický útok: dnešní organizované skupiny poskytují své sluţby na poli 

kybernetického zločinu za úplatu. Zájmem některých skupin nemusí být čistý finanční 

zisk, ale i příleţitost vlastnit konkrétní informace o klientech. S rozvojem technických 
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prostředků pro bezkontaktní platby se zvýšilo také riziko narušení bezpečnosti finančních 

institucí.  

Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru: mezinárodní 

provázanost finančního trhu je zjevná, zvláště pak pro ekonomiky států v euroatlantickém 

prostoru. Přesto, ţe nelze předpokládat úmyslné rozpoutání konfliktu za účelem přímého 

ohroţení ekonomiky vybraného státu, jsou regionální konflikty značnou zátěţí pro státní  

i soukromé finanční instituce. 

Šíření zbraní hromadného ničení: ohroţení finančního trhu a měny zbraněmi 

hromadného ničení lze předpokládat v souvislosti s hrozbou terorismu, extrémismu nebo 

jako sekundární následek napadení jiného cíle. Můţe se jednat o státní správu, energetiku, 

dopravu aj. Významným pozitivem prvků finančního trhu a měny je jejich organizační  

a fyzická diverzifikace v kombinaci s finančním zajištěním. Naopak negativem je 

citlivost a vysoký stupeň vzájemné provázanosti s ostatní KI. 

5.4.4 Doprava 

Pro odvětví dopravy byla jako stěţejní identifikována letecká doprava s oblastmi 

objektu letiště a řízení letového provozu. Celosvětově se frekvence letů jiţ dlouhodobě 

zvyšuje, coţ s sebou přináší i vyšší riziko zneuţití civilní letecké dopravy a zároveň vyšší 

pravděpodobnost vzniku nehod. Bliţší statistické údaje o počtu letů viz příloha č. 5. 

Hodnocené hrozby byly pro oblast letecké dopravy objekty letiště seřazeny dle následující 

priority: 

Terorismus: letecká doprava je z pohledu terorismu vysoce atraktivním cílem. Kaţdé 

narušení bezpečnosti letecké dopravy je hojně medializováno, coţ stupňuje efektivitu 

teroristických útoků. V úvahu připadá také zaměření pozornosti teroristů na objekty 

přidruţené leteckému provozu - z pohledu hrozby řízení letového provozu je terorismus 

svou prioritou na třetím místě mezi vybranými hrozbami.    

Šíření zbraní hromadného ničení: hrozba proliferace ZHN je v důsledku propojení na 

ostatní bezpečnostní fenomény významnou hrozbou pro objekty letiště, které navíc 

mohou slouţit jako portály pro rychlé šíření a přenos chemických a biologických zbraní. 

Detekce chemických a biologických látek je v porovnání s jadernými a radiologickými 

látkami časově i ekonomicky mnohem náročnější. Odstavení provozu letiště při zjištění 

nebezpečné látky má významný společenský a ekonomický dopad. V rámci objektu 
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řízení letového provozu je hrozba šíření ZHN vyhodnocena jako nejzávaţnější. 

Výsledky hodnocení odráţejí i sekundární následky pouţití ZHN např. elektromagnetické 

vlivy při výbuchu jaderné zbraně.  

Organizovaný zločin: civilní letectví je provozováno z velké části soukromými subjekty. 

Účast organizovaného zločinu na provozu civilního letectví můţe vést k omezení funkce 

nebo ohroţení bezpečnosti jak dopravní KI, tak ostatních hodnocených KI. V případě 

objektu řízení letového provozu je organizovaný zločin na šestém místě v prioritě mezi 

hodnocenými hrozbami. 

Kybernetický útok: objekty letiště jsou závislé na provozu informačních  

a komunikačních systémů. Vyřazení kybernetické sítě by mělo za následek vyřazení 

prvku infrastruktury. V případě řízení letového provozu jsou kybernetické hrozby 

analýzou určeny jako primární. 

Pohromy přírodního a antropogenního původu: pro objekty správy letového řízení 

byly jako čtvrté nejzávaţnější identifikovány pohromy přírodního a antropogenního 

původu. Umístění objektu je vzhledem k četnosti negativních přírodních jevů nutné volit 

s ohledem na vnější vlivy a okolní prostředí. Hrozba vzniku přírodní a antropogenní 

pohromy s dopadem na objekty letiště je určena jako pátá nejzávaţnější mezi 

hodnocenými hrozbami.  

5.4.5 Vodní hospodářství 

Objekty vodního hospodářství zahrnují především zdroje pitné vody a objety určené  

k úpravě pitné vody. Jejich ochrana je pro finanční náročnost realizace na poměrně nízké 

úrovni. V kombinaci se závislostí obyvatel na zdroji pitné vody se stávají objekty vodního 

hospodářství atraktivním cílem hodnocených bezpečnostních hrozeb. Hodnocené hrozby byly 

pro oblast vodního hospodářství seřazeny dle následující priority: 

Šíření zbraní hromadného ničení: pouţití ZHN je dle provedené analýzy primární 

hrozbou pro oblast vodního hospodářství. Kontaminace vodního zdroje by znamenala 

jeho dlouhodobé vyřazení a značné omezení sociálního ţivota v postiţené oblasti. 

Terorismus: poměrně snadný přístup ke zdroji a úpravnám pitné vody je spolu 

s potenciálním rozsahem negativního vlivu na společnost značným motivačním aspektem 

k provedení teroristického útoku na objekty vodního hospodářství.  
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Bezpečnost civilního letectví: ochrana objektu vodního hospodářství je proti leteckým 

haváriím prakticky nemoţná. Uvaţovat lze jak leteckou nehodu, včetně nepřímé 

kontaminace vodního zdroje, tak zneuţití letadel k cílenému útoku.  

Extrémismus: hrozba extrémismu je limitována podobnými skutečnostmi jako hrozba 

terorismu, avšak v kontextu filozofie extrémismu.   

5.4.6 Nouzové sluţby - Integrovaný záchranný systém 

Omezení funkce integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) by mělo v případě 

vzniku MU závaţný dopad na průběh záchranných a likvidačních prací a tím i zvýšení 

negativního vlivu MU na společnost. Hodnocené hrozby byly pro oblast nouzových sluţeb - 

IZS seřazeny dle následující priority: 

Šíření zbraní hromadného ničení: hrozba pouţití ZHN vůči objektům nebo organizační 

struktuře IZS můţe mít za následek lokální nebo plošné omezení funkce celého systému. 

Předpokládat lze cílený biologický nebo chemický útok na organizační sloţky systému 

nebo napadení objektu IZS explozivní, jadernou nebo radiologickou zbraní. Určitým 

stupněm ochrany je poměrně nízká atraktivita cíle a rozsáhlá organizační struktura, která 

není soustředěna v jednom místě. 

Organizovaný zločin a korupce: pronikání organizovaného zločinu a korupce se můţe 

projevit nedostatkem personálu a techniky, ztrátou kvalitní organizační struktury nebo 

obecným sníţením produktivity sloţek ISZ. 

Terorismus: cílem teroristického útoku se mohou stát objekty, zařízení nebo osoby IZS. 

Jsou zaznamenány případy, kdy došlo k útoku na jednotky IZS, vyslané na místo vzniku 

MU a tím ke zvýšení negativního dopadu útoku na cíl i společnost.   

Extrémismus: jednotky IZS se často potýkají s agresí mířenou vůči nim. Přesto, ţe 

hlavním cílem IZS je ochrana osob, zdraví, majetku a ţivotního prostředí při vzniku MU, 

reprezentuje ISZ státní vůli a tedy i „systém“. Tato skutečnost můţe podnítit útok nejen 

ze strany levicového extrémismu. 

5.4.7 Veřejná správa - ostatní státní správa 

Ostatní státní správou se v tomto případě rozumí především orgány krizového řízení. 

Z pohledu ohroţení prvku KI vybranými hrozbami jsou výsledky analýzy obdobné jako  

u oblasti nouzových sluţeb - IZS, viz předchozí podkapitola 4.4.6. S ohledem na širší 
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působnost orgánů státní správy byly pro oblast veřejné správy - ostatní státní správy, seřazeny 

bezpečnostní hrozby dle následující priority: 

Organizovaný zločin a korupce 

Šíření zbraní hromadného ničení  

Terorismus 

Extrémismus  

5.4.8  Zdravotnictví 

Oblast zdravotnictví je povaţována za velice významný prvek sociální a společenské 

infrastruktury. Cílený útok na prvek odvětví zdravotnictví by měl významný negativní dopad 

na společnost, nejen pro nízkou toleranci společnosti vůči aktu násilí na slabších a nemocných 

lidech. Objekty zdravotnické péče bývají zpravidla nedostatečně zabezpečené vůči 

protiprávním činům a vlivům bezpečnostních hrozeb. Hodnocené hrozby byly pro oblast 

zdravotnictví seřazeny dle následující priority: 

Šíření zbraní hromadného ničení: ve zdravotnických objektech lze předpokládat rychlé 

a snadné šíření chemických, biologických a radiačních látek. Mimo jiné mohou 

zdravotnické objekty slouţit samy jako zdroj nebezpečných látek a kontaminace. 

Terorismus: hrozbu teroristického útoku násobí snadný přístup a společenská citlivost na 

ohroţení zdravotnických objektů. Spolu s hrozbou šíření zbraní hromadného ničení se 

stává terorismus jedním ze stěţejních bezpečnostních fenoménů ohroţujících prvky 

zdravotnické infrastruktury.  

Organizovaný zločin a korupce: výskyt organizovaného zločinu ve zdravotnictví byl uţ 

dříve a nejen v ČR prokázán. Nelegální obchod se zdravotnickými preparáty, 

obchodování s lidskou tkání, vyuţití zdravotní péče ve prospěch movitých klientů aj., 

vedou k degradaci a omezení účinné zdravotní péče.  

Přerušení dodávek strategických surovin: zdravotnická zařízení jsou závislá na stálém 

přístupu strategických surovin (zdravotnického materiálu, zdravotnických preparátů 

a v neposlední řadě elektrické energie). Dlouhodobé přerušení dodávek strategických 

surovin a energie by mělo za následek významné lokální omezení funkce zdravotnických 

zařízení.  
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5.4.9 Potravinářství a zemědělství - potravinářská výroba 

Dlouhodobým vyřazením prvku KI v oblasti potravinářství lze předpokládat značné 

ekonomické ztráty a při vyčerpání strategických zásob omezení sociálního a společenského 

ţivota obyvatel. Při hodnocení je nutno vzít v úvahu propojenost mezinárodního trhu  

a konkurenční prostředí, které napomáhá v rychlé obnově dodávky strategických surovin, 

respektive potravinářských produktů. Hodnocené hrozby byly pro oblast potravinářství  

a zemědělství - potravinářská výroba seřazeny dle následující priority: 

Šíření zbraní hromadného ničení: zneuţití nebezpečných látek v potravinářství by mělo 

negativní dopad nejen na samotnou produkci, ale při nedostatečné kontrole i na ţivot  

a zdraví obyvatel. V případě pouţití jaderných nebo explozivních látek nelze 

předpokládat účinnou ochranu objektů potravinářské výroby. 

Přerušení dodávek strategických surovin: výroba potravin je plně závislá na dodávce 

strategických surovin potřebných k výrobě poţadovaných potravin a dále na elektrické 

energii. I krátkodobé vyřazení funkce prvků potravinářské výroby můţe mít za následek 

nekonkurenceschopnost na trhu. 

Terorismus: z pohledu teroristického útoku je prvek potravinářské výroby poměrně 

atraktivním cílem. Narušení KI je spolu s vyvoláním paniky ve vyspělých státech, jedním 

z cílů globálního terorismu. Zvlášť nebezpečné je v oblasti potravinářství spojení 

terorismu a šíření zbraní hromadného ničení  

Bezpečnost civilního letectví: vznik MU na objektu potravinářské výroby vlivem letecké 

nehody nebo cíleným útokem za vyuţití prvků civilního letecké dopravy je významnou 

hrozbou pro objekty potravinářské výroby. 
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6 Závěr 

Pojem kritická infrastruktura se stává pro zvyšující se konektivitu odvětví lidské 

činnosti stále důleţitější. Ochrana a zajištění bezpečnosti ţivotně důleţitých infrastruktur je 

v dynamicky se vyvíjejícím mezinárodním prostředí stěţejním úkolem státu. Efektivní 

ochrana všech prvků KI je z ekonomických důvodů prakticky nemoţná. Skutečnost, ţe 

vlastníky prvků KI jsou kromě státu rovněţ soukromé subjekty, zabraňuje investovat veřejné 

prostředky do zajištění bezpečnosti vybraných kritických prvků. Východiskem k nalezení 

rovnováhy mezi efektivní ochranou a ekonomickou náročností projektu je analýza 

bezpečnostního prostředí vybrané infrastruktury a identifikace stěţejních kritických prvků. 

Právě vymezení části KI s nevyšší pravděpodobností jejího ohroţení v důsledku působení 

novodobých bezpečnostních fenoménů je náplní a cílem této bakalářské práce. 

Výše uvedená práce nabízí rámcově vymezený postup při analýze a hodnocení KI  

a vybraných hrozeb, odráţejících aktuální stav bezpečnostního prostředí ČR. Za pouţití semi - 

kvalitativních analytických metod je jako nejdůleţitější identifikováno odvětví energetiky, 

oblast elektřiny. Za další významné oblasti KI jsou v následujícím pořadí vyhodnoceny 

informační systémy, finanční trh a měna, letecká doprava - letiště, vodní hospodářství, IZS, 

veřejná správa, zdravotnictví a potravinářská výroba. Důleţitost hodnocených oblastí je 

odrazem jejich vzájemné provázanosti, která mimo jiné určuje míru závislosti společnosti na 

vybrané KI. Analýza bezpečnostního prostředí vybraných kritických oblastí determinuje jako 

nejzávaţnější hrozby pro většinu hodnocených oblastí šíření zbraní hromadného ničení, 

terorismus, organizovaný zločin a korupci. Se zvyšujícím se stupněm technické úrovně KI se 

zvyšuje rovněţ potenciál hrozby kybernetického útoku a bezpečnosti energetických zdrojů. 

Zajištění kybernetické bezpečnosti je podle výsledků hodnocení nejdůleţitější v oblasti 

informačních technologií, finančního trhu a měny, dále letecké dopravy a energetiky. 

Výsledky analýz odráţejí postoj EU na stanovení důleţitosti vybraných KI  

a bezpečnostních hrozeb ohroţujících státy EU. Z provedeného hodnocení je patrná zvyšující 

se závaţnost a aktuálnost asymetrického ohroţení v podobě některých z výše uvedených 

hrozeb. Na druhou stranu přímý válečný útok a ostatní konvenční hrozby se jeví dle 

hodnocení jako neaktuální a analogicky s geografickou polohou poměrně vzdálené. Další 

skutečností, která je z dosaţených výsledků patrná, je vyšší náchylnost hodnocených 

kritických oblastí vůči motivovaným útokům (vyšší atraktivita cíle zvyšuje motivaci pachatele 

a činí vybranou KI náchylnější vůči bezpečnostním hrozbám). 
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Vzhledem k rozsáhlosti posuzovaných systému a mnoţství hodnocených 

bezpečnostních hrozeb nelze očekávat konkrétní výsledky uplatnitelné v praxi. Předloţená 

bakalářská práce však přináší ucelený náhled na stav KI v ČR a mezinárodním prostředí EU 

v kontextu novodobých bezpečnostních hrozeb. Mimo jiné lze v práci nalézt metodiku, kterou 

je moţné uplatnit při posuzování menších systémů a získat tak konkrétnější údaje uplatnitelné 

v dané oblasti KI.  

Podrobnějších výsledků lze dosáhnou zaměřením analýzy bezpečnostního prostředí na 

konkrétní odvětví, oblast, případně prvek KI a zpřesněním analytických postupů nebo 

rozšířením oblasti vstupních informací. Diskuzi odborníků v týmu na téma hodnocených 

kategorií, rozšířením vstupních informací o statistické údaje a stálou interakcí s hodnocenou 

oblastí zájmů by se dalo docílit podrobnějších a přesnějších výsledků analýz a v konečném 

důsledku bliţšího náhledu na vymezenou oblast KI. Zmíněné moţnosti nabízí postup pro 

případné rozšíření předkládané bakalářské práce.  
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