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1 Úvod  

Už od nepaměti si lidské pokolení zachovávalo potřebu ochrany člověka jaako 

jedince, ale i způsob získání surovin pro základní životní potřeby, zařízení, technologií a 

objektů. 

Objekty zvláštního významu jsou klíčové při zajišťování činnosti vnitřní bezpečnosti, 

veřejného pořádku a státní správy. 

Komunikace, koordinace a spolupráce zajišťuje ochranu kritické infrastruktury na 

úrovních státní a veřejné správy, mezi provozovateli kritické infrastruktury a vlastníky, mezi 

těmito subjekty navzájem, a to jak na národní tak i evropské úrovni. 

Hlavním cílem bakalářské práce je stanovení návrhu bezpečnostního opatření 

v oblasti fyzické ochrany pro významný vybraný objekt. V jednotlivých kapitolách 

bakalářské práce vymezím oblast fyzické ochrany, významný objekt a uvedu metody pro 

analýzu rizik. Závěrem bakalářské práce bude navržení možných řešení a úprav v oblasti 

kritické infrastruktury. 

Jelikož je bezpečnost České republiky ovlivněna různými faktory, které jsou státní 

nebo mezinárodní (vnitřní a vnější), tak rozdíly mezi těmito hrozbami se téměř vytratily. 

Kritická infrastruktura je důležitou oblastí pro zachování základních životních potřeb 

obyvatelstva, ekonomiky státu a jeho funkcí při krizových situacích.  
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2 Právní podklady z fyzické ochrany  

Oblast fyzické ochrany se opírá o řadu zákonů, vyhlášek a technických norem, které 

souvisí s problematikou ochrany osob a majetku. V České republice totiž neexistuje žádný 

právní předpis, který by fyzickou ochranu řešil komplexně (a jednoznačně). Veškeré právní 

předpisy se nesmějí dostat do rozporu s Ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) 

a Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod (LZPS). 

2.1 Právní předpisy 

Následující podkapitola je věnována základním právním předpisům. 

2.1.1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava je základním právním předpisem v České republice (ČR). Jedná se o soubor 

právních norem, které upravují základní práva občanů a definují demokratické principy 

České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. [30] 

Ústava České republiky je tvořena Preambulí a osmi hlavami, které se skládají ze 113 

článků. 

2.1.2 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky, kde 

se deklarují základní práva a svoboda. Prostřednictvím které se deklaruje svoboda občanů 

a základní lidská práva.  

LZPS je tvořena Preambulí a šesti hlavami, které se skládají ze 44 článků.  

I.  Obecná ustanovení 

II.  Lidská práva a základní svobody 

III.  Práva národnostních a etnických menšin  

IV.  Hospodářská, sociální a kulturní práva 

V.  Právo na soudní a jinou ochranu 

VI. Společná ustanovení 

Níže jsou uvedeny vybrané články z LZPS, kde je zaručeno [33]: 

Článek 6: Každý má právo na život. 

Článek 7: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem. 

Článek 8: Osobní svoboda je zaručena. 
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Článek 11: Každý má právo vlastnit majetek. Není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 

Článek 12: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí. 

Článek 14: Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

2.1.3 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Vymezuje hmotné trestní právo. Jeho úkolem je ochrana zájmů společnosti, ústavního zřízení 

České republiky, práva fyzických a právnických osob. Upravuje činnosti a postupy orgánů při 

zjišťování trestných činů, pachatelů a jejich tresty popř. jiné sankce, které je možno za trestný čin 

uložit. 

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou součástí trestního zákoníku. Jsou důležité zejména 

pro pracovníky bezpečnostních agentur, jelikož vymezují hranice při ohrožení bezpečnosti, a to tak, 

aby nedocházelo k protiprávnímu jednání z jejich strany. Jedná se zejména o tyto skutečnosti [37]: 

§ 28 Krajní nouze - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 Nutná obrana - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

§ 30 Svolení poškozeného - Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž 

zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající 

čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až 

po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v 

odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

§ 31 Přípustné riziko - Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a 

informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí 

nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku 

dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví 

člověka. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně - Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem. [37] 
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2.1.4 Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [32] 

Dle § 76 odstavce 2 Zadržení podezřelé osoby, se uvádí: „Osobní svobodu osoby, 

která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud 

je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však 

povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též 

předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit.“ [32] 

2.1.5 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva 

na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. [36] 

Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. [36] 

2.1.6 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, 

aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova 

k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. [39] 

2.1.7 Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví 

podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. [31] 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. [31] 

Dle § 4 odstavce a) vymezení pojmů, se uvádí: „osobním údajem jakákoliv informace 

týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu 
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nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“ [31] 

Dle § 4 odstavce b) vymezení pojmů, se uvádí: „citlivým údajem osobní údaj vypovídající  

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu  

a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.“ [31] 

2.1.8 Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [38] 

Dle § 2 odstavce a) vymezení pojmů, se uvádí: „utajovanou informací informace 

v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž 

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

nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.“  [38] 

Dle § 4 se utajované informace klasifikují stupněm utajení: 

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně 

vážnou újmu zájmům České republiky, 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu 

zájmům České republiky, 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu 

zájmům České republiky, 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy 

České republiky. 38 

2.1.9 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. [34] 

2.1.10 Zákon č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podmínky 

provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. [35]  

 Dle § 7 odstavce b) řízení rizik, které vždy zahrnuje: 

1. pravidla přístupu pojišťovny nebo zajišťovny k rizikům, kterým je nebo může být 

vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, 
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2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik, 

3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik. [35] 

2.2 Vyhlášky 

Následující kapitola se věnuje vyhláškám, které se zabývají danou problematikou.  

2.2.1 Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních 

opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízena zařazených do skupiny A nebo 

do skupiny B, ve znění pozdějších předpisů [28] 

2.2.2 Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, 

nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení 

rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického 

prostředku. [29] 

2.3 Technické normy 

ČSN EN řady 50130 Poplachové systémy – všeobecně 

ČSN EN řady 50131 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy 

ČSN EN řady 50132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 

ČSN EN řady 50133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích [24] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření: 2005. 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace: 2000. [23] 
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3 Prostředky fyzické ochrany 

Fyzická ochrana je systém technických, organizačních a režimových opatření 

znemožňující neoprávněné užívání, poškození, zničení, zcizení majetku. Je to systém 

směřující k zajištění bezpečnosti osob. [3] 

Dělení fyzické ochrany: 

1. Technická ochrana         

  - mechanické zábranné systémy      

  - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,    

  - ostatní zabezpečovací systémy.      

 2. Fyzická ostraha.         

 3. Režimová ochrana. 

 Bezpečnostní systém je tvořen technickými prvky a vazbami mezi nimi (viz. výše 

dělení fyzické ochrany). Tím je zajištěna optimální bezpečnost objektů a prostorů. 

Na obrázku je simulováno zajištění optimální bezpečnosti při použití všech prvků fyzické 

ochrany.  

 

      

      

      

MZS – Mechanické zábranné systémy, 

PZTS – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

FO – Fyzická ostraha, 

RO – Režimová ochrana. 

3.1 Technická ochrana 

Do technické ochrany spadají prvky ochrany, které při jejich používání mají zabránit, 

ztížit nebo oznámit narušení chráněného prostoru. 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Doba, 

kterou musí pachatel vynaložit na její překonání je v mnohých případech delší, než je 

pro něho únosné. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je tedy vytvořit 

MZS PZTS 

FO RO 

OPTIMÁLNÍ 

BEZPEČNOST 

Obrázek č. 1 – Zajištění optimální bezpečnosti při použití všech prvků fyzické ochrany, Zdroj: Autorka 
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pevnou hranici (překážku) definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení. 

Z hlediska záměru se jedná zejména o zabránění: 

 - násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru,    

 - znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru,   

 - krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru,   

 - možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. 

Obecně lze konstatovat, že každý mechanický zábranný systém je překonatelný. 

Odlišují se však navzájem množstvím vynaložené energie a času a důmyslností použitého 

nářadí či nástrojů při jejich překonávání. [23] 

Rozdělení mechanických zábranných systémů: 

 - obvodová ochrana,         

 - plášťová ochrana,         

 - prostorová ochrana,         

 - předmětová ochrana. 

Obvodová ochrana 

Základním atributem této skupiny bariér je jejich prostorová oddělenost 

od chráněného objektu. Jedná se o oplocení či ohrazení okolního pozemku včetně branek, 

bran, závor, propustí apod., omezující či zabraňující přístup nežádoucích osob na chráněné 

území, eventuálně z chráněného území. Tyto mechanické překážky mohou být dále podle 

požadavku stupně zajištění doplněny i detekčními a monitorovacími systémy. [23] 

Obvodová ochrana se také označuje jako perimetrická ochrana. 

Plášťová ochrana 

Úkolem plášťové (objektové) ochrany je zejména ztížit a znemožnit pachateli 

vniknutí do chráněného prostoru, případně ho odradit. Plášťovou ochranu tvoří stavební 

prvky budovy a otvorové výplně.  

Prostorová ochrana 

Jedná se o ochranu vnitřních prostor, jako jsou schodiště, haly, spojovací chodby aj. 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana je určena ke střežení jednotlivých předmětů v daném objektu. 

Jedná se zejména o ochranu dokumentů, peněžních prostředků, uměleckých děl, drahých 

kovů, zbraní, nebezpečných látek apod. K úschově chráněných předmětů se používají 

objekty, které jsou pevně spojeny s objektem (jsou zazděny, připevněny k podlaze) nebo 

přenosné objekty. 
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3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tato ochrana spolu s mechanickým zabezpečením dává nejvyšší možnost současné 

ochrany. Ochrana pomocí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen 

PZTS) je vyšší formou indikace narušení objektu a tím možností rychlejšího zásahu 

ochranných složek. Nejnižší formou ochrany jsou PZTS, které mají pouze odstrašující 

účinek. [24] 

Vyšší systémy PZTS a jejich parametry a podmínky jsou formulovány v ČSN EN 

50131 –1 ed. 2 „Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 

1: Systémové požadavky“. [24] 

Technická ochrana objektů se z hlediska prostorového zaměření dělí na pět druhů: 

- obvodovou (perimetrickou),      

 - plášťovou,         

 - prostorovou,         

 - předmětovou,        

 - klíčovou. 

Obvodová ochrana signalizuje narušení obvodu objektu. Plášťová ochrana signalizuje 

narušení pláště objektu. Vždy se zabýváme individuálním stavebním objektem. Prostorová 

ochrana signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v prostoru, že pachatel ji vnikl do vnitřních 

prostor objektu. Předmětová ochrana signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele 

u chráněného předmětu jak v případě jeho napadení, tak i při neoprávněné manipulaci 

s tímto předmětem či úschovným místem. Klíčová ochrana signalizuje narušení klíčových 

míst objektu. [24] 

Každý PZTS je složen několika základních prvků plnících své specifické funkce 

a v souhrnu vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec [24], který je znázorněn na obrázku 

č. 2.  

 

 

Čidlo 

(Detektor) 
Ústředna 

Doplňková 

zařízení 

Přenosové 

prostředky 

Signalizační 

zařízení 

Obrázek č. 2 – Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [24] 
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Čidlo je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny, které souvisejí 

s narušením střeženého objektu či prostoru, nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. [24] 

Ústředna přijímá a vyhodnocuje signál z čidel. Ovládá signalizační, přenosová, 

zapisovací a jiná zařízení, která indikují narušení a napájí čidla a další prvky PZTS. [24] 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do míst signalizace, 

případně pokynů v opačném směru. [24] 

Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál. 

Doplňková zařízení usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé speciální 

funkce. [24] 

3.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Mezi tyto prvky ochrany patří kamerové systémy a systémy kontroly vstupů. 

Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou nasazovány pro sledování dopravy, pro kontrolu výrobních 

procesů, v měřicí technice, ve zdravotnictví a také v oblasti zabezpečovací techniky. Malé 

televizní okruhy, jinak zvané uzavřené televizní okruhy – Closed Circuit TV (CCTV), 

instalované v rámci jednoho chráněného objektu jsou velmi účinným doplňkem 

zabezpečovacího systému, zejména veřejně přístupných objektů. Jejich využití je nejen 

dokumentační, ale plní i preventivní funkci. 

Kamery pro průmyslovou televizi mají malé rozměry a spotřebu, krátký náběhový 

čas, vysokou citlivost, odolnost proti poškození a mimořádně dlouhou životnost. 

V současnosti se používají kamery černobílé, barevné a kombinované. [25] 

Systém kontroly vstupů 

Termín „Systém kontroly vstupů (vstupní systémy)“ je nedílnou součástí 

bezpečnostních systémů. 

Systém kontroly vstupů by měl být požíván vždy tam, kde je zapotřebí zabránit 

přístupu nepovolaných osob k citlivým datům, vybraným prostorům či předmětům. K nim se 

řadí např. výpočetní centra, kanceláře představenstva a managementu společností, trezorové 

prostory a další důležité bezpečnostní objekty – jaderné elektrárny a zařízení strategického 

významu. Automatické elektronické vstupní systémy v současné době stále častěji vytlačují 

klasické metody kontroly a stávají se náhradou za mnohdy nekvalitní služby strážných při 

kontrole identifikačních prvků (podnikových průkazek). 
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Problematikou systému kontroly vstupů se zabývá norma ČSN EN 50137 – 1, 

ve které jsou mimo jiné uvedené definice jednotlivých názvosloví. 

Podstatnou částí vstupních systémů jsou přidělovaná přístupová práva, která 

se nastavují pomocí stupňů oprávnění podle prostorových, časových a personálních dispozic 

ve vztahu ke zcela konkrétním osobám, jež jsou vybaveny identifikačním prvkem. Pro snazší 

orientaci si identifikační prvky rozdělíme podle toho, zda oprávněná osoba – vlastní 

identifikační prvek, disponuje znalostí kódu nebo disponuje biometrickými rysy. [25] 

3.2 Fyzická ostraha 

Neustále se zvyšující kriminalita a vandalismus vyžaduje zabezpečení objektu 

fyzickou ostrahou, pod čímž si můžeme představit zejména hlídací službu. Jedná se sice 

o nejpoužívanější druh ochrany objektu, ale v žádném případě nemůže fungovat bez podpory 

dalších forem zabezpečení. Má za úkol zasahovat v případě narušení střeženého prostoru 

a zajistit tak veřejný pořádek v organizaci. Mezi základní činnosti fyzické ostrahy patří: 

- Kontrolní propustková činnost, což je kontrola vstupu a opuštění objektu osobami 

nebo dopravní prostředky. 

- Střežení objektu formou obchůzek a zabránění rozkrádání či ničení majetku.  

- Provedení zásahu při narušení objektu či při mimořádných událostech.  

- Uvědomění příslušných míst podle druhu ohrožení objektu – Policie ČR, Hasičský 

záchranný sbor nebo záchranná služba. [20] 

Metody fyzické ostrahy  

- kontrola osob, dokladů a povolení vstupů, zavazadel, vozidel a nákladů, 

- fyzické pozorování, 

- nasazení služebního psa, 

- evakuační a ochranná opatření atd. 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana bývá často nahrazena pojmem organizační nebo administrativní 

ochrana. 

Jedná se o soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného zájmu. V praxi jde o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob 

po objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a využívání zabezpečovacích 

systémů, výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy atp. 

Režimová opatření lze rozdělit na vnitřní a vnější ochranu. 
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Vnitřní režimová opatření se týkají především dodržování bezpečnostních směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy, 

- režimu pohybu materiálu, vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku zbytných nebo 

neevidovaných materiálů nebo výrobků, 

- skladových režimů, určujících způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení hranice 

objektu až po jeho opuštění, apod. 

Vnější režimová opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek 

u chráněného objektu, tj. prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej 

opouštějí. Jsou to hlavně osobní a nákladové brány, prostupy pro lanovou dráhu, ale 

i propusti potoků a říček, kanály a šachty teplovodů apod. 

Opatření režimového charakteru stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí 

do objektu těmito cestami vstupovat a objekt opouštět. [24] 

  



13 

 

4 Přehled používaných bezpečnostních analýz 

Na základě získaných informací pomocí analýz se snažíme určit rizika, která jsou 

nebo nejsou přijatelná. U identifikovatelných nepřijatelných rizik se navrhují opatření, 

pomocí kterých dochází k redukci či eliminace působících nebo existujících faktorů. 

Za přijatelná rizika považujeme míru nebezpečnosti systému, kterou ještě považujeme 

za únosnou, a to za současných technických, ekonomických, organizačních a sociálních 

podmínek.  

Prioritní ochrana je věnována základním zájmům státu, tj. ochraně životů a zdraví 

lidí, majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a v neposlední řadě také ochraně 

kritické infrastruktury. [21] 

4.1 Vybrané základní metody pro stanovení rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou v současné době kritickými kroky celého postupu 

přípravy podkladů pro rozhodování v oblasti řízení rizik i řízení bezpečnosti. Existuje mnoho 

metod a více než tisíc softwarových produktů, které jsou připravené pro určité oblasti. [17] 

Obecně lze metody analýzy rizik rozdělit na kvantitativní, kvalitativní a semikvantitativní 

metody. Princip kvantitativní analýzy rizik je založen na dvou základních krocích, 

tj. pravděpodobnosti výskytu jevu a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Kvalitativní analýzy 

rizik jsou využívány ke stanovení priorit mezi riziky. Pracují s daty o následcích a ztrátách 

užitné hodnoty. K tomuto vyjádření často využívají indexů. Data pro analýzu rizik jsou 

získávána širokou škálou způsobů, počínaje modelováním či simulacemi v polních 

podmínkách, laboratořích nebo počítačích, až po jednodušší indexové metody. Základem 

simulací a modelování jsou matematické, fyzikální a chemické modely, které se mohou 

vzájemně protkávat. [21] 

Check List (kontrolní seznam) 

Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou zpravidla generovány 

na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí 

se systémem a potenciálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod. Jejich 

struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář. [21] 

Safety Audit (bezpečnostní kontrola) 

Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na 

zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo 
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provozního problému, který se může objevit v posuzovaném systému. Formálně je používán 

připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik. [21] 

What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

Analýza What if – co se stane, když…? – je postup pro hledání možných dopadů 

vybraných nebezpečných situací v organizaci. V podstatě jde o spontánní diskuse v týmu, 

které vyúsťují do návrhů možných rizikových situací. Kvalifikovaný pracovní tým prověřuje 

formou dotazů a odpovědí neočekávané události, které se mohou v podniku vyskytnout, 

a zároveň navrhuje odporučení. Analýza je levná, časově nenáročná a snadno 

pochopitelná.[26] 

Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení) 

 Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci 

odhadu četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních 

rizik procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení 

rizik o číselné hodnoty. Algoritmus využívá kombinaci (propojení) s jinými známými 

koncepty a směřuje k zavedení kriterií pro rozhodovací proces, potřebnou strategií a 

programy k efektivnímu zvládání (řízení) rizika. Vyžaduje náročnou databázi a počítačovou 

podporu. [21] 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda 

ETA je graficko statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí 

představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny 

události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak počet událostí 

narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu (viz. Příloha 2). [21] 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) 

Podstatou metody je odhalení a definování všech reálných a možných způsobů 

selhání, jejich příčin a důsledků, včetně kvantifikace rizika – tzv. určení míry rizika 

či rizikového čísla. Na analýzu pak navazují návrhy a realizace účinných opatření 

směrujících k dalšímu zlepšování. Charakteristickými rysy metody jsou systémový přístup, 

induktivní charakter, preventivní charakter a týmový přístup. S ohledem na objekt, který 

pomocí této metody zkoumáme, existují specifické formy FMEA (viz. Příloha 3). [26] 

Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Metoda slouží k identifikaci a kvantifikaci pravděpodobného výskytu všech 

podmínek či faktorů, které způsobují rizika nebo alespoň připívají k jejich vzniku. Je vhodná 
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pro analýzy spolehlivosti a bezpečnosti složitých systémů, u nichž se vada vyskytuje jako 

následek kombinace různých dějů. Metoda FTA vychází do definování vady některé z funkcí 

systému – tzv. vrcholové události a postupně hledá, které dílčí události ji mohly vyvolat. 

Je tedy metodou deduktivní. Základní pomůckou metody je stromový diagram (strom vad, 

viz Příloha 3), který vrcholovou událost rozloží na všechny možné dílčí události 

v uspořádaném sledu různých úrovní. [26] 

 Metoda párového porovnání 

Metodou párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií. Úkolem je 

zjistit pro každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem ke všem možným kritériím 

souboru. Toto určování preferencí probíhá podle schématu zobrazené v  příkladu v tabulce. 

V pravé horní části této tabulky (horní trojúhelníkové matici) hodnotitel u každé dvojice 

kriterií zjišťuje, zda preferuje kriterium uvedené v řádku před kriteriem uvedeným ve 

sloupci. Jestliže ano, zapíše do příslušného políčka číslo kriteria uvedeného v řádku, v 

opačném případě číslo kriteria uvedeného ve sloupci. Při vyhodnocení této tabulky se pro 

každé kriterium  stanoví počet jeho preferencí fi, který je roven součtu jeho preferencí v 

řádku a v sloupci tohoto kriteria. V případě  stejného počtu preferencí u dvou (nebo více) 

kriterií je třeba brát v úvahu směr preference těchto dvojic kriterií. Podle počtu preferencí 

kriteria se určí jeho pořadí v souboru kriterií. [6] 

Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah: 

        

ki  -   nenormovaná váha i-tého kriteria  

n   -   počet kriterií 

pi  -   pořadí i-tého kriteria v jeho preferenčním uspořádání 

Ke vztahu stanovení nenormované váhy se k počtu kriterií přičítává číslo 1 proto, že pokud 

je počet preferencí určitého kriteria nulový (např. v tabulce), byla by v  případě nepřičtení 

čísla 1 váha tohoto kriteria rovna nule, i když nemusí jít o zcela bezvýznamné kriterium. 

Vzhledem k požadavkům vzájemné srovnatelnosti vah kriterií stanovených různými 

metodami je třeba tyto váhy normovat (součet normovaných vah souboru kriterií je roven 

jedné). [6] 
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Normování vah kriterií se provádí podle vztahu: 

  

vi  -    normovaná váha i-tého kriteria  

ki  -    nenormovaná váha i-tého kriteria  

n  -    počet kriterií [6]  
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5 Kritická infrastruktura  

Díky zkušenostem získaným během první a druhé světové války začala být v mnoha 

státech prováděna opatření, která zajišťovala funkčnost specifických zařízení, technologií 

a infrastruktur a byly vytvářeny sklady důležitých komodit. Konce studené války v druhé 

polovině 20. století (1991) vedl k euforii, jejímž důsledkem bylo snížení důrazu na obranu 

a ochranu obyvatelstva. Přišly však velké přírodní pohromy, technologické havárie 

a teroristické útoky, které ukázaly, že válka není jediným možným ohrožením infrastruktury. 

Na území České republiky se snížení důrazu na otázky obrany a ochrany lidí výrazně 

projevilo v devadesátých letech minulého století. Závažné skutečnosti vedly k přijetí 

pragmatických opatření a rozhodly o budování systému pro zvládání dopadů živelních 

pohrom, havárií a jiných škodlivých událostí. 

Kritickou infrastrukturu můžeme chápat jako podmnožinu základních funkcí státu. 

Pokud jsou zabezpečeny jednotlivé sektory KI, jsou naplněny i základní funkce státu. [27] 

 

Zabezpečené obyvatelstvo 

KRITICKÁ INFRASTRUKTURA STÁTU 

Odvětvová 

kritéria KI 

Základní 

funkce státu 

Fungující 

veřejný sektor 

Zajištění 

bezpečnosti státu 

Fungující 

ekonomika 

Zabezpečení 

životních potřeb 

Veřejný 

sektor 

Soukromý 

sektor 

Doprava 

Potravinářství 

a zemědělství 

Zdravotní 

péče 

Bankovní a 

finanční sektor 

Vodní 

hospodářství 

Veřejná správa 

Energetika 

Nouzové 

služby 

Komunikační 

a info. systém 

Obrázek č. 3 - Základní funkce státu [27] 
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5.1 Kritická infrastruktura v ČR 

Kritická infrastruktura je v české legislativě relativně novým pojmem. Definována  

a vymezena byla až po implementaci směrnice Rady Evropské unie č. 2008/114/ES ze dne  

8. prosince 2008 do novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). 

Přijetím krizových zákonů v roce 2000 znamenalo počátek budování Integrovaného 

záchranného systému ČR (IZS). 

Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) je stálým pracovním orgánem 

Bezpečnostní rady státu (BRS) pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci 

a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Zabývá se komplexně 

otázkami ochrany konkrétních skupin potenciálních cílů, jejichž narušení či zničení by mělo 

závažné dopady. [27] Prvním dokumentem v rámci VCNP , který se zabýval a pojednával 

o dané problematice byla „Zpráva o národní kritické infrastruktuře“, která se zabývala 

hlavně samotným vymezením pojmů a jednotlivých oblastí kritické infrastruktury. Následně 

byla v dalších dokumentech kritická infrastruktura rozdělena do určitých subsektorů. Dále 

byly doplňovány tyto dokumenty o další subsektory či prvky kritické infrastruktury a také 

o ostatní subjekty, kterých se daná problematika týká. [10] 

5.2 Stanovení prvků KI 

Základní kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury jsou jejich: 

Nenahraditelnost 

Hlediskem nenahraditelnosti se rozumí skutečnost, že při narušení nebo zničení jsou 

nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba prvku nebo jeho části. Činnost nelze nahradit 

v krátkém období a do obnovy činnosti lze náhradu řešit pouze provizorně s tím, že bude 

významně ovlivněn život obyvatelstva a fungování veřejné správy. Bude omezeno nebo 

znemožněno naplňování některých základních potřeb (např. dodávky elektřiny, plynu, 

fungování komunikačních prostředků, služeb,…). Přitom může, ale nemusí být, vyhlášen 

krizový stav. Bude nutné vyhlásit regulační stupně, stavy nouze nebo omezení, která mohou 

dosáhnout celostátní úrovně. 

Nahraditelnost 

Pod hlediskem nahraditelnosti se rozumí fakt, že při narušení nebo zničení jsou nutné 

opravy, rekonstrukce nebo výstavba prvku nebo jeho části. Jejich činnost lze však nahradit 

jiným subjektem nebo provizorním způsobem v dostačující úrovni a rozsahu. 

Mezi další aspekty posuzování bude nutné zařadit odvětvová a průřezová kritéria, 

a to zejména s ohledem na určování a označování nadnárodních infrastruktur stanovených  
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ve Směrnici Rady o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 

potřeby zvýšení jejich ochrany (dále jen „Směrnice o EKI“). Tento pohled lze použít i pro 

stanovení národní kritické infrastruktury. 

Průřezová kritéria 

Průřezovými kritérii se rozumí soubor obecných hledisek pro posuzování závažnosti 

vlivu narušení nebo zničení prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, která 

zahrnují [14]: 

a) počet obětí (zranění osob a ztráty na životech), 

b) ekonomický dopad (hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality výrobků či služeb,  

     včetně případných dopadů na životní prostředí), 

c) dopad na veřejnost (dopad na důvěru veřejnosti, fyzické strádání a narušení  

     každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb). 

Odvětvová kritéria 

Odvětvovými kritérii se rozumí technické nebo provozní hodnoty k určování prvků 

kritické infrastruktury v konkrétních odvětvích kritické infrastruktury. [13] 

Tabulka č. 1 - Oblasti kritické infrastruktury [14] 

Počet Oblasti KI Produkt nebo služba 

1 Energetika 

1.1 Elektřina 

1.2 Zemní plyn 

1.3 Ropa a ropné produkty 

2 Vodní hospodářství Zásobování vodou 

3 
Potravinářství a 

zemědělství 

3.1 Rostlinná výroba 

3.2 Živočišná výroba 

3.3 Potravinářská výroba 

4 Zdravotnictví 
Celkový počet akutních lůžek v daném zdravotnickém zařízení 

nejméně 2500. 

5 Doprava 

5.1 Silniční 

5.2 Železniční 

5.3 Letecká 

5.4 Vnitrozemská vodní 

6 
Komunikační a 

informační systémy 

6.1 Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací 

6.2 Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací 

6.3 Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání 
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6.4 Technologické prvky pro satelitní komunikaci 

6.5 Technologické prvky pro poštovní služby 

7 Finanční trh a měna 
7.1 Výkon činnosti ČNB 

7.2 Poskytování služeb v bankovnictví a pojišťovnictví 

8 Nouzové služby 

8.1 Integrovaný záchranný systém 

8.2 Předpovědní, varovná a hlásná služba 

8.3 Radiační monitorování 

9 Veřejná správa 

9.1 Veřejné finance 

9.2 Sociální ochrana a zaměstnanost 

9.3 Ostatní státní správa 

5.3 Významné objekty 

Objekty zvláštního významu jsou objekty důležité pro zajištění činnosti státní správy, 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a další objekty určené na návrh ministra vnitra 

(sídelní objekty vybraných ústředních úřadů, zastupitelské úřady, diplomatické úřadovny 

apod.) [1] 

Jedná se zejména o objekty, které musí splňovat kromě technologických požadavků 

také požadavky na ochranu osob a majetku. Má-li být systém spolehlivý, musí být ochrana 

těchto objektů na odpovídající úrovni, a tím splňovat minimální standard bezpečnostních 

opatření. [18] 

5.3.1 Obecná bezpečnostní analýza rizik významných objektů 

V tabulce 4 je provedena analýza zranitelnosti objektu vůči bezpečnostním hrozbám 

v obecném pojetí.   
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Riziko K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 Počet Pořadí

K1 Požár/Výbuch * 1 2 1 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 13 2

K2 Porucha PZTS * * 3 4 5 2 2 8 2 2 2 12 2 2 15 2 2 18 9 6

K3 Porucha EPS * * * 4 5 3 3 3 3 3 3 12 3 3 15 16 3 18 10 5

K4 Zanedbání revizí * * * * 4 4 7 8 9 4 11 12 4 14 15 16 17 18 6 9

K5 Porucha dod. el. energ. * * * * * 5 7 5 9 5 11 12 5 14 5 5 17 18 8 7

K6 Porušení předpisů * * * * * * 6 6 9 6 11 12 6 14 15 16 6 18 5 10

K7 Nedostatečná kvalifikace * * * * * * * 7 9 7 11 12 7 14 15 16 11 18 5 10

K8 Kontrola vstupujících 

osob

* * * * * * * * 9 8 11 12 8 14 15 16 17 18 4 11

K9

Zanedbání povinností 

zaměstnance - úmyslné
* * * * * * * *

* 9 11 12 9 14 15 16 17 18 7 8

K10

Zanedbání povinností 

zaměstnance - neúmyslné
* * * * * * * * *

* 11 12 10 14 15 16 17 18 1 12

K11

Vniknutí/Nepovolený 

vstup osob
* * * * * * * * * *

* 11 11 14 15 16 17 18 9 6

K12 Poškození úmyslné * * * * * * * * * * * * 12 14 15 16 12 18 10 5

K13 Poškození neúmyslné * * * * * * * * * * * * * 14 14 16 15 18 0 13

K14 Únik informací * * * * * * * * * * * * * * 14 16 14 18 12 3

K15 Vandalismus * * * * * * * * * * * * * * * 16 15 18 11 4

K16 Krádež * * * * * * * * * * * * * * * * 16 18 13 2

K17

Nedovolené vynášení 

majetku
* * * * * * * * * * * * * * * *

* 18 6 9

K18 Teroristický útok * * * * * * * * * * * * * * * * * * 17 1

Zdroj: Autorka podle[6] 

Současná situace ukazuje na nutnost posílení bezpečnostních funkcí této kategorie 

objektů nejen proti tradičním bezpečnostním rizikům, jako je požár a vloupání, ale i proti 

zvýšení bezpečnostních rizik ve vazbě na možnost teroristického útoku směřovaného 

na takovýto typ objektů. [18] 

5.3.2 Návrh bezpečnostních opatření 

V obecném pojetí dle metody párového porovnání je navržení bezpečnostního 

opatření důležité v těchto bodech. Ochrana proti teroristickému útoku, krádeži, 

požáru/výbuchu, úniku informací, vandalismu a poruch EPS. Je tedy potřeba navrhnout a 

aplikovat nová nebo stávající zabezpečení, která přispějí ke zvýšení ochrany.  

Technická ochrana 

Jedná se o základní bezpečnostní opatření a cílem je ztížení nebo odrazení pachatele 

od jeho úmyslu, dále pak zkvalitnění funkce fyzické ostrahy a také podpora režimových 

opatření.  

Tabulka 2 - Metoda  párového porovnání s výčtem možných rizik při ochraně objektu 
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Mezi mechanické zábranné systémy obvodové ochrany patří klasické, 

bezpečnostní nebo vysoce bezpečnostní oplocení, dále pak vrcholové zábrany, podhrabové 

překážky a vstupy/vjezdy. Pro zvýšení ochrany objektu je vhodné použít vysoce 

bezpečnostní oplocení. Výstavbou tohoto oplocení dojde k oddělení objektu na vnitřní a 

vnější část. Má vysokou účinnost ochrany oproti klasickým oplocením. Vhodným prvek je 

také použití vrcholových zábran, které se používají zejména u průmyslových a 

administrativních objektů. Vstupy nebo vjezdy do chráněného objektu vytvářejí bariéru mezi 

volným a kontrolovaným prostorem. Tvoří je závory a brány, ale i retardéry pro snížení 

rychlosti vozidel.  

V plášťové neboli objektové ochraně je možné zabezpečení především stavebními 

prvky budovy. Proti vniknutí pachatele jsou instalovány bezpečnostní mříže, fólie, ale i 

uzamykatelný systém.  

Pomocí předmětové ochrany jsou chráněny prvky, které jsou chráněnými aktivy. 

Jedná se především o umělecké předměty, chráněné vzory a jiné cenné fyzické předměty. 

Patří sem komorové trezory, komerční úschovné objekty, kartotéční skříně. 

Součástí technické ochrany jsou i elektrické zabezpečovací systémy, malé televizní 

okruhy (CCTV) a elektrické požární signalizace, které snímají střežený prostor. Všechna 

zařízení jsou průběžně kontrolována a tím se zabrání vyřazení zabezpečovacích systémů 

z provozu.  

Režimová ochrana 

Pomocí této ochrany je snahou naplnit bezpečnostní politiku organizace. To bude 

možné, pokud budou stanovena pravidla a zásady při pohybu zaměstnanců a osob v objektu. 

S tím také souvisí systém kontroly vstupu. 

Bylo by vhodné, aby se personál ostrahy při vjezdu přesvědčil o tom, zda má 

vjíždějící osoba (návštěva organizace) platné průkazy/povolení vjezdu. Případně mu po 

předložení dokumentů může být přidělena čipová karta, která má jen určitý vstup na místa 

v organizaci. 

Zaměstnanci se mohou prokazovat platným kódem nebo biometrickými rysy. 

Fyzická ostraha 

Je zajišťována pracovníky bezpečnostních služeb (policisty, hlídači, strážnými) a za 

pomoci režimových a technických opatření je schopna zajistit ochranu organizace.  
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5.4 Kritická infrastruktura vybraných zemí EU 

Německo 

V Německu je kladen důraz na skutečnost, že jak vláda, tak i celá společnost jsou 

závislé na bezpečné infrastruktuře. Jako kritické jsou zde definovány ty organizace 

a zařízení, které by v případě selhání nebo poškození způsobily významné narušení 

veřejného pořádku nebo jiné nepříznivé následky pro velkou část populace. [4] 

Podle německé ústavy je úkolem státu garantovat veřejnou bezpečnost a pořádek 

a zajistit, aby populace byla zabezpečena základními potřebami. Jako kritické jsou 

označovány organizace a zařízení důležitého významu pro stát, při jejichž výpadku nebo 

narušení může nastat: 

- trvalé narušení zásobování, 

- vážné narušení veřejné bezpečnosti, 

- nebo vzniknou jiné dramatické následky. [4]  

V Německu jsou definovány tyto sektory jako kritické: 

- energetika, 

- zásobování (zahrnující zásobování vodou, potravinami, zdravotní péče, nouzové 

a záchranné služby), 

- telekomunikační a informační technologie, 

- doprava a obchod, 

- nebezpečné materiály, 

- bankovnictví a finance, 

- vládní agentury, státní správa a soudnictví, 

- media, výzkumné instituce a kulturní hodnoty.[4] 

Polsko 

Polsko považuje za kritickou infrastrukturu takové hmotné a kybernetické systémy, 

které jsou podstatné pro zajištění nutné minima operací v ekonomice a vládě. Pro KI 

je v Polsku přijata tato definice. Jedná se o „systémy a s nimi spojené funkční objekty, 

objekty stavební, zařízení, instalace, klíčové služby pro bezpečnost státu a občanů sloužící 

k zajištění fungování orgánů státní správy, institucí a podnikatelů“. V Polsku neexistuje 

žádný formálně stanovený orgán pro ochranu KI. V návrhu krizového zákona je již 

problematika KI začleněna a navrženy jsou tyto oblasti KI v rámci jednotlivých odvětví: 

- komunikační a počítačové systémy, 

- bankovní a finanční sektor, 
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- doprava, 

- záchranné služby – nouzové služby, 

- zajištění funkční veřejné správy, 

- zásobování vodou a potravinami, 

- dodávky energie a paliv, 

- zajištění systémů souvisejících s produkcí, 

- skladování chemických a radioaktivních látek, 

- produktovou nebezpečných látek. 

V příslušných dokumentech jsou informační a komunikační systémy detailněji 

definovány stejně tak jako klíčová aktiva v oblasti kritické infrastruktury. Dále se 

doporučuje zvýšení kontrolních systémů a prioritu dnes tvoří plány pro zajištění kyber -

bezpečnosti. [11]  

Slovensko 

Na Slovensku je jako kritická infrastruktura označovaná ta část infrastruktury 

(vybrané organizace a instituce, objekty, soustavy, zařízení, služby a systémy), jejíž zničení 

nebo nefunkčnost způsobí ohrožení nebo narušení politického a ekonomického chodu státu, 

nebo ohrožení života a zdraví obyvatelstva. [15] 

Toto zničení nebo nefunkčnost může nastat z důvodu velké přírodní nebo 

technologické katastrofy, teroristického útoku, extrémních vlivů počasí nebo z dalších 

důvodů. Zničení nebo nefunkčnost KI by znamenalo obrovské ztráty na životech a majetku, 

morální škody nebo by vedlo k dezorganizaci společnosti. Byly by rovněž ohrožené 

bezpečnostními zájmy státu. Problematika KI není v současné době v žádných právních 

normách Slovenské republiky (SR) kodifikovány, přesto dle doporučení EU jsou jako 

sektory KI na Slovensku vymezeny: 

- doprava, 

- energetika, 

- elektronické komunikace, 

- informační a komunikační technologie, 

- pošta, 

- průmysl, 

- voda a atmosféra, 

- zdravotnictví. 

Kritická infrastruktura zahrnuje zejména objekty osobní důležitosti, další důležité 

objekty, vybrané informační a komunikační prostředky, zařízení na výrobu a zásobování 
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vodou, elektrickou energií, ropou a zemním plynem. Dále pak jednotlivé části majetku státu, 

majetek podnikatelských právnických a fyzických osob určených vládou SR nebo jiným 

kompetentním orgánem státní správy, který je nevyhnutelný na zvládnutí krizových situací, 

na ochranu obyvatelstva a majetku, na zajištění minimálního chodu ekonomiky a správy 

státu, jakož i na zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu a který je proto nutné speciálně 

chránit. Jsou to zařízení, služby a informační systémy životně důležité pro obyvatelstvo, 

řízení státu, jejichž nefunkčnost nebo zničení může ohrozit bezpečnostní zájmy státu. [9] 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny základní sektory kritické infrastruktury vybraných států. 

Jedná se zejména o Německo, Polsko, Slovensko a Česko. 

Tabulka č. 3 - Sektory vybraných států EU [8] 

Sektor/Stát Německo Polsko Slovensko Česko 

Informační a komunikační technologie         

Energetika         

Bankovnictví a finance         

Potraviny - zemědělství         

Státní správa – veřejná správa – veřejné 

služby 
     

  

Zdravotnictví         

Nouzové služby (policie, hasiči, zdravotní a 

záchranná služba) 
     

  

Veřejný pořádek a bezpečnost       

Civilní obrana     

Obranný průmysl (prům.výr. a jad. energie)     

Nebezpečné látky - průmysl        

Doprava - logistika         

Zásobování vodou         

Sociální zabezpečení     

Media – rozhlasové vysílání      

Zásobování ropou a plynem      

Právní řád - justice     

Letecké řídicí systémy     

Vesmír a výzkum      
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Environment      

Krizový management     

POČET OBLASTÍ CELKEM 12 12 9 10 

 

 Je patrné, že do KI nelze zahrnout všechny systémy, ale pouze prioritní. Metody 

pro výběr priorit jsou velmi nákladné. V praxi se často používá metoda více kriteriálního 

hodnocení, kdy se posuzuje zranitelnosti jednotlivých částí systému, nebo některé expertní 

metody, např. v USA a dalších zemích se často uplatňuje delfská metoda. [16] 

V tabulce výše jsou uvedeny sektory vybraných zemí evropské unie, které jsou 

považovány za kritické. Z tabulky vyplývá, že určité oblasti řeší všechny vybrané státy. 

Především se jedná o shodu v sekci informační a komunikační technologie, energetika, 

bankovnictví a finance, potraviny – zemědělství, zdravotnictví, doprava – logistika 

a zásobování vodou. Lze je považovat za nejcitlivější části pro vybrané země EU. Zejména 

v těchto oblastech bude důležité najít metodu pro vytipování nebo vybrání důležitých 

objektů, které bude třeba specificky zabezpečit. Dále pak oblasti nebezpečné látky – 

průmysl, veřejný pořádek a bezpečnost jsou zohledňovány alespoň dvěma vybranými státy 

EU, nicméně jsou zde i oblasti, které neřeší ani jeden vybraný stát EU. Při porovnání bylo 

zjištěno, že sektory kritické infrastruktury nejsou totožná u všech vybraných států. To je 

způsobeno tím, že se státy navzájem od sebe liší, a to geografickým členěním, počtem 

obyvatelstva, národním bohatstvím atd. 
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6 Komparace kritické infrastruktury České republiky a Slovenské 

republiky 

K České republice byla pro srovnání pomocí metody Check listu zvolena Slovenská 

republika, jelikož má podobné podmínky. Postavení obou států je v EU i mezinárodních 

společenstvích velmi podobné, stejně tak přírodní podmínky a počet obyvatel je přibližně 

stejný. Pro názornost jsou uvedeny základní společné rysy obou států: 

- ČR a Slovensko (tehdy ještě ČSR) se v roce 1990 odklánějí od komunismu, 

- ČR (1999) a Slovensko (2004) se stávají spolu s dalšími státy členy NATO 

- ČR a Slovensko vstupují v roce 2004 spolu s dalšími státy do EU. 

6.1 Použití Check listu při porovnání ČR a SR 

Metoda kontrolního seznamu (Check listu) byla použita při srovnání obou zemí. 

Je použit již vytvořený kontrolní seznam otázek, které souvisí s kritickou infrastrukturou 

obou republik. Kontrolní seznam je rozdělen do tří částí, které lze považovat za klíčové. 

První část, řídicí mechanismy, obsahuje otázky zaměřené na řízení celého procesu ochrany 

KI. Druhá část je tvořena řídicími dokumenty a otázky jsou zaměřeny na existenci 

a implementaci strategických dokumentů. Třetí oblast se zabývá definicemi, základními 

pojmy a legislativou v oblasti KI. [5] 

Vyplněný kontrolní seznam obsahuje odpovědi na zvolené otázky. Odpovědi jsou 

typu ano (výroková hodnota 1), ne (výroková hodnota 0). Pro vyhodnocení kontrolního 

seznamu se následně sečtou kladné odpovědi a vyjádří se v procentech. [5] 

 

Tabulka č. 4 - Vyjádření hodnocení sledovaného kritéria [22] 

Kladné odpovědi (v %) Hodnocení sledovaného kritéria 

95 a více výborný 

70 – 94 velmi dobrý 

50 – 69 dobrý 

20 – 49 špatný 

do 20 velmi špatný/kritický 

Čím více kladných odpovědí stát získá, tím lepší je jeho ochrana kritické 

infrastruktury.  
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6.2 Aplikace Check listu na ČR 

Pro první oblast – řídicí mechanismy, je významná skutečnost, že odpovědnost 

za oblast KI má Ministerstvo vnitra ČR.  MV však úkoly přeneslo na Generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru (GŘ HZS). Žádný další orgán v oblasti KI není zřízen 

ani stanoven. Kritická infrastruktura se řídí krizovým zákonem a nařízením vlády 

č. 462/2000 Sb. Dalším ministerstvem, které se podílí na úkolech v oblasti KI, je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Druhá oblast – řídicí dokumenty, se týká strategických dokumentů pro oblast ochrany 

KI.  Podstatná je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, 

„Komplexní strategie kritické infrastruktury“ a „Národní program ochrany kritické 

infrastruktury“.  Jsou založeny na zpracování dílčích strategií, koncepcí a analýz určených 

pro jednotlivé oblasti (sektory, odvětví) kritické infrastruktury a z nich vycházejících 

stanovení konkrétních úkolů. 

Co se týká vzdělávání, tak pro oblast ochrany obyvatelstva bude i nadále výzkum a 

vývoj řešen prostřednictvím centrálního pracoviště, které je v působnosti MG – GŘ HZS 

ČR. 

Třetí oblast – definice, pojmy a legislativa, je ukotven v zákonech, tím je zejména 

Zákon č. 240/2000 Sb. krizový zákon, Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích o určení 

prvku kritické infrastruktury a další. 

 

Tabulka č. 5 - Check list pro Českou republiku [5] 

1. oblast – řídicí mechanismy Ano Ne 

Je stanoven odpovědný gestor? 1 0 

Je ustanoven orgán pro ochranu KI legislativně? 1 0 

Je zajištěna koordinace ochrany KI? 1 0 

Je stanoven odborný subjekt/subjekty pro oblast KI? 1 0 

Je zaveden vhodný vzdělávací a výcvikový program pro osoby pracující v oblasti 

KI? 

1 0 

Je vytvořen program na finanční zabezpečení plnění opatření pro ochranu KI? 1 0 

2. oblast – řídicí dokumenty   

Je přijata koncepce zahrnující oblasti KI? 1 0 

Je schválena koncepce KI? 1 0 

Je zpracována Komplexní strategie ČR k řešení problematiky ochrany KI? 1 0 
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Je zpracován Národní program ochrany kritické infrastruktury? 1 0 

Je do koncepčních materiálů týkajících se KI zahrnuta také oblast vzdělávání? 1 0 

Je do priorit a cílů výzkumně-vývojové podpory zahrnuta oblast ochrany KI? 1 0 

3. oblast – definice, pojmy a legislativa v oblasti KI   

Je vymezena definice KI? 1 0 

Jsou definice základních pojmů vymezené legislativou? 1 0 

Je stanoven přehled základních oblastí KI? 1 0 

Jsou vymezeny sektory KI? 1 0 

Jsou vymezeny prvky KI? 1 0 

Je vytvořen seznam nejdůležitějších objektů KI? 1 0 

Je seznam odvětví KI sjednocený s požadavky EU a NATO? 0 1 

Je zajištěn soulad základních pojmů (např. definice KI) s řešením Evropské 

kritické infrastruktury? 

0 1 

Z celkových 20 otázek aplikovaných na KI v ČR je 18 kladných odpovědí, to 

představuje 90 % a 2 záporné odpovědi, to představuje 10 %. Kladné odpovědi, které tvoří 

90 %, zařadím v tabulce č. 3 – Vyjádření hodnocení sledovaného kritéria. Hodnota 90 % 

spadá do rozmezí 70 – 94 % s hodnocením sledovaného kritéria „velmi dobrý“. 

6.3 Aplikace Check listu na SR 

Hodnocení Slovenské republiky pomocí kontrolního seznamu je totožné jako 

u posuzování stavu kritické infrastruktury České republiky. Oblasti jsou opět rozděleny na tři 

oblasti.  

V první části - řídicí mechanismy, je uvedeno, že odpovědnost za jednotlivé sektory 

kritické infrastruktury spadají pod příslušná ministerstva. Hlavními orgány KI jsou vláda 

Slovenské republiky a Ministerstvo vnitra. Dále se podílejí Ministerstvo hospodářství, 

Ministerstvo financí, další ministerstva a ústřední orgány, a to na základě Zákona č. 45/2011 

o kritické infrastruktuře. 

Druhá část - řídicí dokumenty, byla navržena „Koncepce kritické infrastruktury 

Slovenské republiky a způsob její ochrany a obrany“. V roce 2007 byl přijat „Národní 

program pro ochranu a obranu kritické infrastruktury Slovenské republiky“, (dále jen 

národní program). V národním programu je vymezen současný stav KI a její vývoj, 

nejdůležitější sektory KI a zvýšení připravenosti čelit hrozbám. [12]  

Ve třetí části – definice, pojmy a legislativa, vychází se z již výše zmíněné koncepce 

a zákona, kde jsou definovány základní pojmy z oblasti KI.  
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Tabulka č. 6 - Check list pro Slovenskou republiku [5] 

1. oblast – řídicí mechanismy Ano Ne 

Je stanoven odpovědný gestor? 1 0 

Je ustanoven orgán pro ochranu KI legislativně? 1 0 

Je zajištěna koordinace ochrany KI? 1 0 

Je stanoven odborný subjekt/subjekty pro oblast KI? 1 0 

Je zaveden vhodný vzdělávací a výcvikový program pro osoby pracující v oblasti 

KI? 

1 0 

Je vytvořen program na finanční zabezpečení plnění opatření pro ochranu KI? 1 0 

2. oblast – řídicí dokumenty   

Je přijata koncepce zahrnující oblasti KI? 1 0 

Je schválena koncepce KI? 1 0 

Je zpracována Komplexní strategie SR k řešení problematiky ochrany KI? 1 0 

Je zpracován Národní program ochrany kritické infrastruktury? 1 0 

Je do koncepčních materiálů týkajících se KI zahrnuta také oblast vzdělávání? 1 0 

Je do priorit a cílů výzkumně-vývojové podpory zahrnuta oblast ochrany KI? 1 0 

3. oblast – definice, pojmy a legislativa v oblasti KI   

Je vymezena definice KI? 1 0 

Jsou definice základních pojmů vymezené legislativou? 1 0 

Je stanoven přehled základních oblastí KI? 1 0 

Jsou vymezeny sektory KI? 1 0 

Jsou vymezeny prvky KI? 1 0 

Je vytvořen seznam nejdůležitějších objektů KI? 1 0 

Je seznam odvětví KI sjednocený s požadavky EU a NATO? 0 1 

Je zajištěn soulad základních pojmů (např. definice KI) s řešením Evropské 

kritické infrastruktury? 

0 1 

 

Z celkových 20 otázek aplikovaných na KI v SR je 18 kladných odpovědí, to 

představuje 90 % a 3 záporné odpovědi, to představuje 10 %. Kladné odpovědi, které tvoří 

90 %, zařadím v tabulce č. 3 – Vyjádření hodnocení sledovaného kritéria. Hodnota 90 % 

spadá do rozmezí 70 – 94 % s hodnocením sledovaného kritéria „velmi dobrý“.  

Porovnáním ČR a Slovenska je zjevné, že oblast kritické infrastruktury u obou států 

je na stejné úrovni. Tak vysoké hodnocení je dosaženo díky právním předpisům, které řeší 
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danou problematiku. V ČR není zákon o samotné kritické infrastruktuře vymezen, je však 

popsán v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, dále je pak 

upraven vyhláškami nebo ustanovením. 

Slovenská republika má již tuto oblast stanovenou Zákonem č. 45/2011, o kritické 

infrastruktuře. Výhodou je tedy to, že KI je ucelena jednotným právním dokumentem. 

Pojmy v oblasti KI definované Evropskou unií nejsou zcela totožné s pojmy 

jednotlivých států. Různý výklad vede k nedorozuměním a sjednocením by se jím snížilo. 
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7 Závěr 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do několika kapitol, ve kterých se zabývám zákony, 

vyhláškami a technickými normami, které upravují problematiku fyzické ochrany. 

Dále práce pojednává o prostředcích fyzické ochrany, která je rozdělena na 

technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu.  

Následující kapitola se zabývá vybranými metodami analýzy rizik. Jako ukázka byla 

použita metoda párového porovnání možných rizik při ochraně objektů.  Na to je navázáno 

kapitolou kritickou infrastrukturou, v které je vymezen pojem významných objektů. Dále 

jsou zde podmínky pro stanovení prvku KI, kritéria vybraných zemí EU (Polsko, Německo 

a Slovensko) a také České republiky. Bylo provedeno zhodnocení prvků KI vybraných 

evropských států. Tím se zjistilo, že všechny vybrané státy mají určité prvky KI stejné. Mezi 

tyto prvky patří informační a komunikační technologie, energetika, bankovnictví a finance, 

potraviny – zemědělství, zdravotnictví, doprava – logistika a zásobování vodou. U těchto 

sekcí je potřeba použít vhodnou metodu pro vytipování důležitých objektů a provést 

optimální zabezpečení. 

Při porovnání států České a Slovenské republiky v oblasti KI pomocí analýzy Check 

listu (kontrolní seznam) se zjistilo, že oba státy dosáhly slovního hodnocení „velmi dobrý“. 

Dá se předpokládat, že vysoké hodnoty získaly na základě uzákoněním kritické 

infrastruktury. V ČR je vymezení KI ve více právních předpisech, kdežto Slovensko má již 

přijatý Zákon 45/20011, o krizovém řízení. Výhodou je to, že KI je řešena jednotným 

právním aspektem. Česká republika by se mohla nechat inspirovat a vytvořit tak jednodušší 

legislativu v kritické infrastruktuře. Nevýhodou je to, že na úseku EKI nejsou sjednocena jak 

odvětví, tak pojmy KI. To má vliv na mezinárodní srovnání států.  

Byly stanoveny právní prostředí a technické normy, které upravují oblast fyzické 

ochrany. Definována fyzická ochrana a její členění. Dále je uveden výčet vybraných metod, 

které se používají při řešení analýzy rizik. Na základě vybrané metody došlo k posouzení a 

zhodnocení stavu legislativy v oblasti kritické infrastruktury pro Českou a Slovenskou 

republiku. Návrhem je vytvoření jednotného právního předpisu, který upravuje kritickou 

infrastrukturu, a to pro přehlednost a zjednodušení orientace v zákonech. Díky široké 

problematice nebylo možno vypracovat zabezpečení významného objektu ale jen obecné a 

jeho posouzení. Tím by práce přesáhla požadovaný rámec. Je tedy vymezen pojmem 

významného objektu. Tento bod bude podrobněji řešen v navazujícím studiu, při 

zpracovávání diplomové práce. 
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