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Bakalářská práce se zabývá přístupy k ochraně kritické infrastruktury v České republice a na 

 Slovensku. V práci je stručně popsán vývoj dané problematiky v EU. V práci jsou popsány 

právní dokumenty, které v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury vznikly. Důležitou 

částí je srovnání České a Slovenské republiky. Odlišnosti, které byly nalezeny, mohou být 

předmětem k diskuzi.  

 

Klíčová slova 

Kritická infrastruktura, Ochrana kritické infrastruktury, Komparace, Prvek 

 

Annotation 

Hladíková, J: Approaches to Critical Infrastructure Protection in the Czech Republic and the 

Slovak Republic. The Bachelor Thesis, VŠB-TU Ostrava, 2013, 41 pages. Supervisor: Ing. 

 Maléřová, L.  

 

This bachelor thesis deals with approaches to critical infrastructure protection in the Czech 

Republic and the Slovak Republic. This thesis describes the development of the issue in the 

EU. The work describes legal documents relating to the protection of critical infrastructure. 

The important part is the comparison of the Czech and Slovak Republics. Differences that 

were found could be the subject of discussion. 

 

Keywords 

Critical Infrastructure, Critical Infrastructure Protection, Comparsion, Element 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 „Tímto bych ráda poděkovala Ing. Lence Maléřové a Ing. Petru Rostkovi za cenné 

rady a připomínky, které přispěly ke zpracování této práce.“ 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ................................................................................................................................ 2 

3 Legislativní vývoj k ochraně kritické infrastruktury v Evropské unii ................................ 3 

4 Analýza přístupů k ochraně kritické infrastruktury v České republice ............................... 5 

4.1 Pojmy k ochraně kritické infrastruktury ...................................................................... 6 

4.2 Působnost státní správy na úseku kritické infrastruktury ............................................ 6 

4.3 Určování prvku kritické infrastruktury ........................................................................ 9 

4.4 Subjekt kritické infrastruktury ................................................................................... 10 

4.5 Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury ...................................... 11 

4.6 Financování oblasti kritické infrastruktury ................................................................ 12 

4.7 Dílčí závěr .................................................................................................................. 12 

5 Analýza přístupů k ochraně kritické infrastruktury na Slovensku .................................... 13 

5.1 Pojmy k ochraně kritické infrastruktury .................................................................... 13 

5.2 Působnost státní správy na úseku kritické infrastruktury .......................................... 14 

5.3 Určování prvku kritické infrastruktury ...................................................................... 15 

5.4 Provozovatel kritické infrastruktury .......................................................................... 16 

5.5 Bezpečnostní plán ...................................................................................................... 17 

5.6 Dílčí závěr .................................................................................................................. 18 

6 Srovnání přístupů k ochraně kritické infrastruktury ......................................................... 19 

6.1 Definice ...................................................................................................................... 22 

6.2 Právní vymezení ........................................................................................................ 22 

6.3 Orgány státní správy .................................................................................................. 23 

6.4 Identifikace prvku a průřezová a odvětvová kritéria ................................................. 24 

6.5 Bezpečnostní dokumentace ........................................................................................ 24 

6.6 Bezpečnostní úředník ................................................................................................. 25 

6.7 Financování oblasti kritické infrastruktury ................................................................ 25 



 

 

6.8 Dílčí závěr .................................................................................................................. 26 

7 Závěr.................................................................................................................................. 27 

8 Zdroje ................................................................................................................................ 29 

 

 

  



 

 

Seznam zkratek 

CIWIN  Varovná informační síť kritické infrastruktury 

ČNB  Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

ČTÚ   Český telekomunikační úřad 

EKI   Evropská kritická infrastruktura 

EPCIP  Evropský program na ochranu kritické infrastruktury 

EU   Evropská unie 

KI   Kritická infrastruktura 

MD   Ministerstvo dopravy 

MDVRR  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje 

MF   Ministerstvo financí 

MH   Ministerstvo hospodářství 

MV   Ministerstvo vnitra 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

MŽ   Ministerstvo životního prostředí 

SR   Slovenská republika 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VCNP  Výbor pro civilní nouzové plánování 

 



 

1 

 

1 Úvod 

Pojem infrastruktura se začal používat v 19. století ve Francii a pojmenovával 

především vojenská zařízení. Infrastrukturu je možno definovat jakou souhrn prvků, které 

společně vytváří propojený systém. Fungování těchto systémů je často nezbytné pro 

 fungování celé společnosti. Od konce minulého století se používá sousloví veřejná 

infrastruktura, které označovalo především zařízení a stavby sloužící obyvatelstvu např. 

silnice, stavby a  vedení pro přenos elektrické energie. Na přelomu tisíciletí vznikl pojem 

kritická infrastruktura, kterým se označuje životně důležitá infrastruktura tj. infrastruktura 

k zajištění základních potřeb obyvatelstva. [13] 

K potřebě kritickou infrastrukturu chránit dospěly jednotlivé státy a světové 

organizace především odhalením rizik, která přináší dnešní doba. Velmi aktuální 

celosvětovou hrozbou jsou teroristické útoky, které jsou cíleny tak, aby byl usmrcen nebo 

zraněn, co největší počet osob nebo aby narušily běžný chod společnosti a způsobily chaos. 

Dalším důvodem, proč je nutné životně důležité infrastruktury chránit, je provázanost 

systémů, kterou přinesla rostoucí mezinárodní integrace. To znamená, že při jejich ochraně je 

důležité přihlížet i k tomu, že případné narušení bude mít dopad nejen na konkrétní stát, ale i 

 dopad přeshraniční.  

Cílem této práce je vypracovat studii, které srovnává přístupy států České republiky a 

 Slovenské republiky k ochraně kritické infrastruktury. Pro naplnění cíle práce byly využity 

metody vědecké práce, a to analýza a metoda komparace. Analýza je metoda, která se používá 

při rozčlenění celku na jednotlivé části [9]. Metoda komparace dává možnost vyhledat shody 

a rozdíly v jednotlivých přístupech k ochraně kritické infrastruktury. Je nutné uvést, že 

 komparace byla využita pro oblast působnosti právních předpisů, jichž se kritická 

infrastruktura týká. 
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2 Rešerše 

Literární zdroje 

PROCHÁZKOVÁ, D.: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Praha: 

České vysoké učení technické v Praze, 2011. 369 s. ISBN 978-80-01-04842-9. [9] 

Kniha se zabývá metodami rizikového inženýrství, které lze využít při řízení rizik. 

V publikaci jsou dále uvedeny metody a nástroje pro analýzu a hodnocení rizik včetně 

softwarových produktů pro analýzy rizik. Část knihy je věnována procesu rozhodování. 

Použití některých metod je názorně ukázáno na příkladech. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; ŠENOVSKÝ, P.: Ochrana kritické infrastruktury. 

Ostrava: SPBI Spektrum, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7385-025-8. [13] 

Publikace popisuje ochranu kritické infrastruktury v České republice a vybraných 

evropských zemích. V knize jsou také popsány mimořádné události ohrožující kritickou 

infrastrukturu a metody pro hledání kritických prvků. 

 

Právní rámec 

ČESKO. Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (krizový zákon). [3] 

 Zákon popisuje úlohu a povinnosti státních orgánů, orgánů územně samosprávných 

celků práva a povinnosti osob při krizovém stavu a při přípravě na takový stav. Dále zákon 

stanoví povinnosti orgánů státní správy, právnických a fyzických podnikajících osob na úseku 

ochrany kritické infrastruktury. 

 

SLOVENSKO. Zákon č. 45 z 8. února 2011 o kritickej infraštruktúre, ve znění 

pozdějších předpisů. [10]  

 Zákon stanoví úkoly dotčených subjektů na úseku ochrany kritické infrastruktury. 

Dále stanoví rozsah bezpečnostní dokumentace a postup jejího vypracování. V příloze tohoto 

zákona je uveden výčet sektorů národní kritické infrastruktury. 
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3 Legislativní vývoj k ochraně kritické infrastruktury 

v Evropské unii 

První vlaštovkou při legislativním vývoji k ochraně kritické infrastruktury bylo 

Sdělení Komise a Radě Evropskému parlamentu – Ochrana kritické infrastruktury při boji 

proti terorismu. Dokument reagoval na rostoucí hrozbu teroristických útoků. V tomto sdělení 

jsou popsány hrozby jako například kybernetický útok na řídicí systémy chemických zařízení 

nebo možnosti domino efektů, při nichž by narušení jedné infrastruktury vedlo k narušení 

dalších infrastruktur. Sdělení dále definuje, co je to kritická infrastruktura: „Kritické 

infrastruktury se skládají z hmotných zařízení a zařízení informační technologie, sítí, služeb a 

 majetku, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zdraví, bezpečnost, 

zabezpečení nebo hospodářský blahobyt občanů nebo efektivní fungování vlád v členských 

státech. Kritické infrastruktury se vyskytují v mnoha různých odvětvích hospodářství, včetně 

bankovnictví a finančnictví, dopravy a distribuce, energetiky, podniků veřejných služeb, 

zdravotnictví, dodávek potravin, komunikací a klíčových vládních služeb.“  [6] 

Ve sdělení je zmíněna nutnost vytvoření Evropského programu na ochranu kritických 

infrastruktur (European Programme for Critical Infrastructure Protection, dále jen EPCIP)  a 

 Varovné informační sítě pro kritické infrastruktury (Critical Infrastructure Warning 

Information Network – CIWIN). [6]  

O rok později Komise přijala Zelenou knihu o EPCIP, jejímž cílem bylo zjistit od 

 zainteresovaných subjektů informace a názory k zavedení EPCIP. [7] 

V roce 2006 bylo vydáno Sdělení Komise o evropském programu na ochranu kritické 

infrastruktury, jehož cílem bylo nastavit přibližně stejnou úroveň řešení této problematiky 

v zemích EU. Základní zásady při uplatňování tohoto programu jsou tyto:  

 Subsidiarita; 

 Důvěrnost; 

 Spolupráce; 

 Proporcionalita; 

 Odvětvový přístup; 

 Doplňkovost. [5] 

 

Nejvýznamnějším dokumentem pro státy Evropské unie (dále jen EU) byla Směrnice 

Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince o určování a označování evropských kritických 

infrastruktur (dále jen EKI) a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. V EU existují 
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kritické infrastruktury, jejichž narušení nebo zničení by mělo velké přeshraniční dopady, týká 

se to především odvětví, která mají vzájemnou závislost. Tyto infrastruktury by proto měly 

být v každém členském státě označeny a určeny podle společného postupu. Tato směrnice 

zmenšila počet odvětví pro určování prvku EKI z devíti na dvě, a to energetiku (elektřina, 

ropa, zemní plyn) a dopravu (silniční, železniční, letecká, vnitrozemská lodní, zámořská 

lodní). Směrnice je určena pouze pro prvky, jejichž narušení by mělo dopady na dva a více 

evropských států. Ochranu národních kritických infrastruktur nechává na státech samotných. 

[12]  

Pro určování prvků evropské kritické infrastruktury jsou ve směrnici uvedena 

následující průřezová kritéria: 

 Kritérium oběti (posuzování podle počtu mrtvých a zraněných); 

 Kritérium ekonomického dopadu (posuzováno podle závažnosti hospodářské ztráty 

nebo zhoršení kvality výrobků či služeb, včetně případných dopadů na životní 

prostředí); 

 Kritérium dopadu na veřejnost (posuzováno podle dopadu na důvěru veřejnosti, 

fyzické strádání a narušení každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb. [12] 

 

Prahové hodnoty průřezových kritérií si každý členský stát určuje sám, musí je však 

nahlásit Komisi. Přibližné prahové hodnoty průřezových kritérií však vypracovává Evropská 

komise. Státy při označování EKI spolupracují, prvek kritické infrastruktury je označen až  po 

 dohodě s dalšími státy, pro které by mělo narušení či zničení takové infrastruktury závažný 

dopad. Informace týkající se EKI podléhají stupni utajení.  Dále Evropská rada nařizuje 

zpracovávat plány bezpečnosti provozovatele k ochraně EKI, které jsou jednou ročně 

přezkoumávány. O tyto plány se stará styčný bezpečnostní úředník, jenž funguje jako 

prostředník mezi provozovatelem (vlastníkem) EKI a dotčeným správním úřadem. Postup pro 

 určení EKI je popsán v příloze tohoto nařízení. [12]   
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4 Analýza přístupů k ochraně kritické infrastruktury v České 

republice 

Nelegislativní dokument „Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v 

 České republice“ projednala Bezpečnostní rada státu dne 3. července 2007, ke kterému 

přijala usnesení č. 30. V  usnesení požadovala od ministra vnitra předložení dokumentu, který 

bude obsahovat časový plán dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie 

České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany 

kritické infrastruktury. Dále pak v příloze tohoto usnesení uvádí devět odvětví, která mají 

tvořit národní kritickou infrastrukturu. Odvětví určená tímto usnesením jsou následující: 

energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotní péče, doprava, 

komunikační a  informační systémy, bankovní a finanční sektor, nouzové služby a veřejná 

správa. [14], [15] 

V roce 2009 předal Výbor pro civilní nouzové plánování k projednání Bezpečnostní 

radě státu Komplexní strategii České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a 

 Národní program ochrany kritické infrastruktury. Komplexní strategie uvádí hlavní princip 

problematiky kritické infrastruktury, tj. zajištění fungování klíčových a strategických 

infrastruktur s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva. [15] 

Dokument Národní program ochrany kritické infrastruktury nastiňuje řešení 

následujících otázek, a to jaké jsou zásady určování prvku kritické infrastruktury , jak budou 

probíhat legislativní úpravy a jejich časový plán, kdo jsou klíčoví nositelé úkolů, jak bude 

realizováno finanční zabezpečení, jak bude probíhat vzdělávání v oblasti kritické 

infrastruktury a její vědecký rozvoj. [16]  

Snahy o ochranu kritické infrastruktury vyústily novelizací zákona č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení. Ochrana kritické infrastruktury se stala součástí krizového řízení. Do 

 zákona o krizovém řízení byly implementovány základní požadavky evropské směrnice 

2008/114/ES, jejich provádění je upřesněno v novele nařízení 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) a v nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 
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4.1 Pojmy k ochraně kritické infrastruktury 

Při implementaci evropské směrnice 2008/114/ES do zákona o krizovém řízení 

vznikly nové definice pojmů, které se týkají oblasti kritické infrastruktury. [3] 

 Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost 

státu
1
, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu. 

 Evropskou kritickou infrastrukturou se rozumí kritická infrastruktura na území České 

republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie. 

 Prvkem kritické infrastruktury se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo 

veřejná infrastruktura
2
, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek 

kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek 

evropské kritické infrastruktury. 

 Ochranou kritické infrastruktury se rozumí opatření zaměřená na snížení rizika 

narušení funkce prvku kritické infrastruktury. 

 Subjektem kritické infrastruktury se rozumí provozovatel prvku kritické 

infrastruktury; jde-li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje 

se tento za subjekt evropské kritické infrastruktury. 

 Průřezovými kritérii se rozumí soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu 

narušení funkce prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují 

rozsah ztrát na životě, dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad 

nebo dopad na veřejnost v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života. 

 Odvětvovými kritérii se rozumí technické nebo provozní hodnoty k určování prvku 

kritické infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a 

 zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh 

a měna, nouzové služby a veřejná správa. 

 

4.2 Působnost státní správy na úseku kritické infrastruktury 

V ČR se na řízení úseku kritické infrastruktury podílí zejména tyto orgány státní 

správy: 

                                                 
1 Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Vláda ČR; 

 Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV ČR); 

 Ministerstvo zemědělství ČR; 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR; 

 Ministerstvo dopravy ČR; 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; 

 Ministerstvo financí ČR; 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; 

 Ministerstvo životního prostředí ČR; 

 Český telekomunikační úřad; 

 Česká národní banka; 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost. [1] 

 

Vláda stanovuje průřezová a odvětvová kritéria po předložení jejich návrhu MV ČR a 

 rozhoduje o prvcích kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury, jejichž 

provozovatelem je organizační složka státu. Při nouzovém stavu může vláda nařídit 

přednostní zásobování prvku kritické infrastruktury. Ministerstva a další ústřední správní 

úřady k ochraně kritické infrastruktury mohou v oboru své působnosti navrhovat odvětvová 

kritéria a předkládat je MV ČR, vyžadovat od právnických osob a podnikajících fyzických 

osob údaje vedoucí k určení prvků kritické infrastruktury nebo evropské kritické 

infrastruktury, pokud je zřejmé, že tyto osoby splňují kritéria kritické infrastruktury, dále 

mohou opatřením obecné povahy
3
 určit prvky kritické infrastruktury a prvky evropské 

kritické infrastruktury. Orgány kontrolují plány krizové připravenosti subjektů kritické 

infrastruktury a ukládají postupy k nápravě při zjištění nedostatků. Dále úřady podávají MV 

ČR jednou ročně zprávy o ochraně evropské kritické infrastruktury a jednou za dva roky 

zprávy o kontrolách subjektů evropské kritické infrastruktury. [3] 

Pro MV ČR vyplývají jako pro gestora v oblasti kritické infrastruktury povinnosti 

navrhovat průřezová kritéria, zpracovat seznam, který má být podkladem pro určení prvků 

kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury. Dále musí MV ČR plnit úkoly 

v oblasti kritické infrastruktury, jenž vyplývají z členství ČR v Evropské unii a funkci 

kontaktního místa ČR v rámci evropské kritické infrastruktury, tj. podávat Evropské komisi 

                                                 
3
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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zprávy o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů EU v této oblasti, informovat 

Evropskou komisi o počtu prvků evropské kritické infrastruktury podle odvětví a  o počtu 

členských států Evropské unie, které jsou závislé na jednotlivých prvcích evropské kritické 

infrastruktury a každé dva roky předkládat Evropské komisi souhrnnou zprávu se 

 všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozbách a rizicích zjištěných v jednotlivých 

odvětvích evropské kritické infrastruktury. [3] 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO ČR) má ve své gesci na úseku 

kritické infrastruktury oblast energetiky, která je důležitým odvětvím i z evropského hlediska, 

proto plní úkoly s touto oblastí související. MPO ČR poskytuje vládě a MV ČR součinnost 

pro národní meziresortní i mezinárodní výměnu informací v této oblasti, pro plnění funkce 

kontaktního místa České republiky v rámci evropské kritické infrastruktury a pro podání 

zprávy Evropské komisi o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů Evropské unie. Za 

 krizového stavu je MPO ČR umožněno přijímat opatření k zachování celistvosti 

energetických soustav s cílem urychleného obnovení všech důležitých funkcí kritické 

infrastruktury v energetice. MPO ČR může uložit provozovateli přepravní soustavy, 

přenosové soustavy a distribučních soustav plynu, ropy, elektřiny a rozvodu tepelné energie, 

výrobci elektrické energie a tepla, výrobci primárních energetických zdrojů, jakož i vlastníku 

a provozovateli ostatních objektů a zařízení sloužících k zajištění energetických potřeb státu 

povinnosti k zabezpečování těchto energetických potřeb; jsou-li subjektem kritické 

infrastruktury, ukládá jim úkoly k ochraně a k neodkladné obnově kritické infrastruktury v 

 energetice. [3] 

Česká národní banka v oboru své působnosti, tj. v odvětví finanční trh a měna 

navrhuje odvětvová kritéria a předkládá je Ministerstvu vnitra, vyžaduje od právnické nebo 

podnikající fyzické osoby informace nezbytné k určení prvku kritické infrastruktury včetně 

údajů, u kterých je nutné zachovat mlčenlivost. Pokud požadované informace nelze získat 

jiným způsobem, může Česká národní banka určit opatřením obecné povahy prvky kritické 

infrastruktury a prvky evropské kritické infrastruktury a o tomto určení informovat bez 

zbytečného odkladu MV ČR i s uvedením údajů o počtu členských států, které jsou závislé na 

 určených prvcích evropské kritické infrastruktury. Dále ve své gesci kontroluje plány krizové 

připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochranu prvků kritické infrastruktury a 

 v případě nedostatků zjištěných při kontrole ukládá nápravná opatření. [3] 
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4.3 Určování prvku kritické infrastruktury 

Klíčem k určení prvků národní kritické infrastruktury je shoda alespoň jedno 

odvětvového kritéria a jednoho průřezového kritéria. 

Odvětvová kritéria tvoří technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

služby, veřejná správa [1]. Tyto odvětví a jejich pododvětví jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Průřezová kritéria tvoří souhrn hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na 

 životě, dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na  veřejnost 

v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu 

do každodenního život [3]. Hlediska pro průřezová kritéria jsou zveřejněna v nařízení vlády o 

kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [1]. Stanoviska nařízení jsou taková: 

a. počet obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob 

s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,  

b. ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, nebo  

c. dopad na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 

125 000 osob. [1] 

 

Tabulka 1: Odvětví kritické infrastruktury v ČR 

Oblast KI Produkt nebo služba 

Energetika Elektřina 

Zemní plyn 

Ropa a ropné produkty 

Vodní 

hospodářství 

Zásobování vodou, úpravna vody a vodní dílo  

Potravinářství a 

zemědělství 

Rostlinná výroba 

Živočišná výroba 

Potravinářská výroba 

Zdravotní péče Celkový počet akutních lůžek v zařízení větší než 2500 

Doprava Silniční 
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Železniční 

Letecká 

Vnitrozemská lodní 

Komunikační a 

informační 

systémy 

Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací 

Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací 

Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání 

Technologické prvky pro satelitní komunikaci 

Technologické prvky informačních systémů 

Technologické prvky pro poštovní systémy 

Finanční trh a 

měna 

 

Nouzové služby IZS  

Radiační monitorování 

Předpovědní, varovná a hlásná služba 

Veřejná správa Veřejné finance 

Sociální ochrana a zaměstnanost 

Ostatní státní správa 

Zpravodajské služby 

Zdroj: Přepracováno dle [1].  

 

4.4 Subjekt kritické infrastruktury 

Pojem subjekt kritické infrastruktury označuje provozovatele prvku kritické 

infrastruktury. Většina prvků kritické infrastruktury je v soukromých vlastnictvích. Subjekt 

kritické infrastruktury je zodpovědný za ochranu prvků kritické infrastruktury, které vlastní, a 

 proto má z těchto důvodů povinnost vytvořit plán krizové připravenosti. Subjekt kritické 

infrastruktury musí umožnit dotčenému správnímu úřadu kontrolu plnění ochrany kritické 

infrastruktury a kontrolu bezpečnostní dokumentace. Dále subjekt kritické infrastruktury musí 

hlásit organizační, výrobní nebo jiné změny, pokud by tyto změny mohly mít vliv na určení 

prvku KI. Pro plnění těchto úkolů byla vytvořena funkce styčného bezpečnostního 

zaměstnance, který bude prostředník mezi subjektem a správními úřady. Styčný bezpečnostní 

zaměstnanec musí mít tříletou praxi v oblasti krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva 

nebo mít vysokoškolské vzdělání v oblasti zajišťování bezpečnosti státu, krizového řízení 

nebo ochrany obyvatelstva. Styčný bezpečnostní zaměstnanec má být určený subjektem 
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kritické infrastruktury bez zbytečného odkladu, do doby než tak bude uskutečněno, úkoly 

styčného bezpečnostního zaměstnance plní subjekt kritické infrastruktury. [3] 

 

4.5 Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury identifikuje možná ohrožení 

funkce prvku kritické infrastruktury a stanovuje opatření na jeho ochranu. Pokud se na subjekt 

kritické infrastruktury vztahuje zákon o prevenci závažných havárií, na jehož základě vede 

plánovací, organizační nebo technickou dokumentaci, může subjekt kritické infrastruktury 

plán krizové připravenosti zapracovat do této dokumentace. Subjekt kritické infrastruktury 

musí při přípravě plánu projednávat s dotčenými úřady zaměření a rozsah plánu, podíl a 

 rozsah spolupráce s dalšími subjekty na zpracování plánu, termíny pro průběžnou kontrolu 

prací, závěrečný termín zpracování plánu a způsob manipulace s plánem, současně 

s dotčenými úřady projednává možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a opatření 

na jeho ochranu. [2], [3] 

  

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se skládá ze tří částí, a  to 

 části základní, operativní a pomocné. 

Základní část popisuje: 

 vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkolů a 

 opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti, 

 charakteristiku krizového řízení, 

 přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na 

 činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

 seznam prvků KI, 

 identifikace možných ohrožení funkce prvku KI. [2] 

 

Operativní část popisuje se zaměřením na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury 

s doplněním stanovených opatření na jeho ochranu tyto činnosti: 

 přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 

a způsob zajištění jejich provedení, 

 způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro 

 zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající 

fyzické osoby, 
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 postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení, 

 plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky, 

 přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení, 

 přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při 

 řešení krizových situací. [2] 

 

Pomocná část popisuje se zaměřením na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury 

s doplněním stanovených opatření na jeho ochranu tyto činnosti: 

 přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo 

krizové situace a jejich řešení, 

 přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti, 

 zásady manipulace s plánem krizové připravenosti, 

 geografické podklady, 

 další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešením. [2] 

 

4.6 Financování oblasti kritické infrastruktury 

Subjektu kritické infrastruktury ze zákona nevyplývá nárok na finanční příspěvek, 

ochranná opatření prvku si má financovat ze svých finančních zdrojů [16]. Na ochranu 

evropských kritických infrastruktur může jejich provozovatel požádat o dotace z finančních 

zdrojů EU [16]. Vzhledem k tomu, že ochranná opatření mají velice malou finanční 

návratnost, subjektům se takové investice nevyplácí. 

 

4.7 Dílčí závěr 

Na základě výše popsané analýzy lze říci, že kodifikací požadavků EU do českého 

právního systému se udělal významný krok pro ochranu KI. Hlavním přínosem jsou 

uzákoněné povinnosti pro všechny klíčové účastníky, jichž se ochrana kritické infrastruktury 

týká. Je třeba poukázat na to, že některé požadavky málo upřesněny, především u  subjektu 

kritické infrastruktury. Nemá jasně definované lhůty pro jmenování styčného bezpečnostního 

zaměstnance. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ může být kličkou, kterou se subjekty kritické 

infrastruktury budou snažit obejít jmenování styčného bezpečnostního zaměstnance.  
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5 Analýza přístupů k ochraně kritické infrastruktury na 

Slovensku 

Na začátku roku 2007 vláda SR schválila usnesením č. 120 ze 14. února 2007 návrh 

Koncepce kritické infrastruktury ve Slovenské republice a způsob její ochrany a obrany. 

Cílem této koncepce bylo definovat základní pojmy v oblasti kritické infrastruktury, 

navrhnout sektory národní kritické infrastruktury a nastínit možnosti jejich ochrany. Na 

 základě této koncepce byl vytvořen Národní program ochrany kritické infrastruktury.[8]  

Do té doby byl pojem infrastruktura používán v souvislosti s obranou státu, v zákoně 

č.  319/2002 Sb. je obranná infrastruktura chápana jako souhrn pozemků, staveb, budov a 

 zařízení, telekomunikačních, komunikačních a dopravních systémů, které slouží v době války 

nebo válečného stavu na zabezpečení obrany státu [11].  

Slovenská vláda respektovala požadavky směrnice 2008/114/ES a ty implementovala 

do zákona č. 45/2011 „Z.z., o kritickej infraštruktúre“. 

 

5.1 Pojmy k ochraně kritické infrastruktury  

Při plnění požadavků směrnice 2008/114/ES vznikly nové definice pojmů, které se 

týkají oblasti kritické infrastruktury a jsou uvedeny v zákoně o kritické infrastruktuře. [10]  

 

 Kritickou infrastrukturou se rozumí systém, který se člení na sektory a prvky. 

 Prvkem kritické infrastruktury se rozumí zejména inženýrská stavba, služba ve 

 veřejném zájmu, informační systém v sektoru kritické infrastruktury, jejichž narušení 

anebo zničená by mělo podle sektorových kritérií a průřezových kritérií závažné 

nepříznivé důsledky na uskutečňování hospodářské a sociální funkce státu a  tím na 

kvalitu života obyvatel z hlediska jejich života, zdraví, bezpečnosti, majetku, jako i 

 životní prostředí. 

 Sektorem kritické infrastruktury se rozumí část kritické infrastruktury, do kterého se 

zařazují prvky; sektor může obsahovat jeden anebo více podsektorů kritické 

infrastruktury. 

 Sektorová kritéria jsou soubory technických a funkčních kritérií s prahovými 

hodnotami, které se uplatňují při určování prvků téhož sektoru. 

 Průřezovými kritérii se rozumí soubor kritérií s prahovými hodnotami, které se 

 uplatňují průřezově při určování prvků všech sektorů. 



 

14 

 

 Prvkem evropské kritické infrastruktury se rozumí zejména inženýrská stavba, služba 

ve veřejném zájmu, informační systém v sektoru kritické infrastruktury, jejichž 

narušení anebo zničení by mělo podle evropských sektorových kritérií a evropských 

průřezových kritérií závažné nepříznivé důsledky na uskutečňování hospodářské a 

 sociální funkce státu a tím na kvalitu života obyvatel z hlediska jejich života, zdraví, 

bezpečnosti, majetku, jako i životního prostředí ve Slovenské republice a aspoň 

v jednom dalším členském státě Evropské unie. 

 Ochranou prvku KI se rozumí zabezpečení funkčnosti, integrity a kontinuity činnosti 

prvku s cílem předejít, odvrátit anebo zmírnit hrozbu jeho narušení nebo zničení.  

 Provozovatelem se rozumí právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel anebo fyzická 

osoba, která je vlastníkem prvku anebo z jiného právního důvodu provozuje prvek. 

 

5.2 Působnost státní správy na úseku kritické infrastruktury  

Na úseku ochrany kritické infrastruktury ve Slovenské republice se podílí následující 

orgány státní správy: 

 Vláda SR; 

 Ministerstvo vnitra SR; 

 Ministerstvo hospodářství SR; 

 Ministerstvo financí SR; 

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR; 

 Ministerstvo životního prostředí SR; 

 Ministerstvo zdravotnictví SR. [10]  

 

Vláda Slovenské republiky v oblasti kritické infrastruktury schvaluje koncepci kritické 

infrastruktury, mezirezortní program kritické infrastruktury na finanční zabezpečení úloh na 

 úseku kritické infrastruktury. Vláda se dále podílí na určování sektorových kritériích, 

evropských sektorových kritérií, průřezových kritérií, evropských průřezových kritérií a 

 rozhoduje o určení prvku, jeho zařazení, vyřazení ze sektoru. [10] 

Ministerstvo vnitra SR (dále jen MV SR) jako gestor úseku kritické infrastruktury 

vypracovává ve  spolupráci s dotčenými ministerstvy návrh koncepce kritické infrastruktury a 

 mezirezortního programu kritické infrastruktury, vypracovává návrh odvětvových a 

 průřezových kritérií i těch evropských. Tyto návrhy předkládá vládě. Dále MV SR předkládá 
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vládě stanoviska k určení prvku nebo jeho vyřazení ze sektoru, o rozhodnutí určení prvku 

nebo jeho vyřazení informuje dotčené ministerstvo. MV SR určuje rozsah citlivých informací 

v oboru své působnosti a  oprávněnu osobu, které tyto informace budou poskytovány. MV SR 

řídí neveřejný centrální registr prvků, ve kterém jsou uvedeny zprávy o  prvku, jeho 

provozovateli a ústředním orgánu. MV SR zprostředkovává výměnu informací s Evropskou 

komisí týkající se ochrany prvku evropské kritické infrastruktury, každé dva roky předkládá 

Evropské komisi souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozbách a 

rizicích zjištěných v  jednotlivých odvětvích evropské kritické infrastruktury. Státy, se 

kterými má společnou EKI informuje o vyřazení prvku a důvodu jeho vyřazení. [10] 

Dotčená ministerstva o oborech svých působností stanovují návrhy sektorových 

kritérií, návrhy na určení a vyřazení prvku kritické infrastruktury, dále ministerstva obeznámí 

provozovatele prvku kritické infrastruktury o zařazení a vyřazení prvku do sektoru. 

Ministerstva vypracovávají analýzu rizik sektoru, písemně se vyjadřují k bezpečnostním 

plánům a jejich aktualizacím. Ministerstva v součinnosti s provozovateli kritické 

infrastruktury určují rozsah citlivých informací a určují oprávněnou osobu, dále ministerstva 

kontrolují plnění úkolů provozovatele a zprávu o této kontrole předkládají MV SR. 

Ministerstva jednají o přestupcích a jiných správních deliktech. [10] 

 

5.3 Určování prvku kritické infrastruktury 

Průřezová kritéria na Slovensku jsou odvozena ze směrnice 2008/114/ES. Určují se 

 tedy podle očekávaného: 

a) Počtu ohrožených osob, z toho usmrcených a zraněných osob; 

b) Hospodářského vlivu, kterým je rozsah hospodářských ztrát, zhoršení kvality zboží, 

zhoršení kvality služeb poskytovaných ve veřejném zájmu, negativního vlivu na 

 životní prostředí; 

c) Vlivu na obyvatelstvo, kterým je narušení kvality jejich života z hlediska závažnosti 

výpadku dodávky zboží a času jeho obnovy, závažnosti výpadku poskytování služeb 

ve veřejném zájmu a času obnovy, dostupnosti náhradní dodávky zboží a dostupnosti 

náhrady poskytování služeb ve veřejném zájmu. [10] 

 

Mezní hodnoty, pro určování těchto kritérií, jsou uvedeny v usnesení vlády č. 

 356/2011, které patří k utajovaným informacím [4]. V tabulce č. 2 jsou pak popsány sektory 

kritické infrastruktury na Slovensku. 
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Tabulka 2: Sektory kritické infrastruktury v SR 

Sektor Podsektor 

Doprava Silniční doprava 

Letecká doprava 

Vodní doprava 

Železniční  

Elektronické 

komunikace 

Satelitní komunikace 

Sítě a služby pevných a mobilních elektronických komunikací 

Energetika Hornictví 

Elektroenergetika 

Plynárenství  

Ropa a ropné produkty 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační systémy a sítě 

Internet 

Pošta Poskytování poštovních služeb, poštovní platební styk a 

obstaravatelská činnost 

Průmysl Farmaceutický průmysl 

Hutnický průmysl 

Chemický průmysl 

Voda a atmosféra Meteorologická služba 

Vodní stavby 

Zabezpečování pitné vody 

Zdravotnictví  

Zdroj: Přepracováno dle  [10]. 

 

5.4 Provozovatel kritické infrastruktury 

Provozovatel kritické infrastruktury (subjekt KI) musí chránit prvek kritické 

infrastruktury před jeho narušením nebo zničením. Pro tyto účely mu vyplývají ze zákona 

[10] tyto povinnosti: 

 Modernizovat technologii zajišťující ochranu prvku; 
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 Zpracovat bezpečnostní plán do šesti měsíců od doručení oznámení o určení prvku, 

průběžně ho aktualizovat a seznámit s ním v nezbytně nutném rozsahu svoje 

zaměstnance; 

 Provádět podle bezpečnostního plánu cvičení na situaci hrozby narušení nebo zničení 

prvku; 

 Určit kontaktní osobu pro prvek EKI; 

 Být součinný při spolupráci s dotčenými úřady.  

 

Kontaktní osoba je prostředníkem při spolupráci provozovatele evropského prvku 

kritické infrastruktury a příslušným ministerstvem. Kontaktní osoba musí být bezúhonná, to 

 se prokazuje výpisem z trestního rejstříku, který nesmí být starší tři měsíce. Provozovatel 

dále musí dotčenému ministerstvu oznámit změny, které by mohly mít vliv na určení prvku, 

oznámí prodej prvku případně jinou majetkoprávní změnu týkající se  prvku, vstup do 

 likvidace, konkurzu. Provozovatel má zákonný nárok na finanční prostředek, který mu 

 umožní provádět bezpečnostní opatření, o finanční příspěvek si může subjekt zažádat u 

 orgánu, do jehož gesce se svým prvkem spadá. [10]  

 

5.5 Bezpečnostní plán 

Bezpečnostní plán zpracovává provozovatel prvku kritické infrastruktury, popisuje 

v něm možné hrozby narušení, zničení prvku, zranitelná místa a opatření na ochranu prvku. 

Rozsah opatření se určuje podle posouzení hrozeb. Tyto opatření tvoří investice a postupy na 

 zabezpečení prvku, a to: 

 Mechanické zábranné prostředky; 

 Technické zabezpečovací prostředky; 

 Bezpečnostní prvky informačních systémů; 

 Organizační opatření s důrazem na postup při vyrozumění a varování; 

 Odborná příprava osob, které zabezpečují ochranu prvku; 

 Kontrolní opatření na dodržování trvalých bezpečnostních opatření. [10] 

 

Na vyhotovení plánu provozovatel kritické infrastruktury spolupracuje s orgány, se 

 kterými se předpokládá součinnost při ochraně prvku. [10] 
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5.6 Dílčí závěr 

Slovenská republika vydáním zákona o kritické infrastruktuře vymezila přehledně 

povinnosti hlavních účastníků procesu ochrany kritických infrastruktur. Důležitou součástí 

tohoto předpisu je příloha, kde jsou stručně uvedeny postupy na plnění tohoto zákona, to 

 znamená, že dotčené subjekty ochranou kritické infrastruktury mají potřebné informace 

v jednom dokumentu. Velkým přínosem slovenských přístupů k ochraně kritických 

infrastruktur je bezpečnostní plán, který je zaměřený na technické zabezpečení prvků kritické 

infrastruktury a  dále zabezpečení financování provozovatelů infrastruktur ze strany státu. 
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6 Srovnání přístupů k ochraně kritické infrastruktury 

Cílem této práce je srovnání přístupů k ochraně kritických infrastruktur 

v posuzovaných státech. Aby cíl práce byl naplněn, je nutné nalézt v přístupech států společné 

vlastnosti a odlišnosti a pro tento účel byla požita metoda komparace. 

Komparace je metoda porovnávání podobností, tím umožňuje stanovit shody a rozdíly 

jevů [9]. Přístupy obou státu nebudou srovnány jako celek, ale pro zjednodušení jsou 

identifikována kritéria, která budou srovnána. Je důležité uvést, že kritéria byla zvolena 

z oblasti působnosti právních přepisů. 

 

Pro srovnání jsem určila tato kritéria: 

 Definice kritické infrastruktury; prvek, dopad 

 Legislativa 

 Orgány; financování prvku KI 

 Klíč určování prvku KI; průřezová kritéria 

 Bezpečnostní dokumentace; zpracovatel, lhůta 

 Bezpečnostní úředník; vzdělání, lhůta 

 

Tato kritéria byla nadefinována na základě analýzy právních předpisů k této 

problematice. Výběr kritérií tedy zahrnuje definiční obor zákonů a souvisejících právních 

předpisů.  

Jako první kritérium byla zvolena definice kritické infrastruktury, je nezbytné si 

 uvědomit, s jakým pojmem legislativy pracují a co všechno lze z definice zákona vyčíst. 

Proto jsem ještě ke kritériu definice zvolila subkritéria prvek a dopad.  

Kritérium právní předpisy bylo zvoleno, aby bylo zřejmé, s jakými právními předpisy 

a  s jakým počtem těchto přepisů se pracuje.  

V návaznosti na přecházejícím kritériu bylo určeno jako další orgány státní správy, 

toto kritérium rozuzlí, kdo se podílí na úkolech v oblasti kritické infrastruktury.  

Ve spojitosti s orgány státní správy je stanoveno kritérium, jak v jednotlivých zemích 

identifikují prvky kritické infrastruktury, jako subkritérium jsou popsány hodnoty 

průřezových kritérií.  

Pro prvek kritické infrastruktury musí jeho provozovatel podle směrnice Rady 

2008/114/ES vytvořit bezpečnostní dokumentaci, tj. další kritérium pro porovnání. Ve 

 vzájemném vztahu s bezpečnostní dokumentací je i její zpracovatel a lhůta určení.  
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Z výše uvedené evropské směrnice vyplývá pro oba státy povinnost mít styčného 

bezpečnostního úředníka minimálně pro prvky EKI. Přístup k této povinnosti, požadavek na 

vzdělání a lhůta určení jsou další hlediska posuzování.  

Jako poslední kritérium bylo vybráno financování, protože je významné z hlediska 

bezpečnostních opatření. 

Níže uvedená tabulka č. 3 bude rozebrána v následujících podkapitolách. Pro 

 přehlednost budou důležité myšlenky zvýrazněny kurzívou.  
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Tabulka 3: Komparace přístupů k ochraně KI v ČR a SR 

 

 

 

Kritérium Česká republika Slovenská republika

Rozsah 

definice

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek

kritické infrastruktury nebo systém prvků

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by

mělo závažný dopad na bezpečnost státu,

zabezpečení základních životních potřeb

obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

Prvkem kritické infrastruktury se rozumí zejména

stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná

infrastruktura, určené podle průřezových a

odvětvových kritérií

Kritickou infrastrukturou se rozumí systém, který

se člení na sektory a prvky. Prvkem kritické

infrastruktury se rozumí zejména inženýrská

stavba, služba ve veřejném zájmu, informační

systém v sektoru kritické infrastruktury, jejichž

narušení anebo zničená by mělo podle

sektorových kritérií a průřezových kritérií

závažné nepříznivé důsledky na uskutečňování

hospodářské a sociální funkce státu a tím na

kvalitu života obyvatel z hlediska jejich života,

zdraví, bezpečnosti, majetku, jako i životní

prostředí.

Prvek
Stavba, zařízení, prostředek, veřejná 

infrastruktura

Inženýrská stavba, služba, informační systém

Vymezení 

dopadu

Bezpečnost státu, zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob, 

ekonomika státu

Hospodářská a sociální funkce státu (život osob,

zdraví, bezpečnost, majetek, ŽP)

Legislativa

Zákon č. 240/2000 Sb.,  o krizovém řízení; 

nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro 

určení prvku kritické infrastruktury; nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 

a § 28 odst. 5 krizového zákona

Zákon č. 45/2011 Z.z., o kritické infrastruktuře

Orgány

Vláda, MV, MZe, MZ, MD, MPO, MF, 

MPSV, MŽP, ČTÚ, ČNB, SÚJB

Vláda, MV, MH, MF, MDVRR, MŽP, MZ

Identifikace 

prvku Odvětvová a průřezová kritéria Sektorová a průřezová kritéria

Průřezová 

kritéria

počet obětí (více než 250 mrtvých více než 2500 

osob s následnou hospitalizací delší než 24 

hodin), ekonomický dopad (ztráta státu vyšší než 

0,5 % HDP), dopad na veřejnost (zásah do 

každodenního života postihujícího více než 

125 000 osob)

Očekávané hodnoty, konkrétní čísla jsou utajena 

(vychází z EU)

Bezpečnostní 

dokumentace

Plán krizové připravenosti subjektu KI Bezpečnostní plán

Zpracovatel Subjekt KI/Styčný bezpečnostní zaměstnanec Provozovatel prvku KI

Lhůta 1 rok 6-9 měsíců

Bezpečnostní 

úředník Styčný bezpečnostní zaměstnanec Kontaktní osoba

Vzdělání
VŠ nebo tříletá praxe v oblasti krizového řízení 

nebo ochrany obyvatelstva Bezúhonnost

Lhůta určení Bez zbytečného odkladu Není určeno

Financování Ne Mezirezortní program
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6.1 Definice 

V tabulce č. 4 jsou porovnány subkritéria prvek a vymezení dopadu. Mimo jiné oba 

dva státy mají definovanou kritickou infrastrukturu jako systém prvků, které ji tvoří, jejichž 

zničení či narušení by negativně ovlivňovalo život obyvatelstva. Prvek však jednotlivé státy 

popisují jinak. Slovensko označuje jako prvek i službu a informační systém. Slovensko prvek 

definuje výstižněji, protože v sektorech kritické infrastruktury mají zahrnuty informační 

systémy i služby např. zdravotnictví. Česká republika mohla prvek popsat výstižněji. Je však 

důležité připomenout, že v definicích obou států je uvedeno slovo zejména, což naznačuje i 

 jiné možnosti, než které jsou uvedeny ve výčtu k prvku. Dopad nebo nepříznivý důsledek 

státy popisují podobně, přičemž Slovensko zmiňuje životní prostředí jako předmět, který má 

vliv na kvalitu života obyvatel. 

 

Tabulka 4: Subkritéria definice 

Kritérium ČR SR 

Prvek Stavba 

Zařízení 

Prostředek 

Veřejná infrastruktura 

Inženýrská stavba 

Služba 

Informační systém 

Vymezení dopadu Bezpečnost státu 

Zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva 

Zdraví osob 

Ekonomika státu 

Hospodářská a sociální funkce státu 

(život osob, zdraví osob, 

bezpečnost, majetek, životní 

prostředí) 

 

6.2 Právní vymezení 

V tabulce č. 5 je uveden výčet právních předpisů, jimiž státy k ochraně kritické 

infrastruktury disponují. V České republice je ochrana kritické infrastruktury brána jako 

součást krizového řízení, to znamenalo novelizaci krizového zákona, Slovensko vytvořilo na 

 základě požadavků EU nový zákon zabývající se kritickou infrastrukturou.  Česká republika 

část požadavků k ochraně kritické infrastruktury implementovala do zákona o  krizovém 

řízení, další část řešila samostatným nařízením (nařízení vlády o kritériích pro  určení prvku 

kritické infrastruktury), v nařízení k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5  zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) jsou uvedeny požadavky 

pro zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. O přístupu 

Slovenska lze napsat, že je praktičtější, záležitosti jsou řešeny jedním právním předpisem. 
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V České republice může nejednotnost právních předpisů působit dotčeným subjektům, 

především právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám, problémy. 

 

Tabulka 5: Kritérium právní vymezení 

Kritérium ČR SR 

Právní vymezení Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení; 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o 

kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury;  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k 

provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

zákona c. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení 

 
  

 

Zákon č. 45/2011 Z.z.,  

o kritickej infraštruktúre 

 

6.3 Orgány státní správy 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny orgány státní správy, které mají povinnosti na úseku 

kritické infrastruktury. Obě vlády posuzovaných republik určují odvětvová a průřezová 

kritéria  pro identifikaci prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury. Vlády 

také schvalují prvky navrženými ministerstvy vnitra. Slovenská vláda uvažuje i o vyřazení 

prvků kritické infrastruktury, které byly schváleny a už neodpovídají kritériím. Ministerstva 

mají stejné úkoly a například mohou v oborech své působnosti navrhovat prvky kritické 

infrastruktury, vyžadovat od provozovatelů prvku informace nezbytné k posouzení kritičnosti 

prvku, kontrolují provozovatele. Ministerstva vnitra jsou v obou státech prostředníky mezi 

vládou a dalšími dotčenými správními úřady a mezi státem a Evropskou komisí. Ministerstvo 

vnitra SR má oproti Ministerstvu vnitra ČR vybudovaný centrální registr prvků kritické 

infrastruktury, jehož je správcem. V registru jsou uvedeny komplexní informace k prvku i 

 k jeho provozovateli. V ČR má důležité postavení ČNB, v oboru své působnosti má podobné 

úkoly jako ministerstva. Česká republika se v nejobecnější rovině liší vyšším počtem 

dotčených orgánů. To je pravděpodobně způsobeno rozdílným určením odvětvových kritérií. 

Toto lze například pozorovat u postavení České národní banky. Slovensko oblast 

bankovnictví a financí neurčila jako kritickou, a proto Slovenské národní bance ve vztahu ke 

 kritické infrastruktuře nevyplývají žádné povinnosti. Ochranou české kritické infrastruktury 

je dotčena většina ministerstev, dále pak ČNB, ČTÚ, SÚJB. Je možné, že vztah takového 

množství orgánů statní správy k ochraně kritické infrastruktury bude spíše na škodu. Může 

docházet k větším názorovým kolizím, většímu úniku informací.  
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Tabulka 6: Orgány státní správy 

Kritérium ČR SR 

Orgány státní správy Vláda, MV, MZe, MZ, MD, MPO, 

MF, MPSV, MŽP, ČTÚ, ČNB, SÚJB 

Vláda, MV, MH, MF, MDVRR, 

MŽP, MZ 

 

6.4 Identifikace prvku a průřezová a odvětvová kritéria 

Prvky kritické infrastruktury posuzované státy určují podle průřezových a 

 odvětvových kritérií. Odvětvová kritéria státy stanovily odlišně. Shodnost či rozdílnost 

průřezových kritérií nelze posoudit, prahové hodnoty Slovenské republiky jsou utajovány.  

 

6.5 Bezpečnostní dokumentace 

V tabulce č. 7 jsou vymezeny odlišnosti týkající se bezpečnostní dokumentace, dále 

jsou popsány v tomto odstavci. Ke zpracování bezpečnostní dokumentace na ochranu kritické 

infrastruktury přistupují státy odlišně. Slovenští provozovatelé vypracovávají bezpečnostní 

plán, české subjekty plán krizová připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Slovenský 

bezpečnostní plán je zaměřen na opatření a investice především pomocí technických 

prostředků. V neposlední řadě se vyhodnocuje riziko hrozby analýzou rizik a mezi 

bezpečnostní opatření řadí i postupy na varování a vyrozumění. Plán krizové připravenosti 

subjektu kritické infrastruktury má jasnou strukturu. Je více zaměřen na analýzu rizik a jsou 

v něm nastíněny možnosti řešení narušení prvků. Technické zabezpečovací prostředky a 

 mechanické zábranné prostředky plán krizové připravenosti subjektu KI opomíjí, to může 

souviset s tím, jaké finanční prostředky státy provozovatelům poskytují nebo neposkytují. Tyto 

plány je povinen zpracovat subjekt nebo provozovatel KI, lhůty pro zpracování těchto plánů 

se rozcházejí, český subjekt dokumentaci musí vytvořit do roku ode dne určení, slovenský 

provozovatel do šesti měsíců, může však požádat dotčený správní orgán o prodloužení této 

lhůty o tři měsíce.  

 

 

 

 

Tabulka 7: Kritérium bezpečnostní dokumentace a související subkritéria 
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Kritérium ČR SR 

Bezpečnostní 

dokumentace 

Plán krizové připravenosti subjektu 

KI 

Bezpečnostní plán 

 Zpracovatel Subjekt KI/Styčný bezpečnostní 

zaměstnanec 

Provozovatel prvku KI 

 Lhůta 1 rok 6-9 měsíců 

 

6.6 Bezpečnostní úředník 

V tabulce č. 8 jsou řešeny rozdíly, které sebou nese povinnost jmenování 

bezpečnostního úředníka. Na základě směrnice Rady 2008/114/ES musí být v souvislosti 

s ochranou kritické infrastruktury jmenován styčný bezpečnostní úředník. V ČR styčného 

bezpečnostního zaměstnance určuje subjekt kritické infrastruktury bez zbytečného odkladu a 

 zaměstnanec musí mít patřičné vzdělání nebo praxi. Slovenský provozovatel evropské 

kritické infrastruktury určuje kontaktní osobu, na kterou je kladen jen požadavek 

bezúhonnosti. Velmi diskutabilní je otázka vzdělanosti bezpečnostního úředníka. Ve  směrnici 

Rady 2008/114/ES nejsou definované požadavky na vzdělání úředníka. V ČR se subjekt 

kritické infrastruktury může jmenování bezpečnostního úředníka vyhnout tím, že sám může 

plnit úkoly takového úředníka do doby jeho určení. Je možné, že velká část subjektů kritické 

infrastruktury se takto zachová především z finančních důvodů. Z českého zákona není 

jednoznačné jasné, jestli bezpečnostního úředníka budou mít i subjekty národní kritické 

infrastruktury. 

 

Tabulka 8: Kritérium bezpečnostní úředník a související subkritéria 

Kritérium ČR SR 

Bezpečnostní 

úředník 

Styčný bezpečnostní zaměstnanec Kontaktní osoba 

 Vzdělání VŠ (bezpečnost) nebo tříletá praxe v 

oblasti krizového řízení nebo ochrany 

obyvatelstva 

Bezúhonnost 

 Lhůta určení Bez zbytečného odkladu Není určeno 

 

6.7 Financování oblasti kritické infrastruktury 

Přístup české strany k financování ochrany kritické infrastruktury je na bedrech 

provozovatele, to může mít za následek nedostatečné využití možných opatření k ochraně 

prvku. Provozovateli na ochranu kritické infrastruktury přispívá z finančních zdrojů stát. 

Z tohoto je zřejmé, že Slovensko, co se týče zabezpečení prvků, musí mít náskok. 
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6.8 Dílčí závěr 

V kapitole č. 6 je popsáno, jak srovnávané země přistupují k ochraně kritické 

infrastruktury a jakým způsobem naplnily požadavky směrnice Rady 2008/114/ES.  

Požadavky EU plnila Česká republika novelizací krizového zákona, novelou nařízení 

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

nového nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Slovenská 

republika stejné téma řeší prostřednictví jednoho právního přepisu, a to zákonem č. 45/2011 

„Z.z., o kritickej infraštruktúre“.  

Počet dotčených orgánů státní správy ochranou kritické infrastruktury se  v 

 porovnávaných státech různí. Je to pravděpodobně způsobeno jiným výběrem odvětví 

(sektorů) kritické infrastruktury.  

Prvek kritické infrastruktury Česko i Slovensko vybírají podle odvětvových a 

 průřezových kritérií. Obsah odvětvových kritérií je odlišný, průřezová kritéria srovnávat 

nelze, protože mezní hodnoty těchto kritérií jsou ve Slovenské republice utajeny.  

Bezpečnostní dokumentace k ochraně kritické infrastruktury se tvoří v obou státech. 

Obsahově se dokumentace liší, rozdílné jsou i lhůty pro zpracování dokumentace.  

Velkým rozdílem je ve zkoumaných státech určení bezpečnostního úředníka. Český 

zákon klade na takového úředníka požadavek vysokoškolského vzdělání nebo praxe v oblasti 

zajišťování bezpečnosti, krizovém řízení nebo ochraně obyvatelstva. Na Slovensku tato osoba 

musí splňovat bezúhonnost. Liší se i lhůta jmenování bezpečnostního úředníka.  

K financování ochrany kritické infrastruktury země přistupují diametrálně odlišně. Na 

 Slovensku se na finančním zabezpečení ochrany prvku kritické infrastruktury podílí stát. 

V ČR musí na financování ochrany prvku přispět jeho provozovatel ze svých zdrojů.   

Rozdíly v jednotlivých přístupech, jsou pravděpodobně zapříčiněny různými 

zvyklostmi, jiným zastoupením průmyslových oborů  nebo jiným stavem ekonomiky. 
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7 Závěr 

Fungování kritických infrastruktur je důležitým předpokladem pro zabezpečení 

základních funkcí státu. Většina států světa se proto takové infrastruktury snaží chránit před 

 jejich nefunkčností. Výjimkou není ani Česká republika a Slovenská republika, které se  na 

přelomu tisíciletí touto problematikou začaly zabývat. Směr vývoje této oblasti udala 

především EU, která jasně stanovila úkoly členským státům. 

Bakalářská práce shromažďuje poznatky z přístupů k ochraně kritických infrastruktur 

v České republice a na Slovensku. Oblast těchto poznatků je vymezená platností právních 

dokumentů jednotlivých zemí.  

V teoretické části práce je stručně popsán vývoj nelegislativních i legislativních 

dokumentů, které se vztahují na členské státy EU. Protože Česká republika i Slovenská 

republika se staly v květnu 2004 členy EU, vztahují se na ně požadavky EU. Nejdůležitější 

pro státy byla směrnice Rady 2008/114/ES, kterou musely implementovat do svých právních 

přepisů. Dále jsou v práci popsány obsahy právních dokumentů v hodnocených státech, a  to 

 především úkoly orgánů státní správy, povinnosti provozovatelů prvků kritických 

infrastruktur, zpracování bezpečnostní dokumentace. 

V praktické části jsou srovnány přístupy k ochraně kritické infrastruktury v České 

republice a na Slovensku. Porovnání přineslo následující skutečnosti. 

Kritickou infrastrukturu státy definují podobně. Česká republika, aby splnila zadání 

EU, novelizovala krizový zákon a nařízení k tomuto zákonu, pro určování prvku vydala nové 

nařízení. Slovensko totéž řeší jedním právním předpisem. Počty i obory působností orgánů 

státní správy se na úseku ochrany kritické infrastruktury odlišují. Česká republika a Slovenská 

republika volí prvek kritické infrastruktury podle stejných zásad. Bezpečnostní dokumenty 

k ochraně prvku kritické infrastruktury se vytváří v obou posuzovaných státech, obsah těchto 

dokumentů se v porovnávaných zemích značně liší, jiné jsou i lhůty pro zpracování 

bezpečnostních dokumentů. K určení bezpečnostního úředníka hodnocené státy přistupují 

rozdílně, český bezpečnostní zaměstnanec musí mít vysokoškolské vzdělání nebo praxi 

v oblasti zajišťování bezpečnosti, krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva, na Slovensku 

tato osoba musí splňovat požadavek bezúhonnosti. Finanční zabezpečení k ochraně prvku 

kritické infrastruktury poskytují orgány státní správy na Slovensku, v České republice si 

 náklady na ochranu prvku kritické infrastruktury hradí jeho provozovatel. 

Odlišnosti v přístupech jednotlivých států mohou být zapříčiněny rozdílnými 

zvyklostmi, strukturou průmyslu nebo rozdílnou ekonomickou situací. 
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Cílem této práce bylo vypracovat studii srovnávající přístupy k ochraně kritické 

infrastruktury v České republice a na Slovensku.  Vytyčený cíl byl dle autorky splněn. Za 

 přínos bakalářské práce považuje autorka to, že získané poznatky mohou být předmětem 

diskuze k tématu kritická infrastruktura. 
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