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Anotace 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Určování regionálních kritických prvků v oblasti 

zdravotnictví. [Disertační práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2018. 131 s. 

Disertační práce se zabývá problematikou určování regionálních kritických prvků 

v oblasti zdravotnictví. Práce je koncipována do tří navazujících částí. V rámci 

teoretické části je provedena deskripce přístupů k určování prvků kritické 

infrastruktury v České republice, deskripce zdravotnické infrastruktury v ČR  

a deskripce současného stavu hodnocení kritických prvků v oblasti zdravotnictví 

ČR. Analytická část je orientována na analýzu přístupů k hodnocení kritičnosti 

ve vybraných zemích, a to se zaměřením na analýzu metod a kritérií využitelných 

pro systém určování kritických prvků. Následně navazuje výběr klíčových 

pracovišť nemocnice a jejich analýza. Stěžejní částí práce je návrh systému 

určování kritických prvků v nemocničním zařízení na úrovni regionu. V rámci 

tohoto systému je nadefinován jeho rámec vymezující komponenty, které jsou 

východisky pro definování procesu určování kritických prvků ve zdravotnictví. 

Na základě tohoto rámce je navržen algoritmus určování kritických prvků a jeho 

kritéria pro posuzování kritičnosti. V závěru práce je tento systém verifikován 

formou případové studie. 

Klíčová slova: Zdravotnictví; nemocniční zařízení; nemocniční pracoviště; 

regionální prvky; klíčové prvky; kritické prvky; kritičnost; určování. 

 

 

 

  



Určování regionálních kritických prvků v oblasti zdravotnictví Veronika Nešporová 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Strana 4 

Annotation 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Defining the Regional Critical Elements in Healthcare. 

[Dissertation Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2018. 131 p. 

The dissertation deals with the identification of regional critical elements 

in Healthcare. The dissertation is conceived into three subsequent parts. 

The theoretical part describes approaches to identify elements of the critical 

infrastructure in the Czech Republic, the Healthcare infrastructure in the Czech 

Republic, and also describes the current system of evaluation of elements 

of the critical infrastructure in Healthcare in the Czech Republic.  The analytical 

part is directed on the analysis of approaches of the evaluation of criticality 

in selected countries, with the focus on the analysis of methods and criteria 

applicable to the system of determining the critical elements. The following part 

is focused on the selection of the key hospital departments and their analysis. 

The main part of this dissertation is the design of the system to determine 

the critical elements in hospital facilities at the regional level. The framework 

defining the components that are basic for the definition of the process 

of determining the critical elements in Healthcare are specified within the system.  

Based on this framework, the algorithm to determine the critical elements 

is designed along with the criteria to evaluate criticalness. At the end of this 

dissertation, this system is verified by the case study. 

Key words: Healthcare; hospital facilities; hospital departments; regional 

elements; key elements; critical elements; criticalness; determining. 
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Úvod 

V současné době s přibývajícími mimořádnými událostmi a krizovými situacemi 

dochází k přímému i nepřímému ohrožení lidských životů, zdraví a také životního 

prostředí. Při mimořádných událostech jednotlivé infrastruktury nabývají na 

významu především z hlediska služeb, které poskytují obyvatelstvu. Tyto služby 

mohou být poskytovány jak na místní, tak na národní úrovni, a mohou být v těchto 

situacích i nenahraditelné. Vzhledem k technologickému vývoji infrastruktury 

a potřebám moderní společnosti jsou také čím dál tím víc propojené a vzájemně 

závislé. (Pederson, 2006)  

V kontextu poskytovaných služeb jsou některé infrastruktury vnímány jako 

významné či dokonce nenahraditelné. Takovéto infrastruktury jsou označovány 

jako kritické (Směrnice Rady, 2008). Proto je problematice kritické infrastruktury 

věnována čím dále tím větší pozornost, neboť co nebylo kritické například před 

dvaceti lety, je dneska považováno za kritickou infrastrukturu zajišťující základní 

životní potřeby obyvatelstva. K tomuto účelu jsou používány metody analýzy rizik, 

modifikované podle aktuálních potřeb, včetně hodnocení kritických prvků a s tím 

související jejich ochrana (Hromada et al., 2012). 

Mezi základní úkoly státu a zároveň potřeby obyvatelstva nejen za běžných, ale 

i mimořádných událostí a krizových situací, patří adekvátní poskytnutí zdravotní 

péče každému občanovi bez rozdílu. Tuto péči poskytuje oblast zdravotnictví, která 

je rovněž jedním z odvětví kritické infrastruktury v České republice. Zdravotnictví 

je složitý systém s mnoha prvky a vazbami. Základní funkcí státu za nepříznivých 

událostí je zajištění neodkladné zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví v České 

republice. Zdravotní péče se opírá o funkčnost celé soustavy zařízení zdravotnické 

infrastruktury státu. V rámci řešení mimořádných a krizových situací je nutné 

systém zdravotnictví brát jako jeden celek. 

Zdravotnictví má jak za běžných, tak mimořádných a krizových situací, základní 

úlohu při jejich řešení, kdy musí poskytovat zdravotní péči postiženému 

obyvatelstvu (Ústavní zákon 110, 1998). Tato zdravotní péče je realizována 

zdravotnickými zařízeními poskytující nemocniční péči.  Vykonávají nepřetržitě 
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péči o pacienty, kteří mají sníženou soběstačnost. Je proto nutné, aby tyto služby 

byly poskytovány nejen za běžných situací, ale i za mimořádných.  Zdravotnická 

zařízení poskytující neodkladnou nemocniční péči a následnou nemocniční péči 

mají v  systému nezastupitelnou roli, protože poskytují specifické funkce, které lze 

velice obtížně nahradit. (Zákon 372, 2011) Také zdravotnický personál není možné 

nahradit laickým personálem, z tohoto důvodu se zde objevuje nutnost 

preventivních ochranných opatření. Při mimořádných událostech stoupá důležitost 

zdravotnictví jako odvětví kritické infrastruktury. (Brehovská, 2017) 

Současný přístup určování prvků kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví na 

národní úrovni není natolik pružný, aby zahrnoval jednotlivé požadavky  

a specifika daného regionu. Zdravotnictví je ve většině vyspělých zemí považováno 

za odvětví kritické infrastruktury, stejně tak i v České republice. V těchto odvětvích 

se určují prvky kritické infrastruktury, které musí splňovat podmínky odvětvových 

a průřezových kritérií (Nařízení vlády 432, 2010). V současné době Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, jako gestor zdravotnictví v České republice, neurčilo v tomto 

odvětví žádný prvek kritické infrastruktury, který by tyto podmínky splňoval. 

Důvodem této skutečnosti jsou zejména nerealisticky nastavená odvětvová 

kritéria. 

Mimo prvky kritické infrastruktury existují v daném území také prvky, které 

mohou být označovány jako „kritické prvky“ a jejich význam je zřejmý zejména na 

regionální úrovni. Zde vyvstává potřeba jejich identifikace pro přijetí 

preventivních bezpečnostních opatření. Kritické prvky by měly být určovány na 

základě předem stanovených kritérií zohledňujících jejich kritičnost v rámci 

systému. Je třeba vytvořit systém určování kritických prvků v oblasti zdravotnictví, 

který bude mít za cíl zvýšení bezpečnosti zdravotnictví na regionální úrovni 

a zároveň bude přispívat ke snížení dopadů na obyvatelstvo způsobené narušením 

nebo selháním těchto kritických prvků. 
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Seznam zkratek 

ACIS Analýza kritické infrastruktury (Analysis of Critical 

Infrastructures) 

ARO Anesteziologicko – resuscitační oddělení 

CIPMA  Program kritické infrastruktury pro modelování a analýzu (The 

critical infrastructure program for modelling and analysis) 

ČR Česká republika 

EPCIP Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection) 

EU Evropská unie 

FMEA Analýza způsobu a důsledků poruch (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

FN Fakultní nemocnice 

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

JIP Jednotka intenzivní péče 

KHS Krajské hygienické stanice  

KI Kritická infrastruktura 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

NNP Nemocniční neodkladnou péči 

NPN Neodkladnou přednemocniční péči  

OKI Ochrana kritické infrastruktury 

UP  Urgentní příjem 

ZZ Zdravotnické zařízení 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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Rešerše literatury  

Následující text obsahuje přehled nejvýznamnějších rešerší z dané problematiky. 

Kapitola je rozdělena do tří částí, a to strategické a koncepční dokumenty, odborné 

literární zdroje a právní úprava a technické normy. 

1.1 Strategické a koncepční dokumenty  

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování 

a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby 

zvýšit jejich ochranu. 

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (European Programme for 

Critical Infrastructure Protection – EPCIP) usiluje o existenci přiměřených 

a rovnoměrných úrovní ochrany kritické infrastruktury v rámci Evropské unie 

(EU) a snížení pravděpodobnosti selhání. V rámci těchto pohledů byla vypracována 

právě Směrnice Rady o určování a označování a označování evropských kritických 

infrastruktur a o posouzení zvýšit jejich ochranu (Směrnice). Cílem Směrnice, je 

určit a označit prvky evropské kritické infrastruktury (KI). Směrnice se zaměřuje 

především na dvě základní odvětví, a to dopravy a energetiky s příslušnými osmi 

pododvětvími. Tato Směrnice určuje odpovědnost za ochranu kritické 

infrastruktury, které nesou členské státy a vlastníci infrastruktur. Členským 

státům stanovuje přijmout nezbytná opatření v souladu s touto směrnicí.  

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické 

infrastruktury. 2009. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky. 11 s. 

Úvod Komplexní strategie popisuje úkol Vlády ČR zajistit rozvoj země a občanů, 

což vede k zajištění plynulého fungován základních prostředků k životu. Vedle toho 

popisuje rámec řešení kritické infrastruktury v rámci EU a Severoatlantické aliance 

(NATO). Základem řešení problematiky kritické infrastruktury je vzdělávání 

cílových skupin v oblasti ochrany kritické infrastruktury. K tomuto účelu slouží 

vzdělávací moduly A – K. Modul J pojednává o krizovém řízení v oblasti 
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zdravotnictví. Ochrana kritické infrastruktury (OKI) shrnuje projednání, chválení 

a budoucí kroky, které budou rozpracovány v Národním programu ochrany 

kritické infrastruktury. 

Národní program na ochranu kritické infrastruktury. 2010. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 8 s. 

Komplexní strategie nastiňuje obecné záměry, které rozpracovává Národní 

program ochrany kritické infrastruktury. Cílem je rozpracování do 

konkretizovaných postupů určených příslušným nositelům úkolů. Zahrnuje okruhy 

řešení problematiky kritické infrastruktury jako stanovení zásad určování prvků 

kritické infrastruktury, provedení legislativních úprav ve vazbě na právní předpisy 

ČR v oblasti bezpečnosti a další okruhy týkající se kritické infrastruktury. Jsou zde 

vymezeny zásady pro určování prvků kritické infrastruktury, kdy je zde důležité 

kritérium posuzující jejich nahraditelnosti a nenahraditelnosti. Pro určování 

a označování prvků kritické infrastruktury jsou použita průřezová a odvětvová 

kritéria, vycházející ze Směrnice. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 2008. 

Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR. 52 s. ISBN 978-80-86640-91-4. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 navazuje 

na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

Kapitola 4 s názvem „Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro 

mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace“ se zaměřuje na 

kritickou infrastrukturu v podkapitole 4.1.3 s názvem „Kritická infrastruktura“. 

V podkapitole 4.1.5 s názvem „Ochrana zdraví osob“ se uvádí, povinnost vytvoření 

systému zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo postižené jakýmkoliv typem MU. 

V boji proti současně nejvýraznější hrozbě v podobě terorismu má zásadní význam 

v připravenosti zdravotnictví posilování odolnosti společnosti před touto hrozbou. 
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1.2 Odborné literární zdroje 

Kolektiv autorů. 2011. Ochrana kritické infrastruktury. 1 vyd. Praha: Česká 

asociace bezpečnostních manažerů. 189 s. ISBN 978-80-260-1215-3. 

Publikace dává ucelený přehled o základních požadavcích na zajištění ochrany 

infrastruktury v jednotlivých odvětvích, jejíž narušení by ohrozilo bezpečnost 

státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu (kritická infrastruktura). Jedna z kapitol se zde zabývá přístupem 

ministerstva zdravotnictví ke kritické infrastruktuře, kde jsou popsány podoblasti 

zdravotní péče a veřejného zdraví, včetně zdůvodnění, proč v oblasti zdravotnictví 

není určen ani jeden prvek kritické infrastruktury. Cílem publikace je podat 

ucelený přehled problematiky kritické infrastruktury a nástroje na její ochranu. 

ŠTĚTINA, J. a kolektiv. 2014. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém 

při hromadných neštěstích a katastrofách. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 

545 s. ISBN 978-80-247-4578-7. 

Kniha pojednává o změnách a velkém pokroku v oblasti legislativy a krizového 

řízení. Zabývá se především připraveností zdravotnictví na mimořádné události 

a jeho vývoj. Jsou zde popsány vybrané katastrofy současné doby týkající se 

zdravotnictví a hromadná neštěstí, krizový management, civilní ochrana České 

republiky, zdravotnictví při mimořádných událostech, medicína při mimořádných 

událostech, vzdělávání a příprava. V rámci popisu katastrof jsou zde vybrané 

scénáře katastrof ve světě jako je například blackout  včetně reakce 

a doporučených postupů při těchto událostech. V publikaci také nechybí podrobné 

rozebrání důležitých plánovacích dokumentů týkajících se připravenosti 

zdravotnictví na mimořádné události jako je například traumatologický plán. 

PROCHÁZKOVÁ, D. 2012. Bezpečnost kritické infrastruktury. 1. vyd. Praha: 

České vysoké učení technické v Praze. 318 s. ISBN 978-80-01-05103-0. 

Tato publikace se zabývá definování bezpečnosti kritické infrastruktury 

a souvisejícími pojmy, pro zajištění ochrany v jednotlivých odvětvích kritické 

infrastruktury. Cílem publikace je komplexní pohled na tuto problematiku. 

Publikace vymezuje důležité pojmy kritičnost, zranitelnost, resilience a kritický 
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prvek. Zde jsou uvedena jednotlivá hlediska, kterými je možné nahlížet na pojem 

kritičnost. Také je zde popsán pojem riziko a možné přístupy k jeho pochopení. 

ŘEHÁK, D. a kolektiv. 2013. Kritická infrastruktura elektroenergetiky. 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 79 s. ISBN 978-

80-7385-126-2. 

Monografie se zabývá problematikou určování, posuzování rizik a způsobů 

ochrany prvků kritické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky. První část 

monografie popisuje historii a vývoj kritické infrastruktury ve Spojených státech, 

Evropě a České republice. Další část se zaměřuje na vymezení stěžejních 

bezpečnostních hrozeb elektroenergetiky jako je kriminální činnost a terorismus, 

kdy tuto část můžeme aplikovat na zdravotnictví. Stěžejní částí monografie je 

kapitola zabývající určováním kritického prvku infrastruktury pomocí krokového 

algoritmu v rámci elektroenergetiky, kdy je možné tento postup obdobně aplikovat 

na jiné systém kritické infrastruktury. 

PURSIAINEN, CH. 2007. Towards a Baltic Sea Region Strategy in Critical 

Infrastructure Protection. Sweden: Stockholm. 278 p. ISSN 1403-2503. ISBN 

978-9189332-66-9. 

Publikace se podrobně zabývá problematikou ochrany kritické infrastruktury 

s důrazem na integrovanější směr rozvoje evropské kritické infrastruktury. 

V rámci popisu přístupů evropských zemí k ochraně své kritické infrastruktury je 

zde kladen důraz na novou výzvu v podobě určování regionální kritické 

infrastruktury a její ochranu na základě zohlednění specifických rysů této kritické 

infrastruktury. Zatímco publikace shrnuje obecnou představu o ochraně kritické 

infrastruktury v kontextu regionu, iniciuje diskusi k otázce, zda je regionální 

úroveň ochrany kritické infrastruktury nutná k vytvoření nové úrovně strategie 

národních vlád a Evropské unie. Tato publikace také nabízí některé podrobné 

případové studie, které ukazují na složitost sporných otázek v ochraně kritické 

infrastruktury. 
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Analyse Kritischer Infrastrukturen - Die methode AKIS. 2004 Bonn: 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 13 s. 

Tento dokument slouží k posouzení kritičnosti prvku infrastruktury a zatřiďování 

do systému kritické infrastruktury. K tomuto procesu je používáno několik metod. 

Mezi takto specifické metody patří například metoda AKIS (Analyse Kritischer 

Infrastrukturen). Dokument popisuje také rozdíl mezi pojmy kritický a kritičnost.  

RIEGEL, CH. et al. 2008. Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im 

Krankenhaus, Bonn: BKK. 40s. ISBN 978-393-9347-149. 

Německá publikace je zaměřená na ochranu kritické infrastruktury v nemocnicích. 

Je zpracována skupinou odborníků z řad lékařů, lékárníků, krizových manažerů, 

správních úřadů a další. Publikace je určena k pomoci s přípravou plánu nemocnic 

na zajištění jejich chodu v případě ohrožení. Jejím úkolem je odpovědět na základní 

otázky ohledně ohrožení a hrozeb pro danou nemocnici nebo jaká konkrétní 

opatření lze podniknout, aby se v mimořádné situaci udrželo zdravotnické zařízení 

v chodu. 

STOLZENBURG, K., MÜLLER, J. 2014. Zur Identifizierung Kritischer 

Infrastrukturen: Methodisches Vorgehen und ein Praxisbeispiel aus 

Waldeck-Frankenberg. Bevölkerungsschutz, No. 4, pp. 6-11. ISSN 0940-7154. 

Tento článek se zabývá komplexním vývojem kritické infrastruktury a poukazuje 

na složitost problematiky. Jsou zde doporučení na zlepšení ochrany kritické 

infrastruktury pomocí správného postupu identifikace kritických prvků, procesů 

nebo služeb. Je zde popsána metoda KritisKat, která v 10 krocích popisuje 

identifikaci kritických prvků, procesů a služeb infrastruktury, včetně kritérií času, 

rozsahu a kvality. 

FEKETE, A. 2011. Common Criteria for the Assessment of Critical 

Infrastructures. International Journal of Disaster Risk Science, Vol. 2, Iss. 1, 

pp. 15–24. ISSN 2192-6395. DOI: 10.1007/s13753-011-0002-y 

Odborné doporučení, zpracované Spolkovým úřadem pro civilní ochranu a pomoc 

při katastrofách, se snaží pomocí kritérií identifikovat a hodnotit infrastruktury, 

které mohou být kritické pro národ.  Pro toto hodnocení se používá kritičnost a její 
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tři základní kritéria jsou kritérium času, rozsahu a kvality. Pro hodnocení 

kritičnosti je důležité překročení meze jednoho z uvedených kritérií. 

Programm zum Schutz Kritischer Infrastrukturen. Methode zur Erstellung des 

SKI-Inventars. 2017. Bern: Bundesamt für Bevölkerungsschutz. 17 s. 

Tento stěžejní dokument pro určování kritické infrastruktury, obsahuje 

standardizovaný postup, který má za cíl označit objekty infrastruktury, které se 

mohou vyznačovat kritičností. Taktéž identifikuje objekty kritické infrastruktury 

na národní a regionální úrovni. Na tomto postupu pracují tři expertní skupiny. 

Infrastrukturu zde rozdělují na ty, které vykazují velmi vysokou kritičnost, 

vysokou kritičnost a regulérní kritičnost. 

Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of 

Critical Infrastructure to Disruption from Natural Hazards. 2010. London: 

United Kingdom Cabinet Office. 26 p. 

Odpovědnost za kritickou infrastrukturu má v Anglii Cabinet Office. Cabinet Office 

vypracoval Strategii, která dělí národní infrastrukturu do kategorií dle kritičnosti, 

dopadů a ztrát dle metody. Tato metoda přiřazuje jednotlivým infrastrukturám 

stupně kritičnosti CAT 0 – CAT 5. Kdy CAT 5 znamenají katastrofální dopady 

a CAT 0 relativně přijatelné dopady. Jsou zde stanoveny hranice kritičnosti. 

Zahrnuje také dopady na dodávkách základních služeb, dopad hospodářský 

a dopady na životy obyvatel.  

Schlussbericht Kritikalität der Teilsektoren Programm Schutz Kritischer 

Infrastrukturen. 2010. Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS Konzeption 

und Koordination. 21 p. 

Tato závěrečná zpráva ze Švýcarska se zabývá kritičností subsektorů. V sektorech 

bylo provedeno identifikování kritických prvků pomocí metody Deplhi, kdy byla 

dále aplikována analýza kritičnosti. Po analýze kritičnosti byly určeny subsektory, 

následně rozdělené do tří tříd kritičnosti. Jsou zde popsány kritéria dopadu, jako je 

závislost na jiné subsektory, dopad na obyvatelstvo a ekonomický dopad. Jsou zde 

přiřazeny účinky od 0 do 3, které jsou bez vlivu, malý dopad, střední dopad, velký 

dopad. 
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Instruction Generale Interministerielle Relative A La Securite Des Activites 

D’Importance Vitale. 2008. Republique Francaise: Secretariat General De La 

Defense Nationale. 60 p. 

Tento instrukční postup vytvořený generálním sekretariátem národní obrany 

slouží k zabezpečení zařízení a aktivit, které jsou pro národ životně důležité. 

Hlavním cílem tohoto dokumentu je stanovit klasifikované operátory, kteří mají 

zodpovědnost za  ministerstvem přidělenou oblast Operátoři ve své oblasti 

identifikují vitální body, respektive kritické prvky, procesy, služby nebo oblasti, 

které by mohly narušením nebo výpadkem způsobit újmu na zdraví a životech 

obyvatelstva. Seznam kritických bodů pak předá svému koordinačnímu minstrovi, 

který tento seznam schválí nebo předá k úpravě. Kritéria výběru jsou kromě 

dopadů na životy a zdraví, také možnost způsobení války, nedostupnost informací, 

ekonomické zatížení a narušení bezpečnosti národa. 

Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie). 

2009. Berlin: Bundesministerium des Innern. 20 s. 

Tato Strategie vytvořená Spolkovým ministerstvem vnitra Německo se zabývá 

ochranou kritické infrastruktury. Popisuje současný stav v oblasti kritické 

infrastruktury v Německu. Dále se zabývá vymezením kritického prvku a služeb 

pomocí kritičnosti a jaké jsou současné hrozby, rizika a zranitelnost těchto prvků 

a služeb. Také je zde popsáno, kdo zodpovídá za jednotlivé oblasti kritické 

infrastruktury. 

Protecting Critical Infrastructures—Risk and Crisis Management. A Guide for 

Companies and Government Authorities. 2008. Berlin: Federal Ministry of the 

Interior of Germany. 88 p. 

Tato příručka poskytuje základní koncept pro provozovatele kritických 

infrastruktur tj. podniků a vládních agentur pro identifikaci a řízení rizika 

a provádění účinných preventivních opatření.  Postupy pro řízení rizik a krizových 

situací jsou popsány v pěti krocích. Jedním z kroků je analýza rizik, v rámci které je 

provedena analýza kritičnosti. Analýza kritičnosti slouží k určení, které procesy 

v případě narušení jsou pro organizaci zásadní. Analýza kritičnosti využívá kritéria 
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života a zdraví, časový rámec, velikost výpadku, smluvní nebo právní dopad 

a ekonomické škody. 

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 2013. Polska: 

Ministerstwo spraw wewnętrznych. 53 p. 

Národní program pro ochranu kritické infrastruktury v Polsku se zabývá ochranou 

KI a popisuje kritéria pro identifikaci kritické infrastruktury či kritického prvku 

a jejich určení.  Pro maximální objektivitu identifikování KI pomocí kritérií 

proběhla spolupráce mezi ministry, Centrem vlády pro bezpečnost, guvernéry 

centrálních úřadů a včetně podpory soukromých podnikatelů. Kritéria jsou 

rozdělena do dvou skupin a to kritéria pro systém a průřezová kritéria. Průřezová 

kritéria popisují parametry týkající se účinků zničení nebo ukončení provozu 

zařízení, vybavení, instalace nebo služby a zahrnují oběti, finanční dopady, zdali je 

potřeba evakuace, ztráta služeb, doba zotavení, mezinárodní vliv a jedinečnost. 

1.3 Právní úprava a koncepční dokumenty 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zákon stanovuje hygienické a protiepidemické požadavky na zdravotnická zařízení 

k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. Stanoveny jsou i povinnosti při 

výskytu této nákazy. Zákon se zabývá především ochranou veřejného zdraví, což je 

jako zdravotní péče jedna ze základních oblastí zdravotnictví.  

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, v platném znění. 

Zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený 

výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů 

a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických 

pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí 

zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb 

a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 
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Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění. 

Zákon vymezuje podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby, práva 

a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a povinnosti 

poskytovatelů akutní lůžkové péče. Stanovuje opatření a postupy poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby v traumatologickém plánu. Součást 

traumatologického plánu je přehled a hodnocení možných zdrojů rizik ohrožení 

života a zdraví osob. 

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky. 2007. Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor krizové připravenosti. 19 s. Č. j.: MZDR 

3708/2007 

Koncepci zpracovává odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví. 

Účelem vypracování Koncepce je razantní zvýšení rizika vniku hromadných 

neštěstí, spojených s terorismem a pro snížení zdravotních následků při 

mimořádných událostech velkého rozsahu na území České republiky. Cílem je tedy 

vždy záchrana zdraví a ochrana zdraví zasažené populace. Obsahuje čtyři části, 

analýzu aktuálního stavu, bezpečnostní strategie pro zdravotnictví, koncepce 

zajištění krizové připravenosti zdravotnictví České republiky a postup realizace 

koncepce. 
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2 Teoretické vymezení řešení problematiky 

Následující podkapitoly obsahují základní terminologii pro pochopení řešené 

problematiky a pohled do současného stavu řešené problematiky. 

2.1 Terminologický rámec 

Tato kapitola vymezuje základní pojmy týkající se kritické infrastruktury 

a zdravotnictví, které je potřeba znát pro tuto problematiku. 

Prvek je součást nebo složka celku, nebo část celku, který může být samostatně 

analyzován. Pro použití v této práci se prvkem rozumí nedělitelný element 

infrastruktury, na který je možno samostatně nahlížet. Prvkem může být dle 

stavebního zákona také např. stavba, instituce, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura poskytující služby nebo komodity obyvatelstvu. (Zákon 183, 2006) 

Kritický prvek (od slova „kritický“) může být poté ekvivalentem k pojmu 

„rozhodující, hodnotící nebo posuzovací“ prvek pro samotný celek, tedy 

infrastrukturu. V dostupné literatuře je možno nalézt taktéž přirovnání k pojmu 

„systémově důležitý“ prvek. (Procházková, 2012) 

Kritičnost je v metodě CARVER (Šenovský, 2012) definována jako míra dopadu na 

zdraví a životy obyvatelstva a ekonomiku. Kritičnost určitého aktiva je definována 

jako význam pro systém nebo součást. Kritičnost prvku může být také definována 

jako stupeň závislosti systému na hodnocení prvku daného prvku. Podle National 

Strategy (2009) v Německu je kritičnost relativní míra důležitosti dané 

infrastruktury z hlediska dopadu jejího narušení či selhání funkce na zabezpečení 

dodávek. 

Prvek kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo 

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

prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se 

za prvek evropské kritické infrastruktury. (Zákon 240, 2000) 

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury, nebo systém 

prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by měla závažný dopad na 
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bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví 

osob nebo ekonomiku státu. (Zákon 240, 2000) 

Průřezová kritéria definuje krizový zákon jako „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.“ (Zákon 240, 2000) 

Odvětvová kritéria definuje jako „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.“ (Zákon 240, 2000) 

Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za 

účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, udržení, obnovení nebo 

zlepšení zdravotního a funkčního stavu a další, včetně zdravotních výkonů 

a odborných lékařských vyšetření. (Zákon 372, 2011) 

Přednemocniční neodkladná péče je péče poskytovaná pacientovi na místě 

vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho 

přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče. (Zákon 372, 2011) 

Nemocniční neodkladná péče poskytuje zdravotnické zařízení, které poskytuje 

potřebnou lékařskou pomoc postiženému. (Smetana, 2010) 

Zdravotnické zařízení jsou prostory určené pro poskytování zdravotních služeb 

a dělí se na několika typů. (Zákon 372, 2011) 

Lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její 

poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být poskytována 

v rámci nepřetržitého provozu. (Zákon 372, 2011) 

Nemocniční oddělení (pracoviště) je součástí nemocnice, které slouží předně 

k léčebné péči. V rámci fakultních nemocnic může sloužit k účelům výzkumným či 

výukovým v příslušném medicínském oboru. (O nemocnicích, 2018) 
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2.2 Deskripce řešené problematiky 

Tato kapitola obsahuje základní přehled řešené problematiky. Pro pochopení 

současného přístupu k určování kritických prvků v České republice z obecného 

hlediska, je zde uveden stručný pohled do základu problematiky kritické 

infrastruktury. Tento postup bude v následující kapitole konkretizován na odvětví 

zdravotnictví a z toho důvodu je zde poslední podkapitola zabývající se 

zdravotnickým systémem v České republice a jeho základní strukturou.  

2.2.1 Kritická infrastruktura 

Problematikou ochrany kritické infrastruktury se začaly zabývat Spojené státy 

Americké už v roce 1995. V následujících letech byla tato problematika řešena také 

v dalších zemích (např. v Kanadě od roku 1998 nebo ve Spojeném království, 

Švédsku a Švýcarsku od roku 1999). Po útocích z 11. září 2001 již většina 

evropských zemí začala definovat svou kritickou infrastrukturu a přistoupila ke 

krokům zvyšujících její ochranu. (Řehák et al., 2013) 

Kritická infrastruktura na úrovni Evropské unie je vymezena ve dvou základních 

dokumentech. (Řehák et al., 2016) Prvním z nich je Zelená kniha o programu na 

ochranu kritické infrastruktury vydána v roce 2005 Komisí evropských 

společenství. (Zelená kniha, 2005) Druhým dokumentem je Směrnice rady 

o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 

potřeby zvýšit jejich ochranu (Směrnice Rady, 2008), která byla vydána v roce 

2008 v návaznosti na Zelenou knihu. Tato směrnice definuje kritickou 

infrastrukturu jako „aktivum, systém nebo jeho část umístěné v členských státech, 

které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, 

bezpečnosti, zabezpečení, hospodářského nebo společenského blahobytu obyvatel 

a jejichž zničení a narušení, bude mít významný dopad na členský stát v důsledku 

selhání těchto funkcí ". Směrnice ponechává odpovědnost za ochranu kritické 

infrastruktury na vnitrostátní orgány. 

Většina států se začala zabývat kritickou infrastrukturou a jejími oblastmi, stejně 

na tom byla i Česká republika. Česká republika při řešení těchto otázek přistoupila 

k řadě důležitých kroků, v rámci kterých se pokusila vytvořit přehled prvků 
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kritické infrastruktury na svém území. Základem pro tento postup byly dokumenty 

nelegislativní povahy projednány v různých orgánech státu, které mají 

v kompetenci řešení oblasti bezpečnosti, a to zejména Výbor pro civilní a nouzové 

plánování, Bezpečnostní rada státu a vláda České republiky. Nejdůležitějšími 

aktuálními dokumenty jsou například Komplexní strategie České republiky 

k řešení problematiky kritické infrastruktury (2009) a Národní program ochrany 

kritické infrastruktury (2010). 

Tyto dokumenty jsou zásadní pro řešení problematiky kritické infrastruktury v ČR. 

Jejich obsahem je zejména řešení oblastí, jako vymezení vzájemných vazeb mezi 

kritickou infrastrukturou a krizovým řízením, definice pojmů, stanovení 

základních oblastí kritické infrastruktury a definování orgánů státní správy 

odpovědných za řešení problematiky kritické infrastruktury v jednotlivých 

oblastech. Mezi základní potřeby je v těchto dokumentech vyjádřena snaha řešení 

problematiky kritické infrastruktury legislativní cestou. Pro tento účel byl zvolen 

především krizový zákon (Zákon 240, 2000), kde byla problematika kritické 

infrastruktury zapracována do právního řádu ČR cestou novelizace právě 

krizového zákona. Zásadním krokem týkající se kritické infrastruktury byla úprava 

stávajícího krizového zákona v celé jeho šíři. Jedním z hlavních důvodů přijetí 

uvedené novely byla implementace Směrnice Rady (2007), protože obsahovala 

aplikovatelné ustanovení pro oblast kritické infrastruktury v České republice. 

Garantem v rámci problematiky kritické infrastruktury a její ochrany je 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. (Kolektiv autorů, 2011) 

2.2.2 Přístupy k určování prvků kritické infrastruktury 

Prvky kritické infrastruktury jsou v současné době vymezeny v legislativě každého 

státu. To je prováděno za účelem zvýšení jejich ochrany. Každý stát by měl vědět, 

co má chránit a jakým způsobem. Z tohoto důvodu je potřeba tyto kritické prvky 

umět definovat a následně určit.  

Kritický prvek lze chápat jako ekvivalent k pojmu „rozhodující, hodnotící nebo 

posuzovací“ prvek pro samotný celek, tedy infrastrukturu.  V dostupné literatuře 
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je možno nalézt taktéž přirovnání k pojmu „systémově důležitý“ prvek. Identifikace 

kritického prvku vyžaduje určitý metodický postup. Pro hodnocení kritických 

prvků a jejich určení ve zdravotnictví respektive v jakémkoliv systému je nutné si 

stanovit určitá hodnotící kritéria. Jedním ze základních kritérií lze považovat 

kritérium kritičnosti a jeho prahová hodnota. Kritičnost lze vnímat jako vlastnost 

prvku infrastruktury a slouží pro vyjádření důležitosti prvku infrastruktury, tedy 

kritického prvku. (Procházková, 2012) 

Pohled na kritičnost lze zaujímat ze dvou hledisek, a to z hlediska technického 

(poruchovost prvku systémů) a společenského (dopady nefunkčnosti poskytování 

služeb na obyvatele). Při stanovování kritičnosti je nutné stanovit prahovou 

hodnotu kritičnosti, což je stav prvku, kdy neplní správně svou funkci. Kritičnost 

lze podle uvedené literatury definovat jako prahovou hodnotu, která může být 

projektově stanovená, a která se může vztahovat k události, parametru 

procesu/funkci, typu poruch a odolnosti. Stanovení kritického prvku je poměrně 

složitý systémový proces. Je nutné znát vazby, závislosti a interakce. Kritické prvky 

se vztahují k infrastruktuře a vybírají se podle kritérií závislosti (vysoká závislost 

znamená kritičnost), nahraditelnost (malá nahraditelnost naznačuje kritičnost) 

a těsnosti vazeb (kritičnost souvisí s vysokou mírou těsnosti vazeb). Identifikace 

a určení kritického prvku lze na základě toho, co má vůbec plnit za 

funkci. (Procházková, 2012) 

Význam kritického prvku ovšem není legislativě vymezen a z tohoto hlediska nad 

ním stojí výš prvek kritické infrastruktury dle krizového zákona (Zákon 240, 

2000). Zde jsou požadovány konkrétní hodnoty pro jejich určení.  Předpokladem 

pro určení prvku kritické infrastruktury v České republice je splnění dvou 

základních podmínek, a to naplnění definice kritické infrastruktury resp. prvku 

kritické infrastruktury (Zákon 240, 2000) a požití průřezových a odvětvových 

kritérií (Nařízení vlády 432, 2010). Dále je podstatné rozlišit, zda jde o prvek 

kritické infrastruktury, jejichž provozovatel je organizační složka státu a prvků, 

jejichž provozovatelem není organizační složka státu. V případě prvku KI, kde je 

provozovatelem organizační složka státu, tak na základě seznamu předloženého 

Ministerstvem vnitra vláda ČR rozhoduje o prvcích kritické infrastruktury. Pokud 
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určování prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační 

složka státu, mají stanovenou odpovědnost za jejich určování ministerstva a jiné 

správní úřady a Česká národní banka. Tyto subjekty určují opatření obecné povahy 

(Správní řád 500, 2004), a o tomto určení bez zbytečného prodlení informují 

Ministerstvem vnitra vláda ČR (MV ČR). 

Při určování kritické infrastruktury a jejich prvků existuje několik přístupů, kdy se 

každý stát může v tomto přístupu lišit.  Výše zmíněný přístup by se dal pojmenovat 

„Top-Down“, což je jeden z přístupů určování kritické infrastruktury v ČR a naproti 

tomu stojí druhý přístup „Bottom-Up“ (odspodu-nahoru). Tyto přístupy mohou být 

využívány v různých vědních oborech. Rozdíl v těchto přístupech spočívá 

v posuzování kritické infrastruktury nejprve od nejvyšších struktur, tedy přístup 

„Top-Down“ (shora-dolů). Systém hodnocení byl později orientován nejprve na 

prvky nejnižší úrovně postupně k prvkům úrovně nejvyšší. Druhý přístup lze 

vyjádřit jako „Bottom-Up“, zde se v první řadě hodnotí jednotlivé součásti systému 

zvlášť a na základě výsledků se daný systém popisuje jako celek. (World Security 

report, 2016). Jedním z dalších přístupů k chápání kritické infrastruktury je 

systémový přístup. Dle Úřadu ochrany kritické infrastruktury amerického 

Ministerstva vnitřní bezpečnosti a Národního centra analýzy a simulace 

infrastruktury se hovořilo o chápání kritické infrastruktury jako o komplexním 

systému, protože se skládá z mnoha částí, které jsou v interakci pomocí lokálních 

pravidel, což má za následek emergentní infrastruktury (sítě) a chování (kaskády). 

Dále obsahuje lidi s jejich chováním a myšlením a kritickou infrastrukturu, tvořící 

vzájemně závislé systémy systémů. Tento přístup je důležitý, jelikož má za cíl 

pochopit dynamické změny v předstihu. (Mozga, 2010) 

2.2.3 Zdravotnická infrastruktura 

Zdravotnictví je komplex na sobě nezávislých prvků, které jsou vzájemné interakci. 

Je to systém obsahující řadu zdravotnických opatření, postupů, činností, institucí 

a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče. Základ zdravotního systému 

tvoří poskytování zdravotní péče realizovanou všemi zdravotnickými zařízeními 

a ochrana veřejného zdraví. Poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného 

zdraví jsou základní funkce státu (Ústavní zákon 110, 1998). Oblast zdravotnictví 
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obsahuje mnoho činností pro zajištění poskytování zdravotnické péče a ochranu 

zdraví veřejnosti. Do soudobé organizace zdravotnictví ČR patří 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), Všeobecná zdravotní pojišťovna 

a ostatní zdravotní pojišťovny a Zdravotnická zařízení. (Štětina, 2014). 

Zdravotnictví je funkčně provázaný systém tvořený celou řadou subjektů, kterými 

jsou (Fišer, 2006; Štorek, 2011): 

 správní úřady s působností ve zdravotnictví (tj. Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, kraje a obce), 

 orgány ochrany veřejného zdraví (tj. krajsky organizovaná síť 

zdravotnických ústavů, krajské hygienické stanice a územní pracoviště 

hygienických stanic Praha), 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (tj. výjezdové základny, 

zdravotnické operační středisko), 

 občané jako poskytovatelé první pomoci. 

 poskytovatelů lůžkové péče/akutní i následné/ (tj. nemocnice),  

 sektor ambulantních služeb (tj. ordinace praktických lékařů a ambulantních 

specialistů), 

 sektor lékárenských služeb (tj. zejména lékárny, které nejsou součástí 

nemocnice). 

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem pro zdravotnictví. Zdravotnická 

zařízení ale mohou ve své působnosti zřizovat i jiná ministerstva stejně jako kraje 

i obce. Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy má  

v působnosti (Zákon 2, 1969) kompetence v oblasti zdravotní péče, ochrany 

veřejného zdraví, zdravotnická vědecká činnost, léčiva a prostředky zdravotnické 

techniky.  

Zdravotní péče 

Zdravotní péče je vymezena v zákoně o zdravotních službách (Zákon 372, 2011), 

který upravuje mimo jiné druhy a formy zdravotní péče. Jedná se o soubor činností 

a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení 

a odstranění nemoci, zlepšení zdravotního stavu, posuzování zdravotního stavu 

a pomoci při reprodukci porodu.  Kdy zdravotní služby poskytují zdravotní péči 
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fyzickou nebo právnickou osobou. Zdravotní služby zahrnují mimo poskytování 

zdravotní péče, konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnickou 

záchrannou služba, zdravotní dopravní službu, další specifické zdravotní služby  

a  přeprava pacientů neodkladné péče. 

Zdravotní péče je realizována zdravotnickými zařízeními (ZZ), jež jsou prostory 

pro poskytování zdravotních služeb a poskytují zejména neodkladnou 

přednemocniční péči (NPN) a nemocniční péči (NP), následnou nemocniční péči i 

lázeňskou péči, transfúzní stanice, orgány veřejného zdraví a logistická základna 

zdravotnictví, jejichž činností je zabezpečována zdravotní péče a ochrana 

veřejného zdraví zároveň s potřebami obyvatelstva a Armády ČR na území ČR 

(Fišer, 2006). Zdravotnická zařízení lze klasifikovat podle zřizovatele a formy. 

Podle zřizovatele je základní rozdělení na: 

 státní -  fakultní nemocnice, vojenské nemocnice, 

 nestátní – krajské nemocnice, nemocnice obecní a městské, nemocnice 

zřizované dalšími právními subjekty (církevní, akciové společnost a další). 

Podle formy rozlišujeme zdravotnická zařízení na:  

 ambulantní péči, 

 jednodenní péči, 

 lůžkovou péči, 

Ambulantní péči nevyžaduje hospitalizaci pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko 

do zdravotnického zařízení. Ambulantní péče je poskytována jako primární 

ambulantní péče, kde je účelem například poskytování preventivní péče. 

Specializovaná ambulantní péče je poskytována v rámci jednotlivých oborů 

zdravotní péče. A stacionární péče má za účel poskytování zdravotní péče 

pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované denní poskytování 

ambulantní péče. Další zmíněná forma je jednodenní péče, kdy se vyžaduje pobyt 

pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin. Lůžkovou péči nelze poskytnout 

ambulantně a proto nutná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být 

poskytována v rámci 24 hodinového provozu. (Zákon 372, 2011) V rámci 

disertační práce je pohled zaměřen primárně na poskytovatele lůžkové péče.  
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Lůžková péče je poskytována zdravotnickými zařízeními a dělí se na lůžkovou 

péči akutní standardní, akutní intenzivní, následnou a dlouhodobou. Mezi 

základní lůžkové zařízení lze řadit nemocnice bez ohledu na jejich velikost nebo 

zřizovatele. (Zákon 372, 2011) 

Za nejvýznamnější zdravotnická zařízení z hlediska poskytování zdravotní péče, 

tedy poskytování neodkladné nemocniční a následné nemocniční péče lze 

považovat nemocniční zařízení. Tato zařízení poskytují širokou škálu nemocniční 

péče, jako např. urgentní péče, resuscitační péče, intenzivní péče, intervenční péče, 

diagnostický komplement, nezbytný komplement, ambulantní provoz různých 

odborností, operační sály, standartní ošetřovací jednotky a lékárny. Některé 

oblasti nemocniční péče poskytují tzv. specifickou funkci, která je nezbytná 

z hlediska zajištění životních funkcí pacientů. Nemocnice s ohledem na svou 

velikost a možnosti poskytují komplexní služby ambulantní, lůžkové 

a komplementární péče. Nemocnice musí zajistit svou akceschopnost a funkčnost 

v jakýchkoliv podmínkách a zajistit možnost poskytování neodkladné nemocniční 

péče. Nemocnice má několik základních částí, kterými jsou lůžková 

oddělení, specializovaný ambulantní provoz, technické zázemí, lékárny a výdejny 

pomůcek. (O nemocnici, 2018) 

Ochrana veřejného zdraví 

Ochrana veřejného zdraví je legislativně upravena v zákoně o ochraně veřejného 

zdraví (Zákon 258, 2000). Důležitým článkem ochrany veřejného zdraví jsou 

kromě Státního zdravotního ústavu, zdravotního ústavu a dalších hygienických 

služeb také hygienické stanice, kterých je v České republice čtrnáct.  

Soustavu orgánů veřejného zdraví tvoří MZ ČR, krajské hygienické stanice (KHS), 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra (MV ČR).  Ochrana veřejného zdraví má 

za cíl v rámci opatření jiné zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 

onemocnění, které překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje vysoké 

riziko poškození zdraví obyvatelstva. Krajské hygienické stanice fungují jako orgán 

státní správy s působností na území a jsou také současně složka Integrovaného 

záchranného systému jako součást Bezpečnostního systému ČR. KHS zároveň plní 

úkoly v rámci zajištění bezpečnosti ČR ve své působnosti. Do soustavy ochrany 
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veřejného zdraví dále patří zdravotní ústavy a státní zdravotní ústavy, která jsou 

zdravotnická zařízení a plní funkci měření a vyšetřování složek životních 

a pracovních podmínek a další služby na ochranu veřejného zdraví. (Fišer, 2006) 

Plánování v oblasti zdravotnictví 

Plánování v oblasti zdravotnictví vztažené k její bezpečnosti by se mělo odvíjet od 

určení prvků kritické infrastruktury ve zdravotnictví. To znamená identifikovat 

důležitý majetek, provést analýzy rizik založené na scénářích závažných hrozeb, 

zranitelnost majetku a možných dopadů. Dále je nutné určení, výběr a stanovení 

priorit protiopatření a postupů a zvýšená bezpečnostní opatření aktivovaná podle 

různého rizika a stupně ohrožení. A to především z důvodu, že soudobé hrozby 

směřují pozornost na KI jako životně důležitou součást státu. Pro plánování  

v oblasti zdravotnictví kromě Koncepce (Koncepce, 2007) existují typové plány  

a plány krizové připravenosti (Zákon 240, 2000). 

2.2.4 Dopady mimořádných událostí na pracoviště nemocnice 

Mimořádné události, především přírodního charakteru, jsou v současné době čím 

dál tím častější jev nejen ve světě (Megadisasters, 2018), ale i v České republice. 

Nejčastěji se jedná o povodně a vichřice, které mohou mít za následek výpadky 

dodávek elektrické energie, jako jedno z největších rizik. 

Mimořádné události, které by zasáhly plošně celou nemocnici, jsou ve světě vzácné, 

stejně jako v ČR. Nicméně tyto události mohou značně ovlivnit její chod a chod 

některých důležitých oddělení. Většinou tyto události vyžadují evakuaci, která je 

krajním opatřením. To dokazuje například zemětřesení v Northridge v Kalifornii 

(Štětina, 2014). Následkem zemětřesení bylo okamžité zastavení dodávek vody, 

elektrické energie a narušení či selhání provozu základních infrastruktur. Některé 

nemocnice musely zahájit okamžitou evakuaci. Evakuováni museli být především 

pacienti z akutních a intenzivních lůžek. Bylo zjištěno, že do práce se může dostavit 

maximálně 30-40 % personálu. Největší problém byl s nedostatkem okamžitého 

navýšení kapacit v dalších nemocnicích. Pacienti byli přijímáni do smluvních 

nepostižených nemocnic. Potřeba připravenosti nemocnice nejen z lékařského 
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hlediska, ale z krizového řízení je v současné době nutnost. Včasné varování 

a připravenost nemocnice pomocí cvičení je zásadní při těchto situacích. 

Při realizaci evakuace ve fakultní nemocnici (FN) Motol v důsledku povodní se jeví 

jako nejvíce rizikové transporty pacientů v resuscitační a intenzivní péči. 

Důvod je především náročnost na přístrojové vybavení, na kterém jsou pacienti 

závislí. (Drábková, 2007) 

Dalším příkladem přírodní události je vichřice Pittsburgu v Pennsylvánii. Vichřice 

byla spojená s deštěm, kdy voda zatekla do hlavního transformátoru nemocnice  

a způsobila výpadek dodávek elektrické energie. Veškeré osvětlení v nemocnici 

vypadlo, včetně navigace instrumentaria na sálech, potrubní pošta, laboratorní 

vyšetřování, také světla na příjezdových chodbách centrálních operačních sálů, a to 

včetně klimatizace. Probíhající transplantace se musely dokončovat s baterkami. 

Veškerá neuložená dokumentace byla ztracena. (Drábková, 2007) 

Další případ mimořádné události, která zasáhla nemocnice v USA, je z roku 2003. 

Ačkoliv je to už několik let od události, některé problémy, především v rámci 

připravenosti nemocnic na mimořádné události, přetrvávají do dnešní doby. 

V severovýchodní a střední části Spojených států amerických, spadajících pod 

Niagarskou energetickou sít došlo k velkému výpadku elektrického proudu. 

V odpoledních hodinách začal výpadek v Ohiu a postupoval do států New York, 

Massachusetts, Pennsylvania, Vermont, New Jersey, Connecticut, Michigan a části 

Ontaria v Kanadě. Proud začal být postupně připojován po 12 hodinách a dodávky 

se plně obnovily až po 72 hodinách. To mělo za následek poruchu městských 

vodovodů v Detroitu na dalších 72 hodin. Tento výpadek měl velký vliv na chod 

nemocnic. Záchranná služba přijímala mnoho nouzových volání, velké množství 

pacientů přišlo na urgentní příjmy nemocnic. (Beatty, 2003) 

Urgentní příjem (UP) v těchto nemocnicích navštíví 70 až 90 tisíc pacientů za rok, 

záchranná služba řeší ročně více než 100 tisíc urgentních volání. Spádová oblast je 

1,2 mil. obyvatel, což je srovnatelné například se spádovou oblastí Fakultní 

nemocnice v Ostravě (FNO). Adekvátní péči o pacienty nezabránily ani problémy 

s nedostatkem pitné vody, problémy s personálem, omezené kapacity zobrazovací 

techniky a další. Mezi největší komplikace byly uvedeny problémy se spojením 
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v nemocnici, s dalšími nemocnicemi, v rámci města, okresu i se státním krizovým 

řídícím centrem. Dalším problémem byly výzvy ve sdělovacích prostředcích, aby 

lidé nevolali tísňovou linku, pokud nejde o urgentní situaci, přesto záchranná 

služba zaznamenala řadu zbytečných volání.  

Podle záznamů v nemocnicích vznikaly problémy s nedostatečným napájením, a to 

přesto, že náhradní zdroje fungovaly – komplikace s výtahy, klimatizací, mrazicími 

boxy, také např. v jídelně nebo v márnici. Za problematické bylo označeno také 

zásobování potravinami a prádlem. Nemocniční jídelna zaznamenala nápor  

a zvýšený odbyt porcí jídla, pro něž si přišli i příbuzní zaměstnanců a lidé z okolí. 

Důležitým aspektem po dobu 96 hodin bylo zajištění dostatku pitné vody  

a nedostatečný tlak v potrubí. V prvních dvou hodinách byl tlak v potrubí velmi 

slabý. To mělo samozřejmě za následek nemožnost mytí, sterilizace, zpracování 

RTG snímků, klimatizace a další. Snímky musely být vyvolány manuálně a pro mytí 

rukou se využíval běžný solný roztok a sterilní převařená voda. Díky 

nedostatečnému tlaku vody nebylo možné splachování WC a vznikaly velké 

problémy s odpady. Když byl tlak vody v pořádku, zdravotnické úřady zpochybnily 

kvalitu vody, takže musely být provedeny laboratorní testy. Tím se běžná 

dostupnost pitné vody oddálila o dalších 96 hodin. Řada nemocnic neměla zásobu 

balené pitné vody, některé kontaktovaly z tohoto důvodu přes krizové řídící 

centrum Národní gardu a voda jim byla dodána zhruba do 36 hodin od požadavku. 

Problémem ovšem je, že balená voda neřeší problémy jako je např. voda pro 

dialýzu. (Beatty, 2003) 

Po období výpadku byly definovány hlavní problémy, které bylo nutno řešit,  

a to např. výtahy, osvětlení, dodávka vody, komunikační problémy, služby 

lékárny, dostupnost personálu, registrace pacientů, nedostatečné náhradní 

zdroje, topení, klimatizace či větrání.  

Tento rozsáhlý a poměrně dlouho trvající výpadek poukazuje na mnoho problémů 

vznikajících při mimořádných situacích a katastrofách. Častými problémy jsou 

uváděny např. selhávání interní a externí komunikace. Což potvrdil výpadek v roce 

2003, kdy selhaly pagery, mobilní sítě a internet nebyl dostupný. Při zpracování 

krizových plánů je třeba zapracovat postupy, které budou schopné udržet 
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nemocnici po dobu události 48 až 72 hodin soběstačnou. Mezi úseky nebo 

komponenty nemocnice vykazující problémy lze řadit např. prádlo, vodu, 

potraviny, jednorázový zdravotnický materiál, sterilizaci, dialýzu, RTG zobrazování 

a pohonné hmoty pro náhradní zdroje a automobily. Další velký problém 

představovali neakutní pacienti, kteří přicházeli z domova nebo ze zařízení 

dlouhodobé péče, která nebyla vybavena náhradními generátory a ventilačními 

systémy. (Beatty, 2003) 

Pozdější zprávy (Klein, 2003) uvádějí fakt, že mnoho problémů pacientů 

přicházejících na urgentní příjem mohl vyřešit zkušený sociální pracovník, např. 

mohl sdělit telefon organizace, která zajišťuje zdroje kyslíku pro domácí použití, 

dát seznam fungujících lékáren a další potřebné rady. 

V Johannesburgu došlo v roce 2013 k rozsáhlému výpadku elektrické energie, 

který zasáhl tamní nemocnici. Výpadek nastal jen pár hodin poté, co byly 

vyhlášeny plány pro zlepšení zdravotnické infrastruktury. Nemocnici vypadly dva 

z pěti hlavních generátorů, což mělo za následek zhoršení podmínek pro 

poskytování lékařské péče. Na jednotce intenzivní péče nebyl žádný záložní zdroj 

energie po dobu 4 hodin. Byli povolání další lékaři, kteří neměli službu, aby 

pomohli pacientům na Jednotce intenzivní péče (JIP) s přesunem na jiná oddělení, 

kde bylo světlo. Problém nastal opět u kapacit lůžek. Všech 12 lůžek bylo pně 

obsazeno a z toho bylo několik pacientů na ventilátorech a na dalších formách 

podpory životních funkcí. Sestry musely používat mobilní telefony pro získání 

světla. Léky pro pacienty se hledaly velice obtížně a nefungovaly ani nemocniční 

záznamy. Z důvodu nespolehlivosti záložních generátorů bylo doporučeno je 

kontrolovat v pravidelných intervalech. (Hospitals, 2013) 

Závěr dopadů na činnost nemocnice při mimořádných událostech 

S mimořádnými událostmi, které by mohly zasáhnout nemocnici je potřeba počítat 

a přijmout potřebná opatření. Tato opatření by měla být preferována především 

pro klíčová pracoviště, která zajišťují specifickou péči, kterou nelze snadno 

nahradit v rámci nemocnice nebo regionu. Je potřeba počítat se specifickými 

požadavky pacientů na lékařskou péči, kterou poskytují např. nemocniční oddělení 

anesteziologicko – resuscitační oddělení (ARO), JIP nebo neonatologie. Dostatek 
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personálu je jedním ze základů úspěšného zvládnutí situaci. Personál nemocnice 

musí být k dispozici pro převoz specifických pacientů zdravotnickou záchrannou 

službou (ZZS) do jiné nemocnice, která poskytuje obdobné specializované služby. 

Sjednocený postup nemocnic v současné době chybí, a to především s pohledu 

smluvního zajištění.  

Potřeba smluvních dohod by značně urychlila průběh především z časového 

hlediska. Pacienti potřebující specializovanou péči by byli v případě události 

zařazeni do mezinemocničního transportu, pokud by nastal výpadek elektrické 

energie nebo při narušení chodu pracoviště. V těchto situacích je potřeba posádce 

ZZS sdělit přesně místo a nemocnici, kam má být pacient odvezen, včetně uvedení 

diagnózy a zařazení podle kategorie START (Třídění zraněných, 2012). Tyto 

postupy by měli zajistit včasné dopravení pacienta na adekvátní pracoviště, tak aby 

nedocházelo k situacím, kdy záchranná služba vozí pacienta z jedné nemocnice do 

druhé v důsledku nedostatku kapacit. (Drábková, 2007) 

2.3 Současný stav řešené problematiky  

Následující kapitola uvádí současný přístup k hodnocení kritických prvků  

ve zkoumané oblasti zdravotnictví v České republice z pohledu Ministerstva 

zdravotnictví s hlubším popisem základních prvků v oblasti zdravotní péče, které 

jsou součástí řešené problematiky. V poslední podkapitole jsou vybrány zahraniční 

země se stručným popisem jejich přístupu k určování kritických prvků.  

2.3.1 Současný přístup hodnocení kritických prvků v oblasti zdravotnictví 

v České republice 

V současné době se Ministerstvo zdravotnictví ČR nezabývá určením nebo 

vymezením kritických prvků. MZ ČR zařadilo tedy zdravotní péči a ochranu 

veřejného zdraví mezi vytipované oblasti kritické infrastruktury v ČR a pomocí 

analýzy rizik stanovilo odvětvová kritéria posuzovaných nezbytných služeb, a také 

zpracovalo podmínky pro stanovení kritické infrastruktury dané legislativou. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jednak odvětvová kritéria a zároveň 

vytipovalo v oblasti zdravotnictví jednotlivá pododvětví. Analýza stanovení kritérií 
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v odvětví zdravotnictví vytipovala jednotlivá pododvětví, z nich k další analýze 

byla vybrána zdravotní péče, ochrana veřejného zdraví, zdravotní pojištění  

a zdravotnický informační systém, a to s ohledem na definici kritické 

infrastruktury. Ze základních prvků kritické infrastruktury v pododvětví zdravotní 

péče byla vytipována zdravotnická zařízení ambulantní a lůžkové péče, lékárny, 

výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, zdravotnická operační 

střediska. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR jsou zdravotnická zařízení relativně 

rovnoměrně rozmístěna po území ČR, takže pokud by došlo k výpadku  

nebo narušení jednoho zdravotnického zařízení, tak bude nahrazeno nejbližším 

možným zařízením podobného typu a tím bude splněna podmínka daná  

přílohou III. Směrnice. Tato skutečnost byla důvodem ke zvolení číselné hodnoty 

odvětvového kritéria na 2 500 akutních lůžek v lůžkovém zařízení. Z reálného 

hlediska žádné zdravotnické zařízení v České republice nesplňuje toto odvětvové 

kritérium, a to ani jedna z největších fakultních nemocnice v ČR nemocnice Motol 

v Praze. (Kolektiv autorů, 2011) 

Z vytipovaného pododvětví zdravotní péče bylo jako dalším prvkem kritické 

infrastruktury stanoveno zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné 

služby kraje. Role zdravotnického operačního střediska je dle Ministerstva 

zdravotnictví ČR nezastupitelná, protože při jeho zničení nebo narušení by bylo 

vážně ohroženo zdraví obyvatelstva. Vzhledem k faktu, že zdravotnická  

záchranná služba je zároveň složkou Integrovaného záchranného systému, bylo 

kritérium zařazeno do odvětvových kritérií nouzových služeb, do  

pododvětví Integrovaného záchranného systému a jsou v působnosti Ministerstva 

vnitra ČR. (Kolektiv autorů, 2011) 

V pododvětví ochrana veřejného zdraví se postupovalo obdobně jako 

u stanovování odvětvových kritérií v pododvětví zdravotní péče. Z analýzy rizik 

vyplynulo, že jedním z úkolů orgánů veřejného zdraví je i dohled nad nešířením 

infekčních onemocnění. Prvkem kritické infrastruktury by tedy mohly být Krajské 

hygienické stanice a jejich územní střediska, zdravotní ústavy a biologické 

laboratoře. Ovšem bez objektivního ukazatele, který by ukazoval, o jaké jde 

nebezpečné infekční onemocnění a jaký bude mít vývoj nelze stanovit jednoznačně 
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odvětvová kritéria. Dále nelze určit kritické množství v laboratořích, které pracují 

s biologickými agens a jejich únik do prostředí, který by vážně ohrozil zdraví 

obyvatel. Z uvedených důvodů nebyla odvětvová kritéria pro pododvětví ochrana 

veřejného zdraví stanovena. (Kolektiv autorů, 2011) 

Z výše popsaných faktů vyplývá, že v oblasti zdravotnictví není určen žádný prvek 

kritické infrastruktury, tedy žádný, který by měl kapacitu pro poskytování 

zdravotních služeb za krizí. Zdravotnické záchranné služby krajů jsou sice 

subjekty kritické infrastruktury, ale jejich primárním cílem je zajišťovat 

fungování komunikace ve složkách Integrovaného záchranného sytému 

a nikoliv za účelem zajištění zdravotní služby. Prvkem kritické  

infrastruktury zdravotnické záchranné služby jsou pouze zdravotnická operační 

střediska (Fišer, 2012), a to jsou v současné době prvky kritické infrastruktury ve 

zdravotnictví, ovšem nejsou určeny Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale 

Ministerstvem vnitra ČR. 

2.3.2 Významná zdravotnická zařízení a jejich pracoviště 

Z výše uvedeného vyplývá, že současný stav není uspokojivý, avšak odborníci z řad 

lékařů a dalších si jsou vědomi toho, že některá zdravotnická zařízení a jejich 

pracoviště jsou z hlediska fungování systému zdravotní péče velice významná až 

nezbytná. Tato pracoviště mohou být označována jako kritická a jedná se 

především o pracoviště intenzivní medicíny. Zdravotnictví má mezi sektory 

kritické infrastruktury zásadní význam, protože při jakýchkoliv mimořádných 

situacích přebírá důležité úkoly. Musí zajistit zdravotní péči, kdy je podstatně 

zvýšený příjem pacientů než za běžné situace. Výpadek tohoto sektoru by měl 

významný dopad na celou společnost.  

Vzhledem k rozsáhlosti systémů zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví bude 

v disertační práci zaměřena pozornost na pododvětví zdravotní péče a v ní na 

zdravotnická zařízení nemocničního typu a to z toho důvodu, že jde 

o poskytovatele zdravotní péče a služeb. A také protože byly jedním z prvků, které 

Ministerstvo zdravotnictví zapracovalo do analýzy rizik, ačkoliv dále nesplnila 

odvětvová kritéria. Jako jedny z klíčových zdravotnických zařízení, jež kvůli své 
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velikosti a mnoha odbornostem považovány fakultní nemocnice, které poskytují 

zdravotní péči v plném rozsahu a poskytují zejména neodkladnou nemocniční péči 

a následnou nemocniční péči. Do role zdravotnického zařízení vstupuje zřizovatel, 

jímž je především Ministerstvo zdravotnictví a kraj. V kraji to může být například 

soustava nemocnic, které ve své oblasti nemají fakultní nemocnici. V textu níže 

bude pozornost zaměřena především na funkce, které poskytuje fakultní 

nemocnice a její pracoviště, jako jedna z největších nemocnic. Cílem každého 

zdravotnického zařízení je poskytování zdravotních služeb (Zákon 372, 2011). 

Zdravotnická zařízení jsou dělena kromě zřizovatele a formy, také podle typu. 

Podle typu zdravotnická zařízení můžeme dělit na (Suchánková, 2010): 

 nemocniční (ústavní) péče a centra vysoce specializované péče – nemocnice 

(fakultní, krajské, soukromé…), odborné léčebné ústavy; 

 pracovně lékařská služba – dříve známá jako závodní preventivní péče, 

která zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem preventivní činnost,  

s cílem udržení a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany před 

nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů; 

 ambulantní zdravotnická zařízení – ordinace praktického lékaře; 

 pohotovostní a záchranná služba, odborné léčebné ústavy, lázně; 

 zařízení hygienické služby; 

 zařízení zajišťující léčiva, zdravotní pomůcky a stomatologické výrobky. 

Nemocnice poskytují komplexní služby lůžkové, ambulantní a komplementární 

péči. Části nemocnice jsou všeobecně lůžková oddělení, specializovaný ambulantní 

provoz, technické zázemí, vedení, lékárny a výdejny pomůcek (Suchánková, 2010).  

Fakultní nemocnice na základě své velikosti a moderním možnostem poskytování 

zdravotních služeb se mohou považovat za klíčové zařízení nejen v rámci regionu, 

ale v rámci České republiky. Kromě zdravotní péče, poskytují výuku budoucím 

lékařům a podílejí se na vědě a výzkumu. Fakultní nemocnice zabezpečují od 

nepřetržitého průchodu a ošetřování pacientů s „běžným onemocněním“ až po 

vážné komplikace a akutní stavy pacientů, které nemohou převzít k řešení jiná 

pracoviště. Tento fakt podporuje jednak špičkové vybavení, ale i  soustředěním 

předních vysoce specializovaných lékařů ve svém oboru. Klíčovým hlediskem 
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fakultní nemocnice je především v soustředění veškerých zdravotnických provozů 

do jediného místa. Jsou zde soustředěny specializované lékařské a ošetřovatelské 

týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokážou spojit 

a poskytnout tak komplexní péči. Důležitou aktivitou fakultní nemocnice 

přispívající k tvorbě nových moderních léčebných metod je provádění základních 

a klinických výzkumů, tyto nové metody zavádí a ověřuje. Dále se také podílí na 

klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem 

prokázat jejich účinnost a jakost. Fakultní nemocnice mají své specifické základní 

léčebné programy, jako jsou například diagnostika, diagnostika a léčba chorob 

krve a krvetvorných orgánů léčba nádorových onemocnění, péče o matku a dítě, 

diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob, komplexní stomatologická péče, 

atd. (Štětina et al., 2014). Z výše uvedených důvodů jsou fakultní nemocnice  

a především jejich specializovaná pracoviště důležitou součástí zdravotnické 

infrastruktury v oblasti poskytování neodkladné nemocniční péče, které poskytují 

tato zdravotnická zařízení. 

Fakultní nemocnice jsou rozlehlé komplexy skládající se z mnoha klinik jejich 

pracovišť a oddělení, které jsou navzájem propojené na sobě závislé. Poskytuje 

lékařskou, ošetřovatelskou, ambulantní a lůžkovou péči pro děti, dospělé i seniory. 

Nemocnice je možné pro přehlednost popsat z několika hledisek, jako je dle její 

struktury a ze zdravotnického nebo nezdravotnického hlediska. Z hlediska 

struktury to znamená, že základ vedení nemocnice tvoří ředitel, kancelář ředitele, 

jednotliví náměstci, oddělení, úseky a další části. Ze zdravotnického hlediska zde 

spadají kliniky, oddělení, centra, ústavy a další. Nezdravotnické dělení znamená 

např. dodávka tepla, energie, energobloky atd. (FNO, 2018) Fakultní nemocnice 

jsou poměrně složitě strukturované a nemají všechny stejnou strukturu klinik 

a oddělení. Z tohoto důvodu je vhodné si fakultní nemocnici rozdělit na menší 

základní části, které budou dále rozpracovány a analyzovány v analytické části. Pro 

účely disertační práce bude fakultní nemocnice popisována z hlediska 

zdravotnického, tedy nebude zde brán ohled na personální, provozní čí další 

organizační části. Rozdělení částí nemocnice na základě funkce, které budou dále 

analyzovány, jsou děleny na (Štorek, 2017) : 
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 urgentní péče, 

 resuscitační péče, 

 intenzivní péče, 

 intervenční péče, 

 diagnostický komplement (např. RTG, CT, SONO, laboratoře), 

 nezbytný komplement (např. krevní banka), 

 ambulantní provoz různých odborností, 

 operační sály, 

 standartní ošetřovací jednotky. 

Tyto pracoviště jsou základem pro poskytování zdravotní péče (neodkladné 

nemocniční a následné nemocniční péče) občanům jednak za běžných podmínek, 

ale především za mimořádných událostí krizových stavů a z tohoto důvodu je 

potřeba jim z hlediska nemocnice a celého zdravotnického systému věnovat 

pozornost.  

2.3.3 Určování kritických prvků v zahraničí  

V této podkapitole jsou uvedeny vybrané země a jejich přístupy k určování kritické 

infrastruktury. Přístupy těchto zemí se liší například v definici kritické 

infrastruktury nebo ve výběru kritérií pro určování kritické infrastruktury. Je zde 

poukázáno na rozdílný přístup oproti tomu, který je používán v České republice. 

Tyto přístupy budou podkladem pro návrhovou část a vytvoření nového přístupu 

určování kritických prvků v České republice. 

Spolková republika Německo 

V roce 2009 Spolková republika Německo schválila Národní strategii na ochranu 

kritické infrastruktury (KRITIS - Strategie, 2009). Federální a státní vláda stanovili 

klasifikaci v 9 odvětvích a celkem 29 pododvětvích. Kritickou infrastrukturu řeší 

Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – BBK) včetně dalších 

zainteresovaných orgánů jako je Spolkové ministerstvo vnitra a další 

spolupracující úřady. Infrastrukturu považují za kritickou, pokud její narušení 

nebo selhání omezí provozuschopnost moderní společnosti. Důležitým kritériem je 
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vymezení kritičnosti. Je to relativní míra významu dané infrastruktury, pokud se 

jedná o následky a poruchy nebo ztráta funkce pro zabezpečení základních 

dodávek z boží a služeb pro společnost.  (KRITIS - Strategie, 2009) 

Tato kritičnost může mít symbolický a systémový charakter nebo mít obě dvě tyto 

charakterové vlastnosti. Infrastruktura má systémovou kritičnost na základě 

strukturálního, funkčního a technického umístění v celkovém systému kritické 

infrastruktury a její vzájemné závislosti. Příklady zahrnují elektřinu a informační 

a telekomunikační struktury, vzhledem k jejich velikosti a síle. Dlouhodobé selhání 

může vést k vážným poruchám sociálních procesů a k ohrožení veřejné 

bezpečnosti. (Stolzenburg, 2014; Fekete, 2011) 

Symbolickou kritičnost může mít infrastruktura, která je kulturním vlastnictvím 

nebo může společností citově otřást. Kritické infrastruktury se mohou na základě 

technické, strukturální a funkční specifikace rozlišovat na socio-ekonomické 

služby a základní technickou infrastrukturu. V Německu patří zdraví a výživa do 

oblasti socio–ekonomických služeb infrastruktury. Do této oblasti 

spadá (Risikomanagement im Krankenhaus, 2008):  

 zdravotní materiál, 

 léky a vakcíny, 

 laboratoře. 

Zdravotnický sektor musí zajistit zásobování zdravotnickými službami za 

krizových situací. Nemocnice jako součást kritické infrastruktury musí svou 

funkčnost splňovat i při mimořádných událostech a krizových situacích. Proto ve 

studii „Kritická infrastruktura zdravotní péče“ z roku 2006 byly zjištěny společně 

s předními odborníky zranitelná místa v rámci systému zdravotnictví.  

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vytvořilo proces pro 

identifikaci a stanovení priorit pro rozvoj ochrany obyvatelstva. To je právě cílem 

projektu KritisKAT, který identifikuje prvky kritické infrastruktury, včetně 

posouzení jejich kritičnosti a rizika včetně vzájemných závislostí. Tento postup 

KritisKAT je rozdělen do dvou hlavních sekcí a to stanovení kritických služeb  
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a zboží a identifikace kritických procesů a služeb. To je založeno na třech hlavních 

kritériích a ty jsou (Stolzenburg, 2014):  

 kritérium kvality, 

 kritérium kvantity, 

 kritérium času. 

V první části jsou stanoveny kritické služby, kdy se jedná o smlouvy o dodávkách. 

Jsou zde kladeny klíčové otázky: 

 Jsou zkoumané služby, tak důležité pro obyvatelstvo v době krize, že musí 

být k dispozici?  

 Pokud by zkoumaný systém/ služba vypadne, byl by postižen velký počet 

lidí? 

Zde se předpokládá kladná odpověď. Čím více kladných odpovědí pro systém, tím 

větší důležitost je systému přikládána.  

Dále se pokračuje identifikací kritických procesů a prvků, prováděné na základě 

seznamu kritických systémů a služeb. Na základě výše uvedených kritérií se 

stanoví kritický proces či prvek. Kritéria jsou spojena s otázkami, na které  

se odpovídá opět ano/ne, které jsou popsány níže. 

Kvalita: Systém hodnocení procesu/prvku 

 Klíčová otázka: Mohla by služba fungovat po vynechání procesu/prvku? 

Množství: Počet postižených 

 Klíčová otázka: Pokud by zkoumaný systém/ služba vypadl, byl by postižen 

velký počet lidí? 

Čas: Doba realizace 

 Klíčová otázka: Vede selhání sledovaného procesu/prvku k rychlým 

obavám? 

Posledním krokem identifikace, je určit v případě potřeby konkrétní provozovatele  

a vlastníky. Tedy kdo řídí identifikované procesy a systém? Pro příklad se uvádí 

nouzové služby. Je nutné určit prioritní seznamy. Komu jsou v nouzi především 
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určeny dodávky a další. Proto je nutné, aby aktéři z různých oblastí měli znalosti 

z oblasti kritické infrastruktury. (Stolzenburg, 2014; Fekete, 2011) 

Tyto kroky identifikace mají za úkol vytvořit seznam kritických infrastruktur na 

základě výše uvedených tří kritérií. Tento postup je uveden v tabulce 1. Tento 

dokument také poukazuje na nutnost identifikace kritických infrastruktur na 

místní úrovni. 

Tabulka 1: Identifikace kritických infrastruktur ve Spolkové republice Německo 

v deseti krocích (upraveno dle (Stolzenburg, 2014) 

Identifikační 
kroky 

Stanovení priorit Výsledky 

Předběžná 
identifikace 

rozsahu a 
důsledku změn 

Jaká je předběžná identifikace rozsahu a 
důsledků změny (jaký úřad se tímto zabývá 
nebo jaký operátor), pozorované systémy, 

cíl ochrany, zkoumaná oblast. 

Cíl ochrany, 
Podsystémy, 
Zkoumaný 

objekt. 

Přehled služeb 
Které důležité procesy budou přes 

zjišťované systémy zkoumány. 
Označení 

služeb 

Význam pro 
obyvatelstvo 

Jaký význam má zkoumaná služba 
pro obyvatelstvo (život a zdraví, veřejná 

bezpečnost, ekonomická výkonnost, škody) 

Určení a 
vyhodnocení 

kritické služby 

Priorita 
kritické služby 

Jsou na sobě tyto kritické služby závislé. 
Přinese tato závislost částečný nebo celý 

výsledek pro systém? 

Prioritní 
kritické 

infrastruktury 

Kritické 
procesy a prvky 

Které procesy nebo prvky přispívají 
k poskytování kritické služby? 

Kritické 
procesy a 

prvky 

Priorita podle 
demografie 

Existuje demografická závislost mezi 
zkoumanými prvky a procesy? 

Priorita 
procesů a 
elementů 

Kritérium 
kvality-

hodnoty: 

Je obtížné nebo nemožné nahradit 
zkoumaný proces/prvek, který je potřebný 

pro kritické služby? Nebo je právě tento 
proces/ prvek charakteristický pro tyto 

služby? 

 

Kritérium 
kvantity-rozsah 

dopadu 

Vyvolá selhání sledovaného procesu/prvku 
velké obavy u lidí? Jaké jsou tedy specifické 

prahové hodnoty? 
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Identifikační 
kroky 

Stanovení priorit Výsledky 

Kritérium času-
Rychlost 
účinku 

Vyvolá selhání sledovaného procesu/prvku 
velké obavy u lidí? Nebo budou podle 
speciálnosti funkce očekávány delší 

prostoje? 

 

Seznam 
kritických 

prvků a 
procesů 

Označení a identifikování procesů a prvků a 
úkoly pro jejich vlastníky a provozovatele. 

Seznam 
kritických 

prvků 
a procesů 

Jak bude seznam kritických služeb vypracován a jak budou stanovena tyto tři 

kritéria k identifikaci, závisí na objektivitě a zkoumané oblasti. Analýza kritičnosti 

je jedna z předběžných analýz, které by měly usnadnit další určování kritických 

prvků a procesů. Pro další určení kritických infrastruktur bude použita analýza 

rizik pro dané identifikované prvky, procesy a služby. Proto je zde nutné udržovat 

rovnováhu mezi praktičností a vědou.  

BBK také vytvořila příručku (Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) pro velké 

nemocnice a její další součásti jako jsou například sanatoria s názvem Ochrana 

kritické infrastruktury – Řízení rizik v nemocnici. Cílem příručky je identifikovat 

důležité procesy a komponenty v nemocnici a vytvořit preventivní opatření na 

základě analýzy rizik. Příručka byla vytvořena na základě předchozích zkušeností 

s výpadkem zdravotní péče, kdy byla zjištěna a pochopena důležitost 

zdravotnických zařízení. 

Švýcarsko 

Také Švýcarko se zaměřilo na určování kritických infrastruktur a prošlo několika 

změnami. Základním východiskem pro zpracování dokumentu pro proces 

určování KI, kterou je metoda pro tvorbu inventáře ochrany kritické infrastruktury 

(SKI, 2017) byla Strategie ochrany národní kritické infrastruktury (2017).  

Metoda (SKI, 2017) označuje objekty infrastruktury, které mohou vyznačovat 

kritičnost. Taktéž identifikuje objekty KI na národní a regionální úrovni. Na 

přípravě inventáře spolupracují tři expertní skupiny jednak na rozvoji inventáře, 

kde vytváří základy pro podrobné analýzy procesů, další skupina identifikuje 
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objekty KI a poslední skupina jsou kantonální kontaktní orgány SKI a ta kromě 

národních kritických objektů identifikuje i kantonálně významné objekty. 

Strategie ochrany kritické infrastruktury (Nationale Strategie, 2017) ve 

Švýcarsku definuje cíle, jako jsou objekty/aktiva, která mají být chráněná, 

identifikuje oblasti za které je nesena zodpovědnost, vytváří cíle toho, co se bude 

chránit a jaké jsou požadavky na ochranu a na poslední cíl jsou principy, to 

znamená, na co jsou cíle ochrany vázány (např. lidské životy). Chráněné objekty 

jsou ty, jež mají velký význam v oblasti dodávek základního zboží a služeb 

a objekty obsahující nebezpečné látky. Objekty identifikují na základě tři kritérií 

a to jsou kvantitativní hodnocení, kvalitativní hodnocení a potenciální nebezpečí. 

(Nationale Strategie, 2017) Národní infrastruktura ve Švýcarsku je rozdělená do 

kategorií podle kritických odvětví a pododvětví, u nichž je kategorie velmi vysoce 

kritická, vysoce kritická a regulérně vysoká.  

Základní strategie pro ochranu kritické infrastruktury (Nationale Strategie, 2017) 

v současné době identifkuje 27 kritických subsektorů v devíti odvětvích. V rámci 

projektu byla použita metodika pro určení priorit jednotlivých sektorů. Hlavním 

záměrem tohoto přístupu bylo posouzení škody, kterou lze očekávat od selhání 

těchto kritických subsektorů, které jsou určeny podle účinků na další kritické 

subsektory (vzájemná závislost) a na obyvatelstvo a ekonomiku. Tímto způsobem 

je vyčleněno osm subsektorů s prvořadým významem. V tabulce 2 jsou uvedeny 

příklady sektorů.  

Tabulka 2: Kritické sektory a subsektory ve Švýcarsku s označením podle míry 

kritičnosti (Nationale Strategie, 2017) 

Sektory Subsektory 

Energie 

Dodávka zemního plynu (V) 

Dodávky ropy (VV) 

Napájení (VV) 

Veřejné zdraví 
Lékařská péče a nemocnice (V) 

Laboratoře (R) 

Doprava Letecká doprava (V) 
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Sektory Subsektory 

Vodní doprava (R) 

Železniční doprava (VV) 

Silniční doprava (VV) 

Legenda:  VV – velmi vysoká kritičnost; V – vysoká kritičnost; R – regulérní kritičnost 

Švýcarsko je závislé na provozu kritických infrastruktur jako každá jiná země. 

Poruchy mohou mít rychlý dopad na obyvatelstvo a na jejich obživu a může 

ovlivnit jiné kritické infrastruktury prostřednictvím domino efektu. Hlavním cílem 

je tedy udržet provozu schopnost kritických infrastruktur. Federální rada pověřila 

Spolkový úřad pro civilní ochranu (FOCP) v roce 2005 koordinací v oblasti ochrany 

KI a vytvořením pracovní skupiny Critical infrastructure protection work group 

(CIP WG), kde budou zastoupeny všechny důležité orgány. CIP WG následně 

vypracoval zprávu, v níž definoval nejdůležitější pojmy, identifikovali subsektory, 

které jsou považovány za rozhodující pro Švýcarsko. (Nationale Strategie, 2017) 

Velká Británie 

Vláda Velké Británie definuje národní infrastrukturu jako „zásadní prvky 

infrastruktury (zejména aktiva, zařízení, systémů, sítí nebo procesů a podstatných 

pracovníků, kteří provozují a usnadňují práci), jejichž ztráta nebo ohrožení, by 

mělo za následek: 

 škodlivý dopad na dostupnost, integritu nebo poskytování základních 

služeb - včetně těch služeb, jejichž integrita, pokud bude ohrožena, by 

mohlo mít za následek významnou ztrátu na životech nebo oběti – 

s ohledem na významné ekonomické a sociální dopady; 

 významný dopad na národní bezpečnost, národní obranu nebo fungování 

státu“. 

Velká Británie dělí národní infrastrukturu do 9 odvětví a 29 pododvětví a jedno 

z nich jsou záchranné služby a zdravotní péče. Odpovědnost za tuto oblast nese 

Cabinet Office. Národní infrastruktura jak je uváděno v dokumentu Strategic 

Framework and Policy Statement (Strategic Framework, 2010) je dělena do 

kategorií dle kritičnosti a dle dopadů a ztrát. Vláda provádí kategorizaci pomocí 
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“Criticality Scale“, kdy tato metoda přiřazuje různé stupně kritičnosti. Také zde 

existuje Národní registr rizik (Risk assessment, 2013), ve kterém jsou 

zainteresovány místní záchranné složky. Kdy každá místní záchranná složka 

eviduje na svých webových stránkách svůj Registr společenských rizik. 

Ne všechno je v rámci národního sektoru kritické. V rámci odvětví existují určité 

kritické prvky infrastruktury, kdy jejich ztráta nebo ohrožení, by mělo výrazný 

nepříznivý dopad na dostupnost nebo integritu základních služeb, což samozřejmě 

vede k vážným hospodářským a sociálním důsledkům, nebo ke ztrátám na 

životech. Tyto kritické majetky tvoří kritickou národní infrastrukturu (NCI), a jsou 

označovány jednotlivě jako “aktiva infrastruktury“. Aktiva infrastruktury mohou 

být fyzikální (například místa, instalace, kusy vybavení) nebo logické (například 

informační sítě, systémy atd.) Národní infrastruktura, jak je uváděno v dokumentu 

Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical 

Infrastructure to Disruption from Natural Hazards (2010), je dělena do kategorií 

dle kritičnosti a dle dopadů a ztrát. Vláda provádí kategorizaci pomocí “Criticality 

Scale“, kdy tato metoda přiřazuje různé stupně kritičnosti. Ne všechno je v rámci 

národního sektoru kritické. V rámci odvětví existují určité kritické prvky 

infrastruktury, kdy jejich ztráta nebo ohrožení by mělo výrazný nepříznivý dopad 

na dostupnost nebo integritu základních služeb, což samozřejmě vede k vážným 

hospodářským a sociálním důsledkům, nebo ke ztrátám na životech. Criticality 

Scale zahrnuje tři dimenze dopadu a to (Strategic Framework, 2010): 

 dopad na poskytování základních služeb národ; 

 hospodářský dopad (vyplývající ze ztráty základní služby); 

 dopady na život (vyplývající ze ztráty základní služby). 

Criticality Scale, tedy hodnocení kritičnosti dělí národní kritickou infrastrukturu 

do  9 sektorů a 29 podsektorů. A to pomocí kategorií kritičnosti, kterých je celkem 

šest CAT 0 - CAT 5. 

CAT 5 znamená infrastrukturu, jejíž ztráta bude mít katastrofální dopad na celou 

Velkou Británi a dopad by byl celostátního významu. CAT 4 je infrastruktura, která 

má nejvyšší význam pro dané odvětví a může postihnout až miliony občanů. CAT 3 

je infrastruktura, která má podstatný význam pro odvětví. Ztráta nebo narušení 
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této infrastruktury by měli dopad na poskytování základních služeb a mělo by to 

vliv na určitou geografickou oblast a stovky nebo tisíce lidí. CAT 3 až CAT 0 se dá 

považovat už za regionální kritickou infrastrukturu s ohledem na počet 

postižených osob a podle velikosti regionu. V dokumentu (Strategic Framework, 

2010) je také zmíněna možnost určování regionální kritické infrastruktury, pro 

kterou je v dokumentu užíván výraz životně důležitá infrastruktura. Kdy je CAT 3 

mezníkem mezi národní kritickou infrastrukturou a regionální kritickou 

infrastrukturou. Do regionálně kritické infrastruktury spadá právě životně důležitá 

infrastruktura. Kritická infrastruktura je zde označována pouze jako národní, a to 

z toho důvodu, že hranice kritičnosti jsou stanoveny pouze na národní úroveň, to 

znamená, pokud hranice kritičnosti bude méně než CAT 3, tak již 

není považována za kritickou, ale pouze za životně důležitou 

infrastrukturu. (Strategic Framework, 2010) 

Francie 

Ve Francii jsou kritické sektory ty, jež slouží k zajištění základních a ekonomických 

procesů. Sektorů je celkem dvanáct a jsou nazývány sektory životně důležitých 

činností. Tyto sektory jsou děleny podle státního sektoru, sektoru ochrany občanů, 

kde mimo jiné patří zdravotnictví a sektor ekonomického a sociálního života 

národa. (Instruction Generale, 2014) 

Regulační rámec týkající se KI se aktualizuje pravidelně. Přístup k určování 

kritických sektorů a prvků je založen na řízení rizik, zranitelnosti, plánů prevence  

a odezvy. Je zde taky zdůrazněn proces sdílení informací na úrovni národního 

výboru, meziresortní komise a zástupci obrany a bezpečnosti. Každý sektor je 

připojen ke koordinačnímu ministrovi, kterému přísluší daná oblast a ten 

zodpovídá za mezirezortní konzultace. (Instruction Generale, 2014) 

Dále má každá oblast také svého operátora, který je povinen identifikovat ve svém 

výrobním systému, citlivé komponenty a označit je jako body životné důležité, 

které jsou dále předmětem ochrany. Tato ochrana je předmětem ve směrnici  

o bezpečnosti. Tato směrnice popisuje ohrožení, určuje obecné zranitelnosti  

a definuje požadavky na ochranu. Operátoři dále navrhují pro kritický prvek 

bezpečnostní systém, který má dva stupně (Instruction Generale, 2008): 
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 bezpečnostní plán pro všechny své činnosti v rámci své oblasti, 

 konkrétní ochranné plány pro každý kritický prvek. 

Povinnosti operátorů tedy jsou: 

 vyškolit manažery a ředitele bezpečnosti na centrální a místní úrovni, 

 po analýze rizik, vytvořit výše zmíněné plány 

 identifikovat své vitální body, které budou předmětem zvláštních 

ochranných plánů. 

Definice kritického prvku dle směrnice je zařízení, instalace nebo stavba, která se 

nachází na národním území, jehož poškození, nedostupnost nebo zničení 

působením škodlivého aktu nebo sabotáže, by mohl přímo nebo nepřímo 

(Instruction Generale, 2008) způsobit válku, ekonomické zatížení, ohrožení 

bezpečnosti nebo života národa nebo vážně narušilo zdraví obyvatelstva. 

Toto první kritérium umožňuje určit životně důležité body, které mohou být 

v jádru zařízení a zároveň mají zásadní vliv na činnost v daném odvětví. K tomuto 

patří také nezastupitelnost daného životně důležitého bodu a jeho obnovovací 

doba. Druhým kritérium je výlučně lidské a to znamená, důsledky pro život  

a zdraví obyvatelstva, zničením nebo poškozením životně důležitých 

bodů. (Instruction Generale, 2008) 

Počáteční identifikace důležitých bodů je povinností daného operátora, kterou 

provede pomocí analýzy rizik a zranitelnosti. Analýza rizik bude součástí 

operačního plánu pro bezpečnost, kde bude v příloze seznam vybavení nebo 

zařízení, které považuje za body zásadního významu, tedy životně důležité body, 

kdy tento seznam je dál postoupen koordinačnímu ministrovi. Pokud je oficiálně 

přidán tento bod se zásadním významem, je mu přiděleno identifikační číslo. 

Kromě bodů se zásadním významem, jsou také identifikovány klíčové oblasti. 

V oblasti KI jsou zodpovědnými orgány: 

Central Directorate for Information Systems Security (DCSSI) – Ústřední 

ředitelství pro bezpečnostní informační systémy – bylo ustanoveno v roce 2001 

pod autoritou SGDN. Hlavními cíli jsou zajištění bezpečnosti informačních systémů 
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Francie zahrnujících mimo jiné KI v době krize a vytvoření důvěryhodného 

prostředí pro informační společnost.  

Inter-Ministerial Commission for the Security of Information Systems (CISSI) 

– Meziministerská komise pro bezpečnost informačních systémů.  

Advisory Office – poradní orgán.  

Premiér stanoví seznam ministrů pro životně důležité sektory a jmenuje 

koordinátory těchto sektorů. Seznam odvětví má zásadní význam a může být 

změněn premiérem po stanovisku meziresortní komise pro obranu 

a bezpečnost. (Instruction Generale, 2008) 

Polsko 

V Polsku definují kritickou infrastrukturu jako hmotné a kybernetické systémy, 

které jsou podstatné pro zajištění ekonomiky a vlády. V současné době mají 

jedenáct sektorů kritické infrastruktury, kdy jeden ze sektorů je systém pro 

ochranu zdraví a sektor záchranných služeb. Jejich ochrana kritické infrastruktury 

se zaměřuje především na kybernetické systémy. Zodpovědnost za oblast kritické 

infrastruktury  je Ministerstvo pro vědu a vyšší vzdělání a Ministerstvo 

vnitra. (Narodowy Program OKI, 2013) 

Národní program pro ochranu kritické infrastruktury v Polsku (Narodowy 

Program OKI, 2013) se zabývá ochranou KI a popisuje kritéria pro identifikaci 

kritické infrastruktury či kritického prvku a jejich určení.  Pro maximální 

objektivitu identifikování KI pomocí kritérií proběhla spolupráce mezi ministry, 

centrem vlády pro Bezpečnost, guvernéry centrálních úřadů a včetně podpory 

soukromých podnikatelů. Kritéria jsou rozdělena do dvou následujících 

skupin (Narodowy Program, 2013): 

 Kritéria pro systém – vyznačují kvantitativní či subjektivní parametry 

(funkce) objektu, zařízení, systému nebo služby, které podmiňují 

identifikaci kritické infrastruktury. Tato kritéria se uvádí pro každý ze 

systémů kritické infrastruktury. 

 Průřezová kritéria – popisují parametry týkající se účinků zničení nebo 

ukončení provozu zařízení, vybavení, instalace nebo služby a zahrnují: 
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- oběti, 

- finanční dopady, 

- je potřeba evakuace 

- ztráta služeb 

- doba zotavení 

- mezinárodní vliv 

- jedinečnost. 

Objekt, zařízení nebo služba musí splňovat minimálně dvě průřezová kritéria, aby 

byla určena jako prvek kritické infrastruktury. 

Shrnutí 

Tabulka 3 podává ucelený přehled k určování kritických prvků ve vybraných 

zemích, které jsou uvedeny výše. 

Tabulka 3: Obecné přístupy k určování kritických prvků ve vybraných zemích světa 

Země 
Podílení se na identifikaci a 

určování kritické 
infrastruktury 

Přístupy 
k identifikaci a určení 

kritického prvku 

Německo 
Spolkové ministerstvo vnitra a 

další úřady 
kritičnost 

Švýcarsko Expertní skupina kritičnost 

Velká Británie Cabinet office kritičnost, riziko 

Francie 

Ústřední ředitelství pro 
bezpečnostní informační 

systémy, Meziministerská 
komise pro bezpečnost 

informačních systémů, Poradní 
orgán. 

riziko, zranitelnost 

Polsko 
Ministerstvo pro vědu a vyšší 
vzdělání, Ministerstvo vnitra 

systémová a 
průřezová kritéria 

Česká republika Ministerstvo vnitra ČR 
odvětvová a 

průřezová kritéria 
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Německo identifikuje kritické procesy, služby a prvky na základě analýzy 

kritičnosti. Pomocí metody KritisKAT popisuje základní kritéria pro identifikaci  

a hodnocení infrastruktur, které mohou být kritické. Analýza kritičnosti definuje 

kritéria rozsahu, času a kvality. Také je vytvořeno několik specifických příruček, 

které uvádějí další kritéria jako například kritérium života a zdraví, časový 

rámec, velikost, smluvní podmínky a ekonomické dopady. Výběr kritérií je pak 

subjektivně na posuzovateli.  

Švýcarsko označuje objekty, které se vyznačují vysokou mírou kritičnosti. Objekty 

identifikují na základě kritérií kvantitativního, kvalitativního a potenciálního 

nebezpečí. Národní infrastrukturu rozdělují do kategorií velmi vysoce kritických, 

velmi kritických a regulérně vysokých.  

Ve Velké Británii je přístup k určování kritických prvků dle dopadů, tedy používají 

hodnocení podle kritičnosti, které předchází analýza rizik. Kategorizace dle 

kritičnosti zahrnuje tři dimenze dopadu a to, dopad na poskytování základních 

služeb národa, hospodářský dopad a dopady na život. Hodnocení kritičnosti 

dělí národní KI do sektorů a to pomocí kategorií kritičnosti, kterých je celkem šest 

CAT 0 – CAT 5. Kdy CAT 5 znamená infrastrukturu, jejíž ztráta by měla největší 

dopad.  

Francie nazývá kritickou infrastrukturu jako životně důležitou a kritické prvky 

jako vitální body. Její systém k identifikaci kritických infrastruktur a prvků není 

z pohledů dopadů, ale z pohledu rizik, zranitelnosti a odezvy. Povinnost 

identifikovat a dále určit kritický prvek je úkolem jmenovaného operátora, 

kterému je přidělená daná oblast. Mají také kritérium pro kritický prvek a to, že 

poškození tohoto prvku může způsobit válku, ekonomické zatížení, ohrožení 

bezpečnosti národa nebo vážné narušení zdraví obyvatelstva, kdy toto kritérium 

určuje kritické body, respektive vitální body. Také je zde kritérium 

nezastupitelnosti a jeho obnovovací doba.  

Polsko nahlíží na určování kritických infrastruktura obdobně jako Česká republika, 

také z hlediska dopadů. Polsko má kritéria rozdělena do dvou kritérií. Kritické 

prvky identifikuje na základě tří kroků, kdy je nutné provést výběr, důležitost  

a zhodnocení potenciálních dopadů a dále je určuje podle kritérií. První kritérium 
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je systémové, které vyznačuje parametry objektu a druhé kritérium je průřezové. 

Průřezové kritérium zahrnuje mezní hodnoty pro oběti, finanční dopady, potřeba 

evakuace, ztráta služeb, doba zotavení, mezinárodní vliv a jedinečnost. Hlavním 

rozdílem je, že kritický prvek určí, pokud splňuje alespoň dvě průřezová kritéria.  

2.4 Dílčí závěr 

Zdravotnictví je systém, který by měl být schopen čelit novým hrozbám a rizikům 

současného světa, a to formou zajištění vlastních bezpečnostních opatření pro 

zabezpečení odolnosti zdravotnické infrastruktury. Zdravotnictví je složitý systém 

sestávající z mnoha vazeb a prvků fungující za účelem poskytování zdravotní péče 

zdravotnickými zařízeními za jakékoliv situace. Tento fakt se ovšem neodráží 

v přístupu určování prvků kritické infrastruktury, neboť odvětvová kritéria byla 

gestorem záměrně nadhodnocena, aby nedošlo k určení žádného prvku kritické 

infrastruktury. Avšak kromě potenciálních prvků kritické infrastruktury existují 

v systému zdravotní péče také prvky, které jsou pro fungování systému kritické 

a jejichž výpadek by způsobil vážné narušení části systému. 

Mezi kritické prvky lze zahrnout zdravotnická zařízení poskytující nemocniční 

péči, jako jsou nemocniční zařízení a jejich pracoviště vykonávající specifickou 

funkci, která jsou obtížně nahraditelná a v některých případech pracoviště 

nenahraditelné jak na místní úrovni, tak na národní. Nemocniční zařízení ovšem 

nesplňují daná kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury  

a nejsou považována ani za kritické prvky a proto je vhodné vytvořit nová kritéria, 

která budou akceptovat specializovanou funkci těchto nemocnic a také jejich 

nahraditelnost nebo nenahraditelnost. Důležitosti zdravotnické infrastruktury jsou 

si vědomy země jako je Německo nebo Švýcarsko, které mají nemocnice určeny 

jako prvky kritické infrastruktury dle příslušných kritérií.  
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3 Cíl a omezení disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je vytvoření systému určování kritických prvků 

ve zdravotnictví. 

Výběr předloženého cíle byl determinován následujícími skutečnostmi: 

 neexistence prvků kritické infrastruktury; 

 neexistence systému určování kritických prvků v oblasti zdravotnictví, 

konkrétně v oblasti zdravotní péče na místní úrovni; 

 absence kritérií pro určování kritických prvků na místní úrovni; 

 potenciální zvýšení bezpečnosti; 

 naplnění povinností vyplývajících z právní úpravy. 

K naplnění hlavního cíle disertační práce byly stanoveny následující dílčí cíle: 

 analýza funkcí a vzájemných vazeb systému zdravotnictví; 

 analýza současných přístupů a metod k identifikaci, analýze a hodnocení 

kritických prvků v oblasti zdravotní péče; 

 stanovení kritérií pro proces posuzování kritičnosti jednotlivých prvků 

v systému zdravotnictví; 

 stanovení kritérií pro stanovování hraniční úrovně kritičnosti; 

 návrh systému pro posuzování a určování kritických prvků v systému 

zdravotnictví. 

Očekávané přínosy disertační práce: 

 přínos pro vědní obor bude spočívat zejména v rozšíření rámce současného 

přístupu k hledání kritických prvků zdravotnického systému v České 

republice; 

 teoretický přínos bude spočívat v definování postupu posuzování kritických 

prvků v systémech; 

 praktický přínos pro praxi bude spočívat ve vytvoření systému pro 

posuzování a určování kritických prvků zdravotnictví, která bude určena 

pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, České lékařské 
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společnosti J.E. Purkyně, z.s. - Společnosti krizové připravenosti 

zdravotnictví a fakultní nemocnice ČR. 

Omezení disertační práce: 

 z důvodu rozsahu řešené problematiky bude v disertační práci řešena 

pouze oblast zdravotní péče, tzn. že nebude řešena oblast ochrany 

veřejného zdraví; 

 z důvodu charakteru příjemce výsledků bude pozornost zaměřena pouze na 

nemocniční zařízení; 

 z důvodu rozsahu bude daná problematika řešena pouze na regionální 

(krajské) úrovni. 
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4 Metodologie disertační práce 

Následující kapitola představuje popis předpokládaných metod, které budou 

využity při tvorbě disertační práce. Výčet obsahuje rovněž některé specifické 

metody, které se vztahují ke zkoumané problematice. 

4.1 Obecné metody 

V první části disertační práce bude provedena rešerše významných zdrojů ze 

zkoumané oblasti a tyto zdroje jsou jedním z podkladů pro zpracování práce. 

Výchozí metodou, která je použita při zpracování disertační práce, je metoda 

deskripce použita v teoretické části. Pro správné pochopení všech funkcí  

a vzájemných vazeb v systému zdravotnictví bude aplikována metoda analýzy  

a dedukce, což bude podklad pro návrhovou část disertační práce. Dále budou 

aplikovány metody explorace, analýza a komparace současných přístupů 

k určování kritických prvků v České republice a v zahraničí a metod k jejich 

identifikaci a hodnocení kritických prvků. 

Návrhová část disertační práce obsahuje stanovení kritérií pro proces posuzování 

kritičnosti jednotlivých prvků v systému zdravotnictví a to především indukce  

a syntéza. V závěru práce bude pomocí syntézy navržena metodika pro 

posuzování a určování kritických prvků. Tento návrh bude také verifikován 

formou případové studie. 

4.2 Specifické metody 

Vedle obecných metod bude v analytické a návrhové části disertační práce využito 

také několik metod specifických, které jsou popsány níže. 

Preference stakeholderů (v českém jazyce volně přeloženo jako 

„zainteresovaných aktérů“) vyjadřují specifické pohledy na určitou problematiku. 

Z důvodu rozdílných zájmů skupin „aktérů“ zainteresovaných do celé problematiky 

kritické infrastruktury je vhodné vytvořit prostor pro možnost implementace 
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těchto zájmů. Odůvodnění lze nalézt v potřebě dalšího rozšiřování spolupráce 

veřejného se soukromým sektorem (Řehák et al., 2014). 

Metoda CARVER má svůj původ ve vojenství. Metoda slouží pro určení 

strategických cílů a může být využita pro analýzu a hodnocení v technických  

a dalších odvětvích. Jednotlivá kritéria slouží pro výběr nejvhodnějších cílů nebo 

složek systému vhodných pro napadení. Jednotlivá kritéria jsou kritičnost, 

přístupnost, obnovitelnost, zranitelnost, vliv na chod systému  

a rozpoznatelnost. Kritériím jsou přiřazeny numerické hodnoty, které kvantifikují 

vhodnost cíle pro případný útok. 

Multikriteriální analýza je rozhodovací analýza sloužící jako nástroj pro 

rozhodování v případě, že existuje několik kritérií, podle kterých hodnotíme 

jednotlivé varianty řešení. Analýza je využita v kapitole 5 a 6. Není zde také 

omezení v rámci počtu kritérií. Tato rozhodovací analýza je prováděna v několika 

krocích: 

 stanovení problému, 

 analýza informací, 

 hodnocení užitku variant, 

 hodnocení rizik variant, 

 finální verdikt – doporučení. 

Kritéria pro hodnocení variant musí být vyčíslena. Kritéria i jejich kvantifikace 

probíhá v jednotkách daného kritéria a vyplývají se shromážděných informací 

v průběhu práce. Tyto informace jsou v práci zpracovány do formy tabulky. Po 

ohodnocení kritérií jsou přiřazeny váhy tak, aby součin ohodnocení kritérií a vah 

odpovídal významu, který má dané kritérium v rámci práce. (Šenovský, 2015) 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je analytická metoda s cílem 

identifikovat možnosti vzniku vad a jejich příčin a následků. Metoda obsahuje 

hodnotící kritéria, která jsou modifikována a využita v návrhové části kapitoly 6. 

Metoda obsahuje vybraná kritéria s bodovým hodnocením týkající se závažnosti 

důsledku, bodové hodnocení možného výskytu a bodové hodnocení šance na 

odhalitelnost. (ČSN 31010, 2011) 
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5 Analýza řešené problematiky 

Z teoretického vymezení řešené problematiky je zřejmé, že způsob identifikace 

a určování prvků, které jsou v systému zdravotní péče považovány za kritické, je 

v evropských zemích individuální. Z popisu určování kritických prvků vybraných 

zemí vyplývá, že většina z nich volí přístup k určování kritických prvků podle míry 

jejich kritičnosti. Z tohoto důvodu je následující analýza zaměřena na jednotlivé 

přístupy k hodnocení kritičnosti, a to jak v obecném pojetí, tak ve vztahu k systému 

zdravotní péče zkoumaných států. 

5.1 Analýza přístupů k hodnocení kritičnosti 

Pohledů na vymezení kritičnosti z dostupných zdrojů je mnoho, a proto je nutné 

vytvořit základní vymezení tohoto pojmu, se kterým bude dále pracováno. Jeden 

z již zmíněných pohledů na kritičnost lze vnímat ze dvou hledisek, a to z hlediska 

technického (poruchovost prvku systémů) a společenského (dopady 

nefunkčnosti poskytování služeb na obyvatele). (Procházková, 2012) 

V projektu SERON (Harris, 2011) je kritičnost definována jako kvalita, stav nebo 

stupeň bytí nejvyšší důležitosti, které se mohou dotýkat hospodářských  

a společenských dopadů. Tento projekt se zaměřuje na otázky bezpečnosti 

v silniční dopravní síti a k tomu používá identifikaci objektů na základě kritérií 

kritičnosti. Pomocí kritičnosti je provedena identifikace možného počtu kritických 

objektů z velkého množství tunelů a mostů, a to na základě kritérií. Metoda slouží 

jako hrubý filtr, který pracuje se čtyřmi kritérii (ovlivňujícími faktory) v rámci 

dopravy. Také zde provádí klasifikaci rizik kritické infrastruktury a navrhuje 

následná opatření. 

Než jsou na systém aplikována výše uvedená kritéria, aplikuje se kritérium 

významnosti zkoumaného objektu nebo systému. Významnost je chápána jako 

rozsah dopadů selhání jednoho nebo více kritických infrastruktur nebo jejich částí, 

které vedou k narušení systému. 
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Oproti tomu norma FMEA (2011) definuje pojem kritičnost poruchy jako 

kombinaci závažnosti důsledků a četnosti výskytu nebo jiných znaků poruchy 

a poukazuje na potřebu se na ně zaměřit a tyto poruchy zmírnit. Primární pohled 

na kritičnost je možné aplikovat na téměř všechny chráněné zájmy ve společnosti, 

což je vyznačení významnosti nebo důležitosti. Kritérium významnosti je 

jedním ze základních kritérií. Toto tvrzení potvrzuje například výše uvedený 

projekt SERON, který s tímto kritériem pracuje při identifikaci kritických 

objektů. Další význam je z pohledu významnosti poruch a četnosti  výskytu, kdy je 

tento přístup možné uplatnit především v rizikovém managementu. (FMEA, 2011) 

Vymezení kritičnosti podle Egana (2007) je vlastnost prvku infrastruktury a má 

základ v systémovém přístupu a velikosti dopadů na společnost v případě narušení 

nebo selhání daného prvku infrastruktury. 

Kritičnost je pojem, který může mít několik charakteristik. Vymezení kritičnosti 

může být vnímáno z fyzikálního hlediska, tedy představuje fyzikální stav nebo 

mezní či prahový stav, kdy je prvek kritický (Rostek, 2013).  Z dostupných definic 

vyplývá, že kritičnost je spjata s časovým hlediskem, kdy dochází k nějaké změně.  

Například ve Spojených státech amerických důsledně rozlišují dva pojmy, a to 

kritickou infrastrukturu a klíčové prvky či aktiva. Klíčová aktiva jsou chápána jako 

ojedinělé prvky se zvláštním významem. Klíčové prvky jsou samostatné zařízení, 

kdy jejich narušení nebo vyřazení z provozu nemá dopad na národní ekonomiku, 

ale může mít velký dopad například na zdraví, životy, majetek, z hlediska vzniklých 

škod nebo podkopání veřejného sebevědomí. Zde jsou zdůrazněna místa 

s historickou spojitostí nebo místa, kde se vyskytuje velký počet lidí a kde by byly 

dopady z teroristického útoku katastrofické. (Říha, 2009) 

Dalším přístupem k určování kritických prvků nebo procesů je indikace prvků 

kritické infrastruktury, kde lze rozlišit: 

 Seznam kritických (životně důležitých) společenských funkcí, jako 

indikačních kritérií pro výběr a označení KI – např. „vyřazený objekt vyvolá 

dopad mimořádné události s postihem více než 1000 osob, na celou obec 
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nebo plochu nad 1 km2 “ (tj. vznik nouzové situace kategorie 5). (Říha, 

2009) 

 Seznam sektorů, objektů a služeb s kvantitativní (numerickou) 

charakteristikou – například teplárna s instalovaným tepelným výkonem 

vyšším než 30 MW. (Směrnice, 2008) 

Dále je v dokumentu australské vlády, který se zabývá ochranou kritické 

infrastruktury (AGD, 2007), zdůrazněna charakteristika kritičnosti jako hlavního 

kritéria, které má nevyšší váhu v rámci priorit posouzení. Australský Program 

kritické infrastruktury pro modelování a analýzu - The critical infrastructure 

program for modelling and analysis (CIPMA, 2009) představuje pomocný nástroj 

nazývaný systém podpory (Decision Support Systems – DSS) s cílem poskytnout 

objektivní analýzu a model KI. Program je klíčová iniciativa australské vlády pro 

zvýšení ochrany kritické infrastruktury, který pomáhá majitelům a operátorům 

kritické infrastruktury pochopit vzájemnou závislost a zlepšit jejich resilienci. Je to 

schopnost programu založená na počítačovém modelování, které využívá řadu dat 

a informací z rozsáhlých zdrojů za účelem modelování a simulace chování  

a závislostí mezi infrastrukturami. Základ tvoří dotazníkový protokol, obsahující 

sedm postupných kroků analýzy, hodnocení a závěrečné klasifikace kritičnosti. 

Kritičnost bude primárním kritériem, podle kterého se budou vybírat organizace 

nebo procesy, které zvyšují ochranu kritické infrastruktury. Uvedené hodnocení 

kritičnosti zahrnuje několik oblastí, které vstupují od hodnocení kritičnosti. 

V dalším australském dokumentu (National guidlines, 2015) je poukázáno na fakt, 

že zacházení s jednotlivými aktivy KI bude záviset na posouzení kritičnosti daného 

aktiva, tj. povahy bezpečnostního prostředí a rizikových profilů daného aktiva 

nebo příslušného odvětví. Australská státní a územní vláda spolupracuje s podniky 

na identifikaci KI, včetně vzájemných závislostí mezi různými prvky v rámci 

příslušných jurisdikcí. V rámci identifikace KI jsou upřednostněna hlediska 

kritičnosti z národní perspektivy.  Ačkoliv tento systém identifikace je 

aplikovatelný i na regionální úrovni. Jednotlivé úrovně tento dokument definuje 

následovně: 
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Metody a postupy, které posuzují a zařazují prvky infrastruktury do 

specializovaných systémů, jako je například kritická infrastruktura, je několik. 

Německo nebo Švýcarsko tyto metody a postupy s využitím kritičnosti používá 

právě pro identifikaci a určování kritických prvků v kritické  

infrastruktuře. (Rostek, 2013) 

Další metoda, která vymezuje pojem kritičnost, je metoda CARVER2 (2011). Název 

metody je akronymem počátečních písmen hodnocených oblastí. Metoda CARVER2 

má svůj původ ve vojenském prostředí, kde slouží k určování strategických objektů 

nebo míst. Jednotlivá kritéria slouží pro výběr strategických cílů nebo prvků 

v systému, které by mohly být napadeny s katastrofálními následky.  

Kritériím jsou přiřazeny numerické hodnoty, které kvantifikují vhodnost cíle pro 

případný útok. Kritičnost je zde chápána jako význam pro celý systém, subsystém 

nebo celek. Kritičnost a další kritéria slouží k posouzení důležitosti hodnoceného 

prvku, kdy by tento prvek měl při narušení nebo selhání závažný dopad na funkci 

systému. V závěru jsou hodnoty jednotlivých kritérií u stanovených cílů sečteny 

a výsledkem je nejatraktivnější cíl pro možné napadení. 

Další významné přístupy po metodě CARVER2 lze nalézt v severských zemích, kde 

také používají kritičnost k zatřiďování kritických prvků do systému kritické 

infrastruktury. Popsané poznatky v publikaci (Pursiainen, 2007) poukazují na 

diferencovaný přístup skandinávských zemí (Norsko, Švédsko, Finsko) a uplatnění 

širšího pohledu na kritičnost. Místo jednoduchého výčtu kritické infrastruktury 

v porovnání s EPCIP je v jiných zemích kladen větší důraz na  kritičnost důsledků 

selhání infrastruktury, řeší se tedy kritičnost společenských funkcí.  

Norský systém ochrana kritické infrastruktury je svým způsobem kombinací 

mnoha přístupů. Norsko se v popisu o kritické infrastruktuře rozhodlo spíše mluvit 

o kritických společenských funkcích, než o kritických infrastrukturách. Norsko 

rozlišuje dva přístupy k ochraně kritické infrastruktury, a to ochrana kritických 

infrastruktur a kritických sociální funkcí. Oba dva koncepty však zahrnují prvky na 

různých úrovních, kdy kritické společenské funkce tvořící obecnější úroveň a závisí 

na infrastruktuře. Metoda (viz obrázek 1) pak definuje kritičnost a zahrnuje tři 

obecná kritéria (Pursiainen, 2007):  
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 spolehlivost, tj. vysoký stupeň spolehlivosti znamená kritičnost;  

 alternativy, tj. málo nebo žádné alternativy naznačují kritičnost;  

 těsnost vazeb, tj. vysoký stupeň těsného spojení (vazby) v síti znamená 

kritičnost.  

 

Obrázek 1: Norská metoda definující kritičnost (Pursiainen, 2007) 

Jak z výše uvedeného vyplývá, přístupů k hodnocení kritičnosti je mnoho  

a kritičnost může být využívaná v mnoha oblastech. Například také přístupy ke 

kritičnosti z hlediska teleologického. Což je chápáno jako důsledek role 

a funkcí  infrastruktury ve společnosti a umožňuje pracovat s nesíťovými 

a netechnickými objekty a  procesy). Systémový přístup ke kritičnosti je chápán 

jako postavení prvku v systému nebo vazby na jiné infrastruktury.  (Mozga, 2010) 

V předchozí kapitole určování kritických prvků v zahraničních zemích jsou 

vybrané země, které také určují kritické prvky, služby nebo oblasti na základě 

kritičnosti, těmito zeměmi jsou například Německo, Švýcarsko nebo Anglie.  
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Německo používá pro určování služeb, prvků nebo infrastruktur různé metody 

a kritéria pro určování kritičnosti. V následujícím textu jsou reprezentovány 

vybrané metody hodnocení kritičnosti v různých oblastech, včetně zdravotnické 

infrastruktury. Jedna z významných metodik je AKIS (2004), což je analýza sektorů 

kritické infrastruktury. Tato metodika slouží k ochraně kritické infrastruktury, kdy 

je nutné především pochopit, jaké jsou funkce, identifikovat a analyzovat kritické 

procesy a kritické prvky. Je zde modifikovaný analytický přístup v podobě 

posouzení kritičnosti. V této souvislosti není tedy důležité, kdo nebo co ohrožuje 

fungování procesů v infrastruktuře, ale zda je možné, aby byl daný proces masivně 

narušen nebo úplně přerušen. Metodika poukazuje na rozdíl v používání termínu 

kritické a kritičnost.  

Kritický může být sektor, jehož narušení by mohlo mít závažný dopad na veřejnost 

nebo ekonomiku státu. Kritičnost může být reprezentována na stupnici a je to 

relace mezi pravděpodobností a dopadem (následkem) poruchy funkčnosti 

infrastruktury. Kdy například proces může mít vysokou nebo nízkou kritičnost. 

K tomu se váže obecná otázka, zdali je selháním daného procesu ovlivněn sektor 

nebo společnost jako celek? K tomu je potřeba zvážit další faktory. Selhání služby 

v organizaci nemusí být pro společnost nijak relevantní. Nicméně, na této úrovni 

abstrakce, to může vést k velkému poškození, pokud je organizace rozsáhlá 

v určitém odvětví nebo je jediným poskytovatelem v tomto odvětví. Z toho vyplývá, 

že musí být definovány jednotlivé podmínky pro odvětví a společnost. Klíčová 

otázka je tedy, jaké jsou kritické procesy v kritických odvětvích a jaká je jejich 

kritičnost? Příklad analýzy oblasti je uveden na obrázku 2. Příklad analýzy 

jednoho sektoru je uvedeno na obrázku níže. (AKIS, 2004) 

 

Obrázek 2: Oblasti analýzy sektoru kritické infrastruktury (AKIS, 2004) 

Nejprve je třeba získat přehled o odvětví a poté jej rozdělit podle potřeby. To 

znamená, že je potřeba vymezit funkci sektoru, tzn. jaké jsou parametry, které 
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ovlivňují sektor, jak je tento sektor důležitý pro hospodářství a kdo jsou hlavními 

aktéry ve zkoumaném odvětví. Důležité je také strukturovat sektor. Například 

v sektoru dopravy je nutné uvažovat jak o silniční dopravě, tak o letecké dopravě, 

tj. o dvou pododvětvích se zcela rozlišnou strukturou. Kritické procesy musí být 

identifikovány a musí být posouzena jejich kritičnost. Proces, jehož kritičnost je 

významná nebo vysoká, jsou pak zkoumány z hlediska jejich závislosti na dalších 

službách, jako je IT, energie, voda atd. Dalším krokem pak je zvážit, jak se odvětví 

již zabývá těmito kritickými procesy, pro něž je sestavena matice kritičnosti. 

Procesy ve vybrané organizaci/odvětví musí být posuzovány s ohledem na jejich 

kritičnost. Klíčová otázka zde je: Co se stane, pokud se jedna složka v procesu 

rozpadne a jaká je pravděpodobnost, že k tomu dojde? 

Odpovědi bude potřeba hledat ze statistických údajů a z konzultací s odborníky. 

Kritičnost procesu je pak odvozena z kombinace efektů a pravděpodobnosti 

selhání. Aby hodnocení byla srovnatelná a byla by zde možnost výsledky analýzy 

srovnat mezi jednotlivými sektory. Musí být specifikovány vícebodové stupnice jak 

pro očekávané účinky, tak pro odhad pravděpodobnosti selhání.  

V Německu může mít kritičnost symbolický a systémový charakter nebo mít 

obě dvě tyto charakterové vlastnosti. Infrastruktura má systémovou kritičnost na 

základě strukturálního, funkčního a technického umístění v celkovém systému 

kritické infrastruktury a její vzájemné závislosti. (Stolzenburg, 2014; Fekete, 2011) 

Symbolickou kritičnost může mít infrastruktura, která je kulturním vlastnictvím 

nebo může společností citově otřást. Kritické infrastruktury se mohou na základě 

technické, strukturální a funkční specifikace rozlišovat na socioekonomické služby 

a základní technickou infrastrukturu. V Německu patří zdraví a výživa do 

socioekonomických služeb infrastruktury. Do této oblasti spadá zdravotní 

materiál, léky a vakcíny, laboratoře. (Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) 

V Německu je jedním ze sektoru kritické infrastruktury zdravotnictví, kde spadají 

nemocniční zařízení a další zařízení zdravotní péče. Je zde kladen důraz na jejich 

ochranu vzhledem k jejich nenahraditelnosti, kdy by mělo jejich poškození 

drastický dopad na společnost. V rámci ochrany kritické infrastruktury 
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v nemocnici je v analýze rizik zahrnuta analýza kritičnosti, která má za úkol 

určit, která pracoviště jsou pro chod nemocnice zásadní, tedy kritický důležitá. Pro 

tato pracoviště má pak smysl stanovení rizik, která ohrožují jejich fungování. 

Kritičnosti se chápe jako relativní význam oddělení v nemocnici ve vztahu 

k dopadům, které by mohlo mít narušení nebo přerušení činnosti vybraného 

oddělení pro činnost celé nemocnice, což by mělo za následek neposkytnutí 

adekvátní lékařské péče pro obyvatelstvo. Cílem analýzy kritičnosti je nalézt 

všechna oddělení, která jsou základem pro chod nemocnice a poskytování 

základních lékařských služeb. Důležitou součástí je především vyřadit z hodnocení 

méně důležité oddělení nebo provozy. Tento průvodce pro nemocnice má 

definované stupně kritičnosti jednotlivých oddělení, které určují jejich důležitost. 

Obdobný přístup k určování klíčových pracovišť nemocnice je nastaven v české 

technické normě ČSN 33 2000-7-710 (2013). Podstatou této normy je určení 

pracovišť, u kterých musí být v případě výpadku dodávek elektrické energie 

zajištěno jejich primární zásobování z náhradních zdrojů. Filozofie určování těchto 

pracovišť je založena na jejich specifické funkci zajišťování životně důležitých 

funkcí. Odstupňování pracovišť dle výše uvedeného významu je realizováno 

prostřednictvím barevného odlišení zásuvek, kdy nejvýznamnější (klíčová) 

pracoviště jsou označena červenými zásuvkami. 

Další způsob posuzování kritičnosti na základě vybraných kritérií vytvořil 

Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách, který vytvořil proces 

pro identifikaci a stanovení priorit pro rozvoj ochrany obyvatelstva. To je právě 

cílem projektu KritisKAT, který identifikuje prvky kritické infrastruktury, včetně 

posouzení jejich kritičnosti a rizika a vzájemných závislostí. Tento postup 

KritisKAT je rozdělen do dvou hlavních sekcí, a to stanovení kritických služeb 

a zboží a identifikace kritických procesů a služeb. To je založeno na třech hlavních 

kritériích, která budou uvedena v následující kapitole (Stolzenburg, 2014). 

Po aplikaci kritérií je dalším krokem identifikace určení v případě potřeby 

konkrétní provozovatele a vlastníky. Tedy odpovědět na otázku, kdo řídí 

identifikované procesy a systémy. Pro příklad se uvádí nouzové služby. Je nutné 

určit prioritní seznamy. Komu jsou v nouzi především určeny dodávky a další. 
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Proto je nutné, aby aktéři z různých oblastí měli znalosti z oblasti kritické 

infrastruktury. (Stolzenburg, 2014; Fekete, 2011) 

Jak bude seznam kritických služeb vypracován a jak budou stanovena tyto tři 

kritéria k identifikaci, závisí na objektivitě a zkoumané oblasti. Analýza kritičnosti 

je jedna z předběžných analýz, které by měly usnadnit další určování kritických 

prvků a procesů. Pro další určení kritických infrastruktur bude použita analýza 

rizik pro dané identifikované prvky, procesy a služby. Proto je zde nutné udržovat 

rovnováhu mezi praktičností a vědou.  (Stolzenburg, 2014; Fekete, 2011) 

Další příručka, která se zabývá analýzou kritičnosti, je vytvořená pro 

provozovatele kritických podniků nebo infrastruktur. (Protecting Critical 

Infrastructures, 2007) Příručku vydalo Spolkové ministerstvo vnitra. Slouží pro 

ochranu kritické infrastruktury a řízení rizik. Příručka identifikuje procesy, které 

budou mít závažný dopad při výpadku nebo narušení pomocí analýzy kritičnosti. 

V analýze kritičnosti používají pět základních kritérií. 

Další přístupy k hodnocení kritičnosti k zařazení kritických prvků do systému 

kritické infrastruktury na základě kritérií aplikuje Švýcarsko. Švýcarská Strategie 

ochrany kritické infrastruktury (Nationale Strategie, 2017) definuje cíle, jako jsou 

objekty/aktiva, která mají být chráněná, vytváří cíle toho, co se bude chránit a jaké 

jsou požadavky na ochranu a na co jsou cíle ochrany vázány (např. lidské životy). 

Za chráněné objekty jsou považovány ty, jež mají velký význam v oblasti dodávek 

základního zboží a služeb a objekty obsahující nebezpečné látky.  

Národní infrastruktura ve Švýcarsku je rozdělená do kategorií podle kritických 

odvětví a jejich pododvětví. Zároveň vytvořilo rozdělení kritických odvětví  

a pododvětví na kategorie velmi vysoce kritické, vysoce kritické a regulérně 

vysoké. (The Swiss Programme, 2015) 

Metoda, která na základě úrovně/míry kritičnosti zatřiďuje prvky do systému 

kritické infrastruktury, je metoda vytváření inventáře ve Švýcarsku (SKI, 2017). 

Cílem je identifikovat jednotlivé objekty nebo prvky infrastruktury, které jsou 

strategicky důležité. K tomuto účelu slouží postup pro identifikaci a hodnocení 

objektů o několika krocích. Jedním ze čtyř kroků u identifikace a hodnocení 
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objektů kritické infrastruktury je posouzení kritické úlohy, respektive kritičnosti 

daného objektu v rámci výkonnosti nebo potenciálu nebezpečí. Tyto kroky jsou: 

1. Identifikace příslušných procesů 

V prvním kroku jsou uvedeny příslušné procesy nezbytné pro fungování 

subsektoru, respektive zkoumané oblasti. Je zde také uvedeno, jaké zdroje jsou 

potřeba k dokončení procesu. Tyto zdroje se dají rozdělit či zařadit do různých 

kategorií jako je „personál“, „systémy a zdroje“. 

2. Určení autoritativních skupin objektů 

Z kroku jedna je výstupem mnoho prvků, které nemusí být považované za kritické, 

ale pouze za relevantní. Proto se v kroku 2 označují objekty, které mají národní 

nebo regionální význam. To znamená, že objekt v období několika týdnů až měsíců 

může být rozhodující pro dostupnost důležitých výrobků a služeb na regionální či 

národní úrovni nebo by mohlo jeho narušení způsobit značné narušení na 

regionální/národní úrovni, pokud bude vyřazen z provozu na určitou dobu.  

3. Definice kritérií pro konkrétní skupinu objektů 

Pro každou skupinu odborníků určenou jako autoritní skupinu objektů se stavují 

specifická kritéria a prahy (např. v rámci elektroenergetiky – průtok, množství 

paměti, napájení a další), které vedou k označení jednotlivých objektů, které jsou 

kritické. Jedná se např. o objekty, které: 

 dodávají službu nebo zboží více než 5-10 % populace; 

 významný příspěvek k fungování kritického pododvětví (resp. příslušná 

skupina objektů) nebo jiné kritické infrastruktury (> 5-10% celkové 

funkce); 

 strategicky důležitou funkci / význam pro obyvatelstvo, ekonomiku, 

státní nebo jiné kritické infrastruktury (např. katastrofy a mimořádné 

události, autonomní zásobování, vnitrostátní nebo regionální kvalita, 

pověst atd.) a jejich selhání či zničení hmotné nebo nehmotné (např. 

ekonomické, právní, psychologické) může způsobit problémy; 

 v případě zničení by mohlo dojít k uvolnění látek, které způsobují 

velkou nehodu víc jak 10 úmrtí). 
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4. Posouzení kritické úlohy (výkonost nebo potenciální nebezpečí) 

Ve 4. kroku jsou objekty, které splňují kritéria stanovena ve 3. kroku a jsou 

zahrnuta do výběru. O objektu jsou dále shromažďovány základní údaje (umístění, 

adresa, kontaktní údaje atd.). Dále informace o kritičnosti (včetně kvantitativního 

výkonu objektu, popisu funkce atd.) a očekávané důsledky při selhání nebo zničení 

objektu. Na základě těchto informací je stanovena kritičnost objektů. Kritičnost je 

založena na výkonnostním potenciálu a/nebo potenciálu nebezpečnosti objektu. 

Identifikace a popis objektů kritické infrastruktury probíhá v pěti krocích. Proces 

posuzování probíhá odděleně v jednotlivých kritických subsektorech. Tyto kroky 

jsou následující: 

1. Popis funkční struktury – zaznamenat důležité procesy a funkce 

zkoumaného systému; 

2. Příprava hodnocení kritičnosti – stanovení kritérií expertní komisí na 

základě kritérií k zatřídění prvků do kritické infrastruktury. V rámci 

posuzování kritičnosti vybraných objektů, které byly zahrnuty do 

inventáře, jsou určena kritéria k posouzení. Tyto informace o kritičnosti 

zahrnují:  

 kvantitativní výkon objektu, 

 funkčně popsané příslušné zařízení, 

 očekávané důsledky při selhání. 

Kritičnost je založena na výkonnostním potenciálu objektu, který může být 

posuzován kvantitativně nebo kvalitativně.  

Kvantitativní posouzení energetického potenciálu objektu z hlediska škod, 

které mohou nastat v případě, že selže objekt, který produkuje, přepravuje  

a prodává velké množství významných výrobků nebo služeb.  

Kvalitativní posouzení energetického potenciálu objektu znamená, kdy může 

dojít k velkému množství škod při selhání objektu, který má důležitou kvalitativní 

funkci v oblasti kritické infrastruktury. Kvalitativní hodnocení kritických objektů 

lze stanovit pomocí tzv. analýzy hodnoty funkce. Hodnota funkce je tedy mírou 
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důležitosti objektů. Pokud dojde k výpadku významného objektu, dojde  

k významné ztrátě funkční hodnoty v celém systému. 

3. Sběr dat – podrobné informace o objektu, jako je název, adresa, umístění, 

popis funkce, provozovatel atd.); 

4. Klasifikace objektů – objekty jsou tříděny do výkonnostních tříd na 

základě populačního ekvivalentu; 

5. Dodatek pro kantonální objekty – jsou zde doplněny objekty, které jsou 

významné v rámci jednotlivých kantonů. 

V rámci metody je také zdůrazněna odpovědnost za jednotlivé činnosti, které jsou 

při posuzování kritičnosti důležité.  

Velká Británie je další země, která určuje kritické prvky a infrastrukturu na základě 

kritičnosti. Vláda Velké Británie definuje národní infrastrukturu jako „zásadní 

prvky infrastruktury (zejména aktiva, zařízení, systémů, sítí nebo procesů  

a podstatných pracovníků, kteří provozují a usnadňují práci), jejichž ztráta nebo 

ohrožení, by mělo za následek: 

 škodlivý dopad na dostupnost, integritu nebo poskytování základních 

služeb; 

 významný dopad na národní bezpečnost, národní obranu nebo fungování 

státu. 

Národní infrastruktura jak je uváděno v dokumentu Strategic Framework and 

Policy Statement (2010) je dělena do kategorií dle kritičnosti a dle dopadů a ztrát. 

Vláda provádí kategorizaci pomocí “Criticality Scale“, kdy tato metoda přiřazuje 

různé stupně kritičnosti. Národní infrastruktura, jak je uváděno v dokumentu 

Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical 

Infrastructure to Disruption from Natural Hazards (2010), je dělena do kategorií 

dle kritičnosti a dle dopadů a ztrát. Vláda provádí kategorizaci pomocí “Criticality 

Scale“, kdy tato metoda přiřazuje různé stupně kritičnosti. Ne všechno je v rámci 

národního sektoru kritické. V rámci odvětví existují určité kritické prvky 

infrastruktury, kdy jejich ztráta nebo ohrožení by mělo výrazný nepříznivý dopad 

na dostupnost nebo integritu základních služeb, což samozřejmě vede k vážným 
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hospodářským a sociálním důsledkům, nebo ke ztrátám na životech. Criticality 

Scale zahrnuje tři dimenze dopadu a to (Strategic Framework, 2010): 

 dopad na poskytování základních služeb národa; 

 hospodářský dopad (vyplývající ze ztráty základní služby); 

 dopady na život (vyplývající ze ztráty základní služby). 

Criticality Scale, tedy hodnocení kritičnosti dělí národní kritickou infrastrukturu 

do 9 sektorů a 29 podsektorů. A to pomocí kategorií kritičnosti, kterých je celkem 

šest CAT 0 - CAT 5. CAT 5 znamená infrastrukturu, jejíž ztráta bude mít 

katastrofální dopad na celou Velkou Británii a dopad by byl celostátního významu. 

5.2 Analýza kritérií využitelných pro návrh systému určování 

kritických prvků v oblasti zdravotnictví  

V této podkapitole jsou popsána konkrétní specifikace jednotlivých kritérií 

kritičnosti z přístupů, které byly uvedeny v kapitole 5.1. Z těchto kritérií budou 

dále vybraná ta, které je možné aplikovat na vybrané prvky v nemocnici.  

Německý projekt SERON (2011) pro identifikaci kritických objektů používá 

kritéria kritičnosti. Tato kritéria jsou: 

 Kritérium 1: Objem dopravy; 

 Kritérium 2: Potenciální poškození; 

 Kritérium 3: Ekonomický dopad; 

 Kritérium 4: Pravděpodobnost. 

Před aplikací následných kritérií je aplikováno základní kritérium významnosti.  

Dokument australské vlády, který se zabývá problematikou ochrany 

kritické infrastruktury, považuje kritičnost jako hlavní kritérium, která má nejvyšší 

váhu při posuzování kritické infrastruktury. Do hodnocení kritičnosti jsou 

zahrnuta (AGD, 2007): 

 vliv na klíčové (obchodní) procesy; 

 dopad na organizaci, komunitu nebo zákazníky; 

 dostupnost jiných alternativ řešení; 
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 schopnost nebo doba potřebná k obnovení přijatelné úrovně služeb, 

obnovitelnost schopnosti systému až po normální provoz. 

Další australský dokument (National guidlines, 2015) je opět zdůrazněna 

důležitost kritičnosti v rámci identifikace nebo hodnocení kritické infrastruktury. 

Při identifikaci KI je upřednostněna národní perspektiva, nicméně identifikace lze 

aplikovat i na regionální úrovni. Jednotlivá hlediska kritičnosti na vybrané úrovni 

jsou: 

 vitální – alternativní služby/nebo zařízení nemohou být poskytnuty na 

vnitrostátní úrovni nebo státní či územní. Ztráta bude mít za následek 

opuštění nebo dlouhodobé zastavení aktivit; 

 důležité (hlavní) - pokud jsou služby / zařízení vážně narušeny, budou 

platit velké omezení a služba / zařízení bude vyžadovat vnitrostátní pomoc; 

 významné - služby / zařízení budou k dispozici, ale s určitými omezeními 

nebo kapacitou ve srovnání s normálním provozem. Služba může být 

poskytována v rámci státu nebo území, ale může být také realizována 

v jiném státě nebo území; 

 nízké - služby / zařízení mohou být poskytované v rámci státu, území nebo 

území na vnitrostátní úrovni bez ztráty funkčnosti; 

 neznámá - nedostatečná data k hodnocení. 

Vojenská metoda CARVER2 (2011) hodnotí důležitost objektu (v metodě CARVER2 

je myšlen strategický cíl) na základě kritérií. Tato kritéria jsou počáteční písmena 

hodnocených oblastí, které jsou: 

 Criticality (kritičnost),  

 Accessibility (přístupnost),  

 Recoverability (obnovitelnost),  

 Vulnerability (zranitelnost),  

 Capability (schopnost),  

 Redundancy (redundance). 

Kritičnost je zde popsána v závislosti na: 

 postihnutí uživatelů (společnosti); 
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 přímé ekonomické ztráty/obnovení ztráty; 

 potenciální úmrtí. 

Další metoda, která se zabývá hodnocením kritičnosti, je německá metoda ACIS 

(2004). Metoda slouží k ochraně kritických infrastruktur a má za úkol identifikovat 

a analyzovat kritické procesy a prvky. Pro tyto účely musí být specifikovaná 

vícebodová stupnice, která zahrnuje očekáváné účinky a odhad pravděpodobnosti 

selhání. Pro tento účel postačuje pět intervalů, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

(AKIS, 2004) 

Tabulka 4: Posuzování kritičnosti z obecného hlediska (AKIS, 2004) 
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 Účinky/stupeň poškození 

prakticky jisté významné významné vysoké vysoké vysoké 

pravděpodobné 
středně 
důležité 

významné významné vysoké vysoké 

možná 
pravděpodobnost 

nízká 
středně 
důležitá 

významné vysoké vysoké 

nepravděpodobné nízké nízké 
středně 
důležité 

významné vysoké 

velmi 
nepravděpodobné 

nízké nízké 
středně 
důležité 

významné významné 
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Německo, které má jedno ze sektorů kritické infrastruktur zdravotnictví, se také 

zabývá ochranou kritické infrastruktury v nemocnicích a jejich analýzou rizik. 

V rámci ochrany kritické infrastruktury v nemocnicích pracují s kritériem 

kritičnosti, které má za úkol vytřídit méně důležitá pracoviště a určit zásadní 

pracoviště pro chod nemocnice. Pro tyto účely zpracovali dokument, který slouží 

nemocnicím jako průvodce. V tomto průvodci jsou definovány stupně kritičnosti 

jednotlivých oddělení, které určují jejich významnost, což je uvedeno v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Kritičnost oddělení v nemocnici a technického zázemí (upraveno dle 

Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) 

 Stupně kritičnosti Popis a příslušný ochranný cíl Cíl 

1 Zvláště kritická pracoviště Jejich rozlišení 

Cíl 1 

1a 

Pracoviště se službami 
zachraňujícími ohrožené životní 

funkce nebo další životně důležité 
služby, procesy nebo systémy 

Klíčové pracoviště pro péči o 
hospitalizované pacienty a pro 

okamžitý příjem dalších pacientů 
(urgentní příjem). Navazující oddělení 
např. oddělení intenzivní péče (ARO, 
JIP), zásobování medicinálními plyny, 
výtahy, zásobování vodou, zásobování 

elektrickou energií, sterilním 
materiálem, telekomunikační 

prostřední, interní systémy lékárna. 

1b 
Pracoviště používající nebezpečné 

nebo zdraví škodlivé materiály 

Výpadek funkce pracoviště zvyšuje 
hrozbu požáru, výbuchu, nebo 

znečištění důležitých složek jako např. 
voda. Tato pracoviště mohou být 

například skladování chemických, 
biologických nebo radioaktivních 

látek, a další. 

1c 
Pracoviště nebo část provozu, jejichž 

narušení by mohlo způsobit u 
personálu nebo pacientů paniku 

Části, jejichž narušení nebo výpadek 
by způsobilo zmatek, což by vedlo k 

ohrožení kvality zdravotní péče. Např. 
evakuační cesty, osvětlení, výtahy. 

2 
Speciální služby, komponenty nebo 

systémy 

Provozy, které nemusí být z 
lékařského hlediska nijak významné, 
ale jsou obtížně nebo velmi finančně 

náročné na obnovitelnost; výpadek by 
mohl znamenat závažné ekonomické 

dopady nebo finanční postihy. 
Například informační a počítačová 

technika správy nemocnice, jedinečné 
nebo drahé přístroje, na nichž se 

neprovádí časově kritická vyšetření 
(např. hyperbarická komora) 

Cíl 2 

3 
Funkce a systémy, které nejsou 

životně důležité 

I při delším časovém výpadku zde není 
bezprostřední vliv na život 
zachraňující procesy. Také 

hospodářské dopady při 
střednědobém výpadku funkce 

nebudou významné, právní nebo 
smluvní vztahy nebudou významně 

narušeny. Např. bufet, kaple, účtárna. 

Cíl 3 
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Z tabulky vyplývá, že pracoviště s cílem 1, budou dále detailně zkoumána a bude 

u nich detailní analýza rizik. Pracoviště s ochranným cílem 2 a 3 budou podléhat 

jednoduší analýze rizik, kde se bude primárně řešit ekonomický 

dopad. (Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) 

Významnost nemocničních pracovišť lze také demonstrovat na elektrických 

obvodech, kdy jsou pro lékařské účely tyto obvody rozděleny do 4 skupin dle 

důležitosti (ČSN 33 2000-7-710, 2013). To má přímé spojení na dieselagregáty, 

které slouží nemocnici jako zdroj náhradní elektrické energie v případě jejího 

výpadku. Obvody s největší prioritou, jsou zásobovány elektrickou energií 

přednostně. 

Zásuvkové vývody jsou dle těchto skupin barevně odlišeny (ČSN 33 2000-7-710, 

2013): 

1. typ VDO - Velmi důležité obvody. Speciální nouzové zdroje – UPS, zajišťují 

napájení i po výpadku základního nebo hlavního nouzového zdroje do 

15 sekund. Barevné označení zásuvky – oranžová. 

2. typ DO - Důležité obvody. Tyto obvody jsou napojeny na náhradní zdroj 

elektrické energie – DA, které tyto obvody napájí do 120 sekund po 

výpadku centrálního napájení. Barevné označení zásuvky – zelená. 

3. typ ZIS - Zdravotnická izolovaná soustava. Napájena z důležitých obvodů 

a dále je použít ochranný oddělovací transformátor. Barevné označení 

zásuvky – žlutá. 

4. typ MDO – Méně důležité obvody. Obvody pro běžné použití nejsou 

napojeny na záložní zdroje elektrické energie. Libovolná barva s výjimkou 

oranžové žluté, zelené a červené. 

Posuzování kritičnosti na základě vybraných kritérií řeší Spolkový úřad pro civilní 

ochranu a pomoc při katastrofách, což je právě cílem projektu KritisKat. Na základě 

posuzování kritičnosti vytvořil proces pro identifikaci a stanovení priorit ochrany 

obyvatelstva. Pro stanovení kritických služeb a zboží a identifikaci kritických 

procesů a služeb slouží následující kritéria (Stolzenburg, 2014): 
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Kvalita: Systém hodnocení procesu/prvku 

 Klíčová otázka: Mohla by služba fungovat po vynechání procesu/prvku? 

Množství: Počet postižených 

 Klíčová otázka: Pokud by zkoumaný systém/ služba vypadl, byl by postižen 

velký počet lidí? 

Čas: Doba realizace 

 Klíčová otázka: Vede selhání sledovaného procesu/prvku k rychlým 

obavám? 

Tyto kroky identifikace mají za úkol vytvořit seznam kritických infrastruktur na 

základě výše uvedených tří kritérií. Tento postup je uveden v tabulce 6. Tento 

dokument také poukazuje na nutnost identifikace kritických infrastruktur na 

místní úrovni. 

Tabulka 6: Identifikace kritických infrastruktur ve Spolkové republice Německo 

v deseti krocích, upraveno dle (Stolzenburg, 2014) 

Identifikační 
kroky 

Stanovení priorit Výsledky 

Předběžná 
identifikace 

rozsahu a 
důsledků změn 

Jaká je předběžná identifikace rozsahu a 
důsledků změny (jaký úřad se tímto zabývá 
nebo jaký operátor), pozorované systémy, 

cíl ochrany, zkoumaná oblast. 

Cíl ochrany, 
Podsystémy, 
Zkoumaný 

objekt. 

Přehled služeb 
Které důležité procesy budou přes 

zjišťované systémy zkoumány. 
Označení 

služeb 

Význam pro 
obyvatelstvo 

Jaký význam má zkoumaná služba pro 
obyvatelstvo (život a zdraví, veřejná 

bezpečnost, ekonomická výkonnost, škody) 

 

Určení a 
vyhodnocení 

kritické služby 

Priorita kritické 
služby 

Jsou na sobě tyto kritické služby závislé. 
Přinese tato závislost částečný nebo celý 

výsledek pro systém? 

Prioritní 
kritické 

infrastruktury 

Kritické 
procesy a prvky 

Které procesy nebo prvky přispívají 
k poskytování kritické služby? 

 

 

Kritické 
procesy a 

prvky 
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Identifikační 
kroky 

Stanovení priorit Výsledky 

Priorita podle 
demografie 

Existuje demografická závislost mezi 
zkoumanými prvky a procesy? 

Priorita 
procesů a 
elementů 

Kritérium 
kvality-hodnoty 

Je obtížné nebo nemožné nahradit 
zkoumaný proces/prvek, který je potřebný 

pro kritické služby? Nebo je právě tento 
proces/ prvek charakteristický pro tyto 

služby? 

 

Kritérium 
kvantity-rozsah 

dopadu 

Vyvolá selhání sledovaného procesu/prvku 
velké obavy u lidí? Jaké jsou tedy specifické 

prahové hodnoty? 

 

Kritérium času-
Rychlost účinku 

Vyvolá selhání sledovaného procesu/prvku 
velké obavy u lidí? Nebo budou podle 
speciálnosti funkce očekávány delší 

prostoje? 

 

Seznam 
kritických 

prvků a procesů 

Označení a identifikování procesů a prvků 
a úkoly pro jejich vlastníky a 

provozovatele. 

Seznam 
kritických 

prvků a 
procesů 

Každá oblast si určuje vlastní kritéria pro identifikaci nebo určování kritických 

prvků a procesů. Další příručka vytvořená v Německu se zabývá identifikací 

důležitých procesů na základě analýzy kritičnosti a slouží pro provozovatele 

kritických infrastruktur (Protecting Critical Infrastructures, 2007). Pomocí analýzy 

kritičnosti identifikují kritické procesy, které by měly při svém přerušení závažný 

dopad na společnost. K tomuto účelu používají následujících pět kritérií 

(Protecting Critical Infrastructures, 2007): 

 kritérium zdraví a život; 

 časové kritérium; 

 kritérium velikosti; 

 smluvní a regulační kritérium; 

 kritérium ekonomického dopadu. 
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Švýcarsko k hodnocení kritičnosti používá tři základní kritéria k zařazení 

kritických prvků do systému kritické infrastruktury. Objekty identifikují na 

základě tři kritérií a to jsou (Nationale Strategie, 2012): 

 kvantitativní hodnocení; 

 kvalitativní hodnocení; 

 potenciální nebezpečí.  

Tato kritéria a v rámci postupu určování kritických prvků definuje objekty a aktiva, 

která mají být chráněna specifickým způsobem. 

5.3 Výběr klíčových pracovišť nemocnice 

Nemocniční péče je realizována různými pracovišti. Zatímco většina těchto 

pracovišť poskytuje standardní péči, tak některá jsou považována za 

specializovaná, a tudíž je nezbytné zajistit jejich provoz za každé situace. Tato 

pracoviště jsou považována za klíčová. Narušení či selhání jejich provozu by mělo 

významný dopad na životy či zdraví pacientů. Na základě toho je nezbytné 

definovat kritéria pro výběr těchto pracovišť, následně provést jejich posouzení 

a takto vybraná pracoviště analyzovat. 

5.3.1 Definování kritérií pro výběr klíčových pracovišť 

Definování kritérií pro výběr klíčových pracovišť nemocnice vychází ze 

specifických charakteristik těchto pracovišť. Těmito specifickými 

charakteristikami jsou zejména: 

 zajišťování životně důležitých funkcí pacientů; 

 nenahraditelnost v rámci procesu neodkladné nemocniční péče; 

 negativní dopad na životy a zdraví pacientů a poskytování nemocniční péče 

při narušení či výpadku pracoviště. 

Stěžejní charakteristikou klíčových pracovišť je zajišťování životně důležitých 

funkcí pacientů. Tato charakteristika odráží důležitost pracoviště při vykonávání 

funkce a zajišťování neodkladné nemocniční péče a následné nemocniční péče. Pro 

uvedení příkladu je možné srovnání lékárny, která je součástí nemocnice,  

a jednotky intenzivní péče. Lékárna vydává požadované léky pacientům, ale 
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nezajišťuje ošetření nebo pacienty ohrožené na životě. Jednotka intenzivní péče 

zajišťuje péči o pacienty ohrožené na životě nebo zraněné. V rámci specifické 

funkce pracoviště je vhodné zahrnout i specifické vybavení a personál jako měřítko 

významnosti. 

Nenahraditelnost v rámci procesu neodkladné nemocniční péče představuje 

další specifickou charakteristiku klíčových pracovišť. Například standardní 

ošetřovací jednotky jsou součástí každé větší i menší nemocnice a slouží pro 

pacienty, kteří již nejsou ohroženi na životě. Oproti tomu například 

neurochirurgická klinika FNO je špičkové pracoviště a vzhledem ke své 

vybavenosti a rozsahu poskytované péče je jediná svého druhu 

v Moravskoslezském kraji (Neurochirurgická klinika, 2018). 

Poslední specifickou charakteristikou je negativní dopad na životy a zdraví 

pacientů a poskytování nemocniční péče při narušení či výpadku pracoviště. 

Takovým příkladem může být oddělení urgentního příjmu, které funguje 24 hodin 

denně v týdnu. Ošetření zde probíhá bez objednání. Urgentní příjem poskytuje 

plynulé předávání pacienta z přednemocniční lékařské péče do nemocniční 

neodkladné péče. Pokud by vypadl UP vypadla by druhá etapa, což je nemocniční 

nedokladná péče. Nefunkčnost UP  by ovlivnila životy pacientů, především 

z časového hlediska, kdy poskytuje okamžitou pomoc všech neodkladných 

a akutních stavů bez tradičního rozdělení medicíny. Dále pomáhá jiným oddělení 

v jejich schopnosti vykonávat činnost, jelikož slouží jako filtr zdravotních stavů, 

což těmto pracovištím odlehčuje. (Hubáček, 2014) 

Na základě výše uvedených specifických charakteristik jsou stanovena tři kritéria 

pro výběr klíčových pracovišť. Těmito kritérii jsou: 

 významnost (K1); 

 nenahraditelnost (K2); 

 míra dopadů (K3). 

V následujícím textu bude každé z těchto kritérií nadefinováno a bude mu 

přiřazeno bodové hodnocení v tříbodové hodnotící škále, kdy 1 znamená nejnižší 

možné hodnocení a 3 znamená nejvyšší možné hodnocení. Rovněž budou pro tato 



Určování regionálních kritických prvků v oblasti zdravotnictví Veronika Nešporová 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Strana 78 

kritéria stanoveny váhy determinující jejich významnost v rámci procesu 

hodnocení. 

Kritérium K1 „Významnost“ 

Toto kritérium zohledňuje péči o pacienty ohrožené na životě. Jedná se 

o pracoviště, která zajišťují životně důležité funkce pacientů. Bodové hodnocení 

tohoto kritéria je uvedeno v tabulce 7. 

Tabulka 7: Bodové hodnocení kritéria „Významnost“ 

Slovní hodnocení Bodové hodnota 

Pracoviště zajišťující životně důležité funkce (akutní lůžková 

péče intenzivní) 
3 

Pracoviště zajišťující udržení životních funkcí (akutní 

lůžková péče standardní) 
2 

Pracoviště pro následné nemocniční péče (následná lůžková 

péče) 
1 

Kritérium K2 „Nenahraditelnost“ 

Toto kritérium zohledňuje nenahraditelnost pracoviště v rámci procesu 

neodkladné nemocniční péče. Bodové hodnocení tohoto kritéria je uvedeno 

v tabulce 8. 

Tabulka 8: Bodové hodnocení kritéria „Nenahraditelnost“ 

Slovní hodnocení Bodová hodnota 

Nenahraditelná pracoviště – pracoviště, která jsou jedinečná 

v rámci území daného kraje 
3 

Částečně nahraditelná pracoviště – pracoviště, která jsou 

jedinečná v rámci území daného okresu 
2 

Nahraditelná pracoviště – pracoviště, která jsou jedinečná 1 
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v rámci daného nemocničního zařízení 

Kritérium K3 „Míra dopadů“ 

Toto kritérium zohledňuje míru negativních dopadů na životy a zdraví pacientů 

a poskytování nemocniční péče při narušení či výpadku hodnoceného pracoviště. 

Bodové hodnocení tohoto kritéria je uvedeno v tabulce 9. 

Tabulka 9: Bodové hodnocení kritéria „Míra dopadů“ 

Slovní hodnocení Bodová hodnota 

Pracoviště s velkým dopadem – v případě výpadku 

pracoviště dochází ke ztrátám na životech pacientů 
3 

Pracoviště se středním dopadem – v případě výpadku 

pracoviště dochází k ohrožení pacientů na zdraví a životech 
2 

Pracoviště s nízkým dopadem – v případě výpadku 

pracoviště nedochází k bezprostřednímu ohrožení života či 

zdraví pacientů 

1 

Stanovení vah kritérií 

Výše stanovená kritéria dosahují v rámci procesu hodnocení různé úrovně 

důležitosti. Na základě toho je nezbytné pro tato kritéria stanovit váhy, které 

vyjadřují číselně význam těchto kritérií. Čím je kritérium významnější, tím je jeho 

váha větší. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru kritérií stanovených různými 

metodami se tyto váhy normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. Pro 

stanovení vah výše uvedených kritérií byla použita metoda párového srovnání 

(David, 1963). Stanovené váhy kritérií jsou prezentovány v tabulce 10 na základě 

konzultací s krizovým manažerem Městské nemocnice Fifejdy (Pačka, 2018). 
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Tabulka 10: Váhy kritérií pro výběr klíčových pracovišť nemocnice 

Kritérium K1 K2 K3 
Počet 

preferencí 

Počet 
preferencí + 

1 

Váhy 
kritérií 

K1 X K1 K1 2 3 0,50 

K2 X X K3 0 1 0,17 

K3 X X X 1 2 0,33 

Celkem 3 6 1 

Na základě výše uvedeného je v následujících částech práce provedeno posouzení 

a výběr klíčových pracovišť a jejich analýza. 

5.3.2 Posouzení a výběr klíčových pracovišť 

Nemocnice, poskytuje celou škálu potřebných zdravotních služeb, které jsou 

vzájemně více či méně propojené. Poskytuje komplex lůžkové, ambulantní  

a komplementární péče. Základní součásti nemocnice jsou lůžková oddělení, 

specializovaný ambulantní provoz, technické části nemocnice, vedení nemocnice, 

lékárny a výdejny pomůcek. (O nemocnicích, 2018) 

V rámci deskripce zdravotnické infrastruktury bylo uvedeno základní rozdělení 

oblastí nemocniční péče, kterými jsou urgentní péče, resuscitační péče, 

intenzivní péče, intervenční péče, diagnostický komplement, nezbytný 

komplement, ambulantní provoz různých odborností, operační sály, 

standardní ošetřovací jednotky a lékárny. Následně byly vybrány oblasti 

poskytující tzv. specifickou funkci (Štorek, 2017): 

 urgentní péče (tj. heliport, oddělení urgentního příjmu a další pracoviště 

urgentní péče); 

 resuscitační péče (tj. resuscitační oddělení); 

 intervenční péče (tj. celá sestava dostupných operačních sálů jednotlivých 

pracovišť, jako je chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, dětská chirurgie 

a další); 
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 intenzivní péče (tj. celá sestava jednotek intenzivní péče multioborové 

provenience, jako je kardio, neuro, postoperační, metabolická, 

hematologická, onkologická a další); 

 diagnostická a laboratorní pracoviště (tj. rentgen, počítačová tomografie, 

sonografie a další); 

 další nezbytné komplementy (například krevní banky); 

 další specifické pracoviště (např. neonatologické oddělení). 

Na základě těchto oblastí je nadefinován seznam nemocničních pracovišť, která 

jsou následně podrobena multikriteriálnímu hodnocení za účelem výběru 

klíčových pracovišť. Výčet hodnocených pracovišť je následující: 

 urgentní/centrální příjem, 

 jednotka intenzivní péče, 

 anesteziologicko resuscitační oddělení, 

 patologie, 

 neonatologické oddělení, 

 kardiochirurgie, 

 centrální operační sály, 

 neurochirurgie, 

 porodnice, 

 heliport, 

 chirurgie, 

 urologie, 

 krevní centrum, 

 laboratoře, 

 hyperbarická komora, 

 radiologie a zobrazovací metody. 

Výše uvedená pracoviště byla vybrána na základě klíčových oblastí, kdy jako 

podklad sloužily fakultní nemocnice v Ostravě, Olomouce a nemocnice Fifejdy 

Ostrava. V následujícím kroku jsou tato pracoviště podrobena multikriteriálnímu 

hodnocení s užitím kritérií definovaných v předchozí podkapitole. Výsledky 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 11: Multikriteriální hodnocení klíčových pracovišť 

Nemocniční 
pracoviště 

Kritérium 
K1 

Kritérium 
K2 

Kritérium 
K3 

Hodnocení 

Urgentní/centrální 
příjem 

3 * 0,5 3 * 0,17 3 * 0,33 1,50+0,50+1,00=3,00 

Jednotka intenzivní 
péče 

3 * 0,5 1 * 0,17 3 * 0,33 1,50+0,17+1,00=2,67 

Anesteziologicko 
resuscitační 

oddělení 
3 * 0,5 1 * 0,17 3 * 0,33 1,50+0,17+1,00=2,67 

Patologie 3 * 0,5 2 * 0,17 1 * 0,33 1,50+0,34+0,33=2,17 

Neonatologické 
oddělení 

3 * 0,5 3* 0,17 3 * 0,33 1,50+0,50+1,00=3,00 

Kardiochirurgie 3 * 0,5 3 * 0,17 3 * 0,33 1,50+0,50+1,00=3,00 

Centrální operační 
sály 

2 * 0,5 1 * 0,17 2 * 0,33 1,00+0,17+0,66=1,83 

Neurochirurgie 3 * 0,5 2 * 0,17 2 * 0,33 1,50+0,34+0,66=2,50 

Porodnice 3 * 0,5 2 * 0,17 2 * 0,33 1,50+0,34+0,66=2,50 

Heliport 1 * 0,5 3 * 0,17 1 * 0,33 0,50+0,50+0,33=1,33 

Urologie 2 * 0,5 1 * 0,17 1 * 0,33 1,00+0,17+0,33=1,50 

Chirurgie 3 * 0,5 3 * 0,17 2 * 0,33 1,50+0,50+0,66=2,66 

Krevní centrum 2 * 0,5 1 * 0,17 1 * 0,33 1,00+0,17+0,33=1,50 

Laboratoře 1 * 0,5 1 * 0,17 1 * 0,33 1,00+0,17+0,33=1,50 

Hyperbarická 
komora 

1 * 0,5 3 * 0,17 1 * 0,33 1,00+0,50+0,33=1,83 

Radiologie a 
zobrazovací 

metody (rentgeny) 
1 * 0,5 2 * 0,17 1 * 0,33 0,50+0,34+0,33=1,17 

Výsledky hodnocení jsou následně komparovány s referenčními hodnotami 

(viz tabulka 11) a pracoviště jsou zařazena do tří skupin vymezující jejich 

významnost. 
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Tabulka 12: Referenční hodnoty pro vymezení významnosti nemocničních pracovišť 

Popis Referenční hodnota 

Klíčové prvky (2,5;3> 

Nestandardní prvky (1,5;2,5> 

Standardní prvky <1;1,5> 

Na základě komparace výsledků hodnocení (viz tabulka 11) s výše uvedenými 

referenčními hodnotami bylo označeno následujících 6 nemocničních pracovišť za 

klíčová: 

 neonatologické oddělení, 

 kardiochirurgie, 

 urgentní/centrální příjem, 

 anesteziologicko resuscitační oddělení, 

 chirurgie, 

 jednotka intenzivní péče 

Výše uvedena klíčová pracoviště je nutné dále podrobně analyzovat za účelem 

určení úrovně jejich kritičnosti z hlediska dopadů na život a zdraví pacientů 

v případě narušení nebo selhání těchto pracovišť. 

5.4 Analýza klíčových pracovišť nemocnice 

Podstatou této podkapitoly je analýza výše vybraných klíčových pracovišť, a to 

z pohledu jejich technických a společenských charakteristik. Analýza je zaměřena 

především na pracoviště, která poskytují neodkladnou a akutní péči a nemocniční 

péči. S ohledem na rozsah práce zde nejsou popisovány komplementy nemocnice, 

ačkoliv jejich funkce pro výkon těchto pracovišť je velice důležitá. 

Důležitost jednotlivých pracovišť nemocnice lze spatřovat ve všech etapách 

poskytování neodkladné péče (Hubáček, 2014): 

1. přednemocniční neodkladná péče – tuto péči poskytuje Zdravotnická 

záchranná služba; 
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2. neodkladná a akutní péče – tato péče je poskytovaná v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení především v rámci oddělení urgentního příjmu, 

pokud jím disponuje nemocniční zařízení; 

3. nemocniční péče – je poskytována specializovanými odděleními 

a standardními lůžky. 

Výpadek nebo narušení jedné z etap by znamenal zásadní dopad jak na zdraví 

a životy pacientů, tak na ostatní pracoviště nemocnice. Organizační formy péče 

jsou různé. Musí zajišťovat plynulý a bezproblémový chod ošetřujících jednotek. 

Systém musí především respektovat potřeby nemocných, což znamená, že je zde 

pro pacienty a ne pacienti pro něj.  

Výše vybraná oddělení ve většině případů odpovídají systému diferencované péče, 

což je systém odstupňované péče. Cílem tohoto systému je poskytování 

ošetřovatelské a lékařské péče. Dle stavu pacienta je potřebné mu poskytnout 

péči, kterou vyžaduje jeho aktuální zdravotní stav. Zdravotní stav pacienta klade 

nároky na rozsah a druh péče, na technické vybavení, specializaci 

personálu. (Organizační formy péče, 2018) 

5.4.1 Neonatologické oddělení 

Neonatologická péče je začleněna do celku perinatologické péče (tj. porodnická 

i neonatologická), která propojuje obory porodnictví a neonatologie s cílem zajistit 

kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod a novorozence. Tato interdisciplinární péče 

vyžaduje těsnou spolupráci porodníků a neonatologů/pediatrů, v níž jsou 

jednotlivé odbornosti vzájemně nezastupitelné. V současné době je 

neonatologie samostatný obor s vysokou důležitostí. Zavedením umělé plicní 

ventilace, cirkulační podpory, totální parenterální výživy a dalších postupů 

intenzivní péče v 80. letech umožnilo přežití menších a menších novorozenců. 

Ačkoliv celkový počet narozených dětí v posledních letech klesl, procento 

nedonošených dětí neklesá u nás ani nikde ve světě. Současný vývoj 

v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nedonošeného 

novorozence stále dál, a tak novorozenců s extrémně nízkou váhou přibývá. Vedle 
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přežití je a bude v budoucnosti stejně důležitým aspektem neonatologické péče 

také kvalita života dítěte. (Neonatologie, 2018) 

Kvalita oddělení závisí na technologii a na specializovaném personálu, který je 

vyškolený v oblasti novorozenecké péče. Oddělení neonatologie úzce spolupracuje 

s dalšími lékařskými obory gynekologicko-porodnického oddělení i s dalšími 

odděleními blízkých nemocnic. Neonatologické oddělení odpovídá požadavkům 

diferencované péče o novorozence. Tedy oddělení anesteziologicko-resuscitační 

péče, které disponuje monitorovacím systémem, přístroji pro umělou plicní 

ventilaci a inkubátory pro novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi. Dále 

oddělení jednotky intenzivní péče s lůžky a boxy, které navazuje na péči 

resuscitační s možností dlouhodobé ventilační podpory několika pacientů. Z těchto 

faktů vyplývá náročnost na vybavení oddělení, které si každá nemocnice nemůže 

dovolit. Toto tvrzení také podporuje realita, že zastoupení neonatologických 

oddělení není v ČR příliš velké. (Sekce perinatologie, 2018)  

Vývoj neonatologie v posledních letech i s klesající porodností snižuje morbiditu 

novorozenců. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o předčasně narozené 

novorozence, ale také nemoci, které jsou s tímto spojené. Novorozenci mohou mít 

při předčasném porodu několik závažných diagnóz, které je potřeba řešit s dalšími 

navazujícími obory. Ze současného hlediska jsou zhoršující podmínky pro 

poskytování kvalitní péče, které vyhodnotily odborné společnosti za kritickou. 

Problém spočívá především v personální a lůžkové kapacitě, která je nedostačující 

pro kvalitní poskytování péče. Tyto faktory mohou značně ovlivnit mortalitu. Je 

zde potřeba zavést efektivní finanční systém, který by podpořil vytvořený systém 

péče a rozšířit jeho lůžkovou a personální kapacitu. (Plavka, 2017) 

Jak již bylo uvedeno, na naplňování perinatologického programu, zaměřeného na 

zlepšování péče o těhotné ženy a nemocné a nedonošené novorozence, se podílí 

řada nemocničních pracovišť. Vzhledem k širokému rozsahu zdravotní 

problematiky novorozenců spolupracuje neonatologické oddělení s většinou klinik 

a oddělení jiných, vesměs fakultních nemocnic, formou konziliární péče. 

Neonatologické oddělení zajišťuje výuku neonatologie pro studenty Lékařských 
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fakult. Pořádá pravidelné regionální semináře s neonatologickou 

tematikou. (Neonatologie, 2018)  

Shrnutí stěžejních charakteristik pracoviště 

Neonatologické oddělení je speciální pracoviště jediné svého druhu, které 

poskytuje péči o nedonošené novorozence. Výpadek struktury a funkce tohoto 

pracoviště by nemohlo nahradit pracoviště jiné, a to nejen v rámci nemocnice, ale 

v některých případech i v rámci regionu. Jak bylo uvedeno výše, pracoviště 

neonatologie nejsou zřízena v každé nemocnici. Tento fakt by ovlivnil kvalitu 

poskytování služby, jelikož toto pracoviště není možné nahradit, a to jak z hlediska 

poskytování této péče, tak z technického, funkčního ani personálního hlediska.  

Na základě výše zmíněného lze konstatovat, že neonatologické pracoviště v rámci 

poskytování péče o předčasné novorozence je nenahraditelné. Při narušení nebo 

výpadku tohoto pracoviště by následky byly téměř okamžité. V rámci specifického 

přístrojového vybavení a specializovaného personálu by obnova funkce 

neonatologického pracoviště vyžadovala delší časový rámec. Dopady na pacienty 

by spočívaly zejména v nemožnosti poskytnutí tak vysoce specializované péče 

o novorozence a také díky obtížnému transportu na jiné pracoviště, které se může 

v některých případech nacházet i v jiném kraji. Tyto faktory mohou závažně 

ovlivnit život novorozence. 

5.4.2 Kardiochirurgie 

Kardiochirurgie je obor chirurgie, který se zabývá operacemi srdečních tepen, 

chlopní, svalů a transplantacemi srdce. Kardiochirurgie, ať to jsou samostatná 

oddělení nebo centra, poskytují diagnostiku a chirurgickou léčbu 

kardiovaskulárních onemocnění, diagnostiku a transplantaci srdce jak u dětí, tak  

u dospělých, transplantaci jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů  

a odběry orgánů pro účely transplantací. Součástí těchto oborů je také 

vědeckovýzkumná činnost, která pomáhá jednak zdokonalování tohoto oboru  

a také poskytuje možnosti vzdělávání lékařům. Toto pracoviště zároveň 

spolupracuje s dalšími pracovišti, kterými jsou anesteziologie, resuscitace  

a intenzivní medicína. Tato pracoviště poskytují specializovanou péči chirurgickým 
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pacientům s kardiovaskulárním onemocněním a po transplantacích orgánů. 

Kardiochirurgie je také závislá na zásobách krve a krevních derivátů, kdy je 

potřeba při každé operaci podávat transfuzi. (Kardiochirurgie, 2018) 

V oblasti personálního zastoupení je potřeba na kardiochirurgii tým plně 

kvalifikovaných specialistů, tedy tým atestovaných kardiochirurgů, kardiologů 

a anesteziologů specializovaných na kardiochirurgickou problematiku, který lze 

v rámci nemocnice velice těžko nahradit. Tomu odpovídá také spádová oblast. 

Například toto pracoviště Fakultní nemocnice v Olomouci, které poskytuje 

specializovanou kardiochirurgickou péči, má spádovou oblast v rámci 

Olomouckého a Zlínského kraje, kdy je možné po domluvě přijímat pacienty  

i jiných krajů. Současné zastoupení tohoto pracoviště činí v ČR přibližně třináct 

pracovišť s regionální působností. (Kardiochirurgie, 2018) 

Důležitost rozsahu poskytování kardiochirurgických služeb je komplexnost. 

Pracoviště ve většině případů využívají vlastního kardiologického servisu, včetně 

komplexního předoperačního vyšetření nemocných, průběžnou rehabilitací  

i bezprostředně pooperačně navazující lázeňskou léčbou či jiným typem 

rehabilitace. Pracoviště a jeho postupy lze velice těžko nahradit při jejich narušení 

nebo výpadku. Obtížnou nahraditelnost rovněž dokládají skutečnosti, že 

kardiochirurgická centra mají dlouholeté zkušenosti, špičkové vybavení a širokého 

zázemí nemocnice. Centra také jsou akreditovaným pracovištěm pro obor 

kardiochirurgie a intenzivní medicíny. Dále umožňují absolvování stáží  

v kardiochirurgii, anestezii, intenzivní péči a echokardiografické diagnostice 

chlopenních vad. V podstatě poskytuje celé spektrum služeb, které nelze v rámci 

nemocnice nahradit. Narušení nebo výpadek pracoviště nebo centra by znamenalo 

okamžitý dopad na poskytování služby v rámci nemocnice a regionu, kdy by jeho 

funkci musela převzít nemocnice, která disponuje touto péčí a měla by kapacity 

přijmout pacienty, což v tomto případě neznamená nejbližší 

nemocnice. (Kardiochirurgie, 2018) 

Shrnutí stěžejních charakteristik pracovišť 

Kardiochirurgie je samostatné oddělení poskytující vysoce specializovanou péči, 

kterou nelze v rámci nemocnice lehce nahradit, jelikož představuje jeden 
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z hlavních oborů nemocnice a je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Výpadek funkce tohoto pracoviště v nemocnici by znamenal okamžitý zásah do 

poskytování služby. V důsledku narušení nebo výpadku by museli být pacienti 

převezeni na jiné pracoviště, které poskytuje stejnou službu. Tento fakt by mohl 

mít za následek přetížení kapacit těchto pracovišť. Vzhledem k významnosti těchto 

pracovišť, které se odráží v jejich nízkém počtu v ČR, by opět vyvstal problém 

převozu pacienta, který by se mohl promítnout v časovém hledisku. Rovněž by 

došlo k poklesu kvality poskytovaných služeb, neboť další pracoviště nejsou na 

poskytování nemocniční péče tohoto druhu technicky, funkčně, ani personálně 

vybavena. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že kardiochirurgie představuje 

v systému poskytování nemocniční péče nenahraditelné pracoviště. V případě, že 

by došlo k jeho výpadku, následky by byly zřejmé téměř okamžitě, poněvadž by 

došlo k výraznému negativnímu ovlivnění chodu celého systému nemocniční péče. 

Z důvodu specifického přístrojového vybavení a vysoce odborného zdravotnického 

personálu by obnova funkce urgentního příjmu vyžadovala delší časový rámec. 

Dopady na pacienty by spočívaly zejména v prodloužení času k poskytnutí 

potřebné lékařské péče v potřebném rozsahu a snížené kvalitě poskytovaných 

služeb. 

5.4.3 Urgentní/centrální příjem 

Dalším klíčovým pracovištěm je urgentní příjem, který slouží jako vstupní brána 

do nemocnice. Nutno podotknut, že ne každá nemocnice disponuje urgentním nebo 

centrálním příjmem. Rozdíl mezi těmito pracovišti spočívá v druhu ošetření 

pacientů. Centrální příjem přijímá všechny pacienty a všechny ošetří, na rozdíl od 

urgentního příjmu, který přijímá pouze pacienty s náhlou změnou zdravotního 

stavu nebo hromadný příjem. Centrální příjem musí navíc splňovat požadavky 

Ministerstva zdravotnictví ČR, tudíž jím disponují převážně velké nemocnice, jako 

jsou např. fakultní nemocnice. Nemocniční pracoviště jsou na své funkci více či 

méně závislé, což je patrné při druhé a třetí etapě poskytování neodkladné péče. 

Problémem některých nemocničních zařízení je nekomplexní vyšetření pacienta 

při jeho příjmu. To znamená, že při přijímání nemocných je vyžadována 
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neodkladná nemocniční péče s určitou kontinuitou. Často se pak stává, že pacient 

je při příjmu vyšetřován několika lékaři a může tak docházet k duplicitním 

vyšetřením, která zbytečně prodlužují čas vyšetření pacienta. (Emergency, 2018) 

Urgentní a centrální příjmy poskytují efektivní péči o pacienty, kteří přicházejí do 

nemocnice sami nebo formou zdravotnické záchranné služby s nediferencovanými 

obtížemi a bez zjevné diagnózy. V místních podmínkách se stává moderním 

článkem řetězce péče v akutních stavech všech závažností. 

Urgentní/Centrální příjem s emergency je samostatné pracoviště, které je 

výjimečné tím, že má úzkou návaznost na ostatní obory nemocnice. Zároveň se toto 

pracoviště obdobně jako urgentní příjem nachází v blízkosti těchto oborů. Součást 

Emergency je také akutní hala s komunikačním centrem a místem pro poskytování 

neodkladné léčebně-diagnostické péče pacientům v bezprostředním ohrožení 

života nebo pacientům, u kterých prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu 

může vést k ohrožení základních životních funkcí. Jedná se zejména o pacienty 

s polytraumaty nebo sdruženými poraněními a pacienty s jinými akutními 

onemocněními (zejména interního, chirurgického či neurologického 

charakteru). Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni cestou zdravotnické záchranné 

služby. (Zika, 2015) 

Narušení nebo výpadek urgentního příjmu nebo centrálního příjmu by měl za 

následek neschopnost ostatních pracovišť vykonávat jeho činnost. Urgentní příjem 

kromě optimalizace přechodu z přednemocniční péče (PNP) do nemocniční péče 

(NP), je také vybaven personálně, přístrojově i materiálně převzít pacienta 

s náhlou změnou zdravotního stavu, a to jak od ZZS, posádek zdravotní služby 

přeprava pacientů neodkladné péče nebo zdravotnické dopravní služby, tak  

i samostatně příchozích pacientů. Urgentní příjem optimalizací průniku všech 

neodkladných a akutních stavů na lůžka poskytovatele akutní lůžkové péče 

především odlehčuje a zrychluje ambulancím jednotlivých pracovišť tohoto 

poskytovatele a současně slouží jako filtr těchto stavů, které nejsou indikovány 

k hospitalizaci. (Zika, 2015) 

Urgentní příjem funguje 24 hodin denně. Rozhodující pro fungování systému 

neodkladné péče je plynulé předávání pacientů z přednemocniční péče do péče 
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nemocniční. Bude-li tento proces narušen, zvláště při vzniku mimořádné či krizové 

situace, dopad na celkovou službu se dostaví prakticky okamžitě, a to z důvodu, že 

ostatní oddělení budou muset vykonávat práci za oddělení urgentního příjmu, na 

kterou nejsou plně přizpůsobeny. V důsledku toho dojde k přerušení etap 

poskytování neodkladné péče. Etapu urgentního příjmu bude muset převzít jiné 

oddělení a začnou vznikat časové prodlevy. To bude mít za následek zhoršenou 

organizaci ostatních pracovišť poskytující neodkladnou nemocniční péči a tím  

i prodlužování doby čekání akutních pacientů na ošetření, kdy mohou nastat 

komplikace u postiženého až smrt. (Zika, 2015) 

Shrnutí stěžejních charakteristik pracovišť 

Urgentní a centrální příjem jsou prvním kontaktem pacienta s nemocnicí. 

Výpadkem funkce těchto pracovišť by došlo v poskytování neodkladné péče 

k výpadku celé druhé etapy, tj. neodkladné nemocniční péče. V důsledku toho by 

pacienti byli přesměrováni na navazující pracoviště (tj. např. JIP a ARO), což by 

mělo za následek přetížení kapacit těchto pracovišť. Rovněž by došlo k poklesu 

kvality poskytovaných služeb, neboť tato pracoviště nejsou na poskytování tohoto 

druhu nemocniční péče technicky, funkčně, ani personálně vybavena. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že urgentní příjem představuje 

v systému poskytování nemocniční péče nenahraditelné pracoviště. V případě, že 

by došlo k jeho výpadku, následky by byly zřejmé téměř okamžitě, poněvadž by 

došlo k výraznému negativnímu ovlivnění chodu celého systému nemocniční péče. 

Z důvodu specifického přístrojového vybavení a vysoce odborného zdravotnického 

personálu by obnova funkce urgentního příjmu vyžadovala delší časový rámec. 

Dopady na pacienty by spočívaly zejména v prodloužení času stanovení diagnózy  

a snížené kvalitě poskytovaných služeb (Nemocnice, 2015). 

5.4.4 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Anesteziologicko-resuscitační jednotka je specializovaná ošetřovací jednotka. 

Obdobně jako například u Jednotky intenzívní péče, jsou zde lékaři a zdravotní 

sestry 24 hodin denně a zajišťují neodkladnou resuscitaci pro pacienty na všech 

odděleních nemocnice. Slouží pacientům, kterým selhaly některé základní životní 
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funkce. V případě zástavy srdeční činnosti a dechu hospitalizovaného pacienta jsou 

telefonicky přivoláni zdravotníci a k pacientovi okamžitě vyráží jeden lékař a jedna 

sestra s resuscitačními pomůckami.  Tato jednotka je součástí anesteziologicko-

resuscitačního oddělení, kde zdravotnický personál zajišťuje také 

anesteziologickou péči, pro bezbolestné provádění operačních a jiných výkonů, pro 

všechna ostatní oddělení nemocnice. Na jednotku se pacienti dostávají převážně  

z operačních sálů, ale mohou sem putovat ihned po příjezdu rychlé záchranné 

služby. (ARO, 2018) 

Anesteziologicko-resuscitační jednotka by měla být umístěna v přímé komunikační 

návaznosti na urgentní příjem a operační část nemocnice. Na pracovišti ARO 

zajišťuje péči větší počet lékařů a odborného zdravotnického personálu, větší jsou 

také skladovací prostory. (Dostálová, 2014) Důležité a jisté omezení při 

mimořádných událostech tvoří převoz pacientů, který je realizován na 

resuscitačním lůžku, stejně jako na jednotce intenzivní péče. Stavební podmínky 

pokojů na ARO musí korespondovat se speciálními rozměry postelí, a to především 

rozměry dveří. Jednotka napomáhá rychlé návaznosti přednemocniční  

a nemocniční neodkladné péče, především u nemocných s ohroženými či 

selhávajícími základními životními funkcemi 

Oddělení je vybaveno nejmodernější technikou. Ročně je zde hospitalizováno 

kolem desítky až stovky pacientů. Hospitalizace pacienta na ARO je v rámci 

nemocnice tou nejnákladnější, kdy např. léčba těžké otravy krve stojí i stovky tisíc 

korun, ne zřídka i více než milion korun. Finanční dopady při narušení pracoviště 

by byly velice nákladné pro nemocnici. Dopady na životy a zdraví pacientů by byly 

z časového hlediska okamžité a rozsáhlé. Cílem jednotky, která je rozdělená dle 

medicínského oboru je zamezit selhání životních funkcí a také je udržet. K zajištění 

péče na oddělení ARO je nutná nepřetržitá přítomnost kvalifikovaného lékařského 

personálu ARO, a to i v době ústavní pohotovostní služby. Důležitým aspektem 

správné funkce je také trvalá a nepřetržitá spolupráce léčebných a vyšetřovacích 

složek a trvalá dostupnost konziliárních odborníků. Jak již bylo řečeno, odborný 

personál je na oddělení zásadní. Zde je důležitým článkem anesteziolog. Jeho 

funkce je také nezastupitelná v rámci týmové spolupráce lékařů při řešení 
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závažných akutních a kritických stavů nemocných, včetně vícečetných zranění, 

zejména v takovém případě má klíčovou roli.  Významnou součástí je i zajištění tzv. 

bezbolestných porodů. (ARO, 2018) 

Shrnutí zásadních charakteristik pracovišť 

Speciálnost a těžká nahraditelnost přístrojů a lůžek je obdobná jako na JIP. 

Výpadkem funkce těchto pracovišť by došlo v poskytování péče k narušení plynulé 

přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Oddělení jsou vybavena 

nejmodernější technikou. Z toho vyplývá, že narušení nebo výpadek pracoviště 

ARO by mělo závažný dopad na chod systému poskytování akutní péče, a to 

okamžitý. V důsledku toho by byli pacienti přesměrováni na pracoviště, která 

poskytují stejnou péči, což znamená jiné nemocniční zařízení s ohledem na 

kapacity. To by mělo za následek přetížení kapacit těchto pracovišť. Lůžkové 

kapacity jsou jedním z nejzávažnějších faktorů, jelikož je pravidlem převést 

pacienta do nejbližší možné nemocnice. Nicméně tyto nemocnice nemusí mít 

k dispozici jak potřebné oddělení, tak kapacity. Z hlediska výjimečnosti je 

pracoviště nemožné nahradit v rámci jiného oddělení, jelikož nejsou na 

poskytování tohoto druhu nemocniční péče technicky, funkčně, ani personálně 

vybaveni. Tudíž stejně jako v případě pracoviště JIP by museli být pacienti 

převezeni do jiné dostupné nemocnice.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Anesteziologicko-resuscitační 

pracoviště představuje v systému poskytování nemocniční péče nenahraditelné 

pracoviště. V případě, že by došlo k jeho výpadku, následky by byly zřejmé téměř 

okamžitě, poněvadž by došlo k výraznému negativnímu ovlivnění chodu systému 

nemocniční péče. Z důvodu specifického a vysoce moderního přístrojového 

vybavení, které umožňuje komplexní monitorování a podporu životních funkcí  

a vysoce odborného zdravotnického personálu, by obnova funkce oddělení 

vyžadovala delší časový rámec. Dopady na pacienty by tak spočívaly zejména 

v prodloužení času stanovení diagnózy a snížené kvalitě poskytovaných služeb. 
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5.4.5 Chirurgie 

Posledním klíčovým nemocničním pracovištěm je chirurgie. Tento obor v současné 

době obsahuje velké množství specializovaných chirurgických oborů, které se 

zaměřují na určitou část těla, orgánů a orgánových systémů. V podstatě každý 

lidský orgán má svého chirurga. Chirurgie je také jedním z nejstarších oborů 

historie. Specifikum oboru spočívá v tom, že většina prováděných zákroků je 

dělána mechanickým a přímým zásahem do těla pacienta. Náplní chirurgického 

oboru z obecného hlediska je nejčastěji zaměření se na břišní orgány (jícen, 

žaludek, tlusté střevo, játra, žlučník a žlučovody) a kýlu. S tím souvisí další 

problematika, která je sdílena s dalšími obory jako chirurgická onemocnění štítné 

žlázy, prsní žlázy, křečové žíly, a to včetně určitých úrazů.  Chirurgický obor je 

velice rozsáhlý, a proto se z něj vyčlenily konkrétní specializace, které se zabývají 

jen určitou částí chirurgie. Tyto podobory jsou hrudní chirurgie, kardiochirurgie  

a cévní chirurgie, transplantační chirurgie, ortopedie, maxilo-faciální (čelistní 

chirurgie), neurochirurgie, plastická chirurgie a další. (Dušková, 2009) 

K chirurgii lze řadit také traumatologii, což je léčba úrazu a diagnostika, léčba 

náhlých příhod břišních. Chirurgie dále léčí např. kýlu, popáleniny, omrzliny, 

rakovinu žaludku, zánět slepého střeva a další. Tyto stavy jsou akutní a život 

ohrožující a často se stává, že jejich příznaky nejsou patrné okamžitě a vyžadují 

včasnou diagnózu a okamžitý chirurgický zásah. Chirurgie je v rámci onemocnění 

léčba, která odstraňuje příčinu nemocni nebo potíží. (Chirurgie, 2018) Oddělení 

chirurgie je rozděleno pro dospělé a dětské pacienty. Bývá také vybaveno 

jednotkou intenzivní péče a ambulancemi. Ambulantní provoz ovšem není 

předmětem zkoumání. 

Lékařský personál na pracovišti chirurgie tvoří tým erudovaných lékařů 

s atestacemi v daném oboru, popř. specializačními atestacemi jako je dětská 

chirurgie, intenzivní medicína, hrudní chirurgie, cévní chirurgie a další. Pracoviště 

chirurgie je technicky i personálně vybaveno a také zde probíhá nezbytná 

mezioborová – interdisciplinární spolupráce v rámci nemocnice. Pracoviště 

chirurgie, popř. klinika, poskytuje jak základní, tak specializovanou a super 

specializovanou péči pro pacienty. Vždy záleží na finančních možnostech 
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nemocnice, ve kterých se odráží úroveň moderního vybavení. Důležitá je i spádová 

oblast obyvatel, kdy může na jedno pracoviště spadat až milion obyvatel. Ročně 

může být na klinice hospitalizováno až 4000 pacientů, ošetřených pacientů je 

většinou mnohonásobně více, pokud jsou brány v úvahu fakultní a větší 

nemocnice. Pracoviště chirurgie opět zajišťuje 24 hodin denně péči  

o hospitalizované pacienty. V rámci složitosti některých diagnóz je potřeba 

spolupráce s jinými pracovišti a klinikami. (Chirurgické oddělení, 2018) 

Shrnutí zásadních charakteristik pracovišť 

Pracoviště chirurgie se zaměřuje na komplexní a specializovanou léčebnou péči jak 

pro dětské, tak dospělé pacienty. Pokud by byla narušena funkce pracoviště, došlo 

by k narušení řetězce poskytování specializované péče a tím k poskytování 

především neodkladné nemocniční péče. Pacienti by museli být přesměrování na 

jiné pracoviště. Pokud by jiné pracoviště podobného charakteru bylo schopno plnit 

funkci poskytování péče, hrozilo by přetížení jeho kapacit. Dalším následkem by 

byl pokles kvality poskytnutí této služby, jelikož jiná pracoviště v rámci nemocnice 

nedisponují personálním ani technickým vybavením pro účely této péče.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že chirurgie představuje v systému 

poskytování nemocniční péče nenahraditelné pracoviště. V případě, že by došlo 

k jeho výpadku, následky by byly zřejmé téměř okamžitě, poněvadž by došlo 

k výraznému negativnímu ovlivnění schopnosti operací, stanovování diagnóz  

a dalších úkonů, které se provádějí v rámci chirurgie. Z důvodu specifického 

přístrojového vybavení a vysoce odborného zdravotnického personálu by obnova 

funkce chirurgie a jejích komponent vyžadovala delší časový rámec. Dopady na 

pacienty by tak spočívaly zejména v prodloužení času stanovení diagnózy  

a snížené kvalitě poskytovaných služeb. 

5.4.6 Jednotka intenzivní péče  

Jednotka intenzivní péče je specializovaná ošetřovací jednotka poskytující 

intenzivní zdravotnickou péči. Účelem pracoviště je péče o pacienty v pooperačním 

stavu nebo s ohrožením životně důležitých funkcí. Tato speciální péče vyžaduje 

intenzivní léčebné a diagnostické postupy, ošetřování, monitoring životních funkcí, 
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včetně podpory těchto funkcí formou připojení například na ventilátor nebo 

náhrada funkce ledvin. Intenzivní péče se poskytuje pouze po dobu, kdy lze 

předpokládat náhlé změny stabilizovaného zdravotního stavu pacienta. Délka 

pobytu pacienta na JIP může být krátkodobá řádově ve dnech nebo dlouhodobá, 

tedy několik týdnů. (Dostálová, 2014) Dle rozsahu péče jsou JIP členěny na: 

 jednotky nižší intenzivní péče s převahou funkce monitorovací (typ A), 

 jednotky vyšší intenzivní péče (resuscitační) s převahou funkce léčby 

orgánových selhání (typ B).  

Mezi specializované typy JIP patří například novorozenecká JIP, dětská, 

psychiatrická, chirurgická, gynekologická, infekční, neurochirurgická, respirační, 

interní, úrazová JIP a další. Zdravotnický personál pracoviště zahrnuje školený 

personál ve vnitřním lékařství, chirurgii, anestezii a urgentní medicíně. Personál 

má za úkol zajišťovat kontinuitu péče o pacienty, což vykonává mnoho praktických 

sester a lékařských asistentů se specializovaným školením. Z hlediska charakteru 

JIP je potřeba přizpůsobit pracoviště a k tomu nutné lékařské přístroje. Mezi 

základní vybavení na JIP patří například, srdeční monitory, kardiostimulátory, 

dialyzační zařízení pro ledvinná selhání, defibrilátor, EKG přístroj, ventilátor 

transportní a další (Vyhláška 92, 2012). 

Jednotky intenzivní péče bývají z pravidla místěny v přímé komunikační vazbě na 

operační část budovy, na urgentní příjem a lůžková oddělení. Pracoviště je 

samostatné oddělení s vlastní schopností fungovat a se svým zázemím a je v druhé 

hygienické zóně. (Dostálová, 2014)Pacient je izolován pomocí filtru, který zajišťuje 

izolaci od okolí nemocnice. Návštěvy musí také procházet filtrem. JIP mohou být 

oborové (chirurgická, interní, metabolická, neurologická apod.) nebo univerzální 

podle možností příslušné nemocnice. Celé pracoviště JIP musí být vybaveno 

zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro 

ventilované pacienty. 

Důležitá je návaznost poskytování akutní péče, kdy pacient s ohrožením životních 

funkcí po příjmu do nemocnice (např. prostřednictvím Urgentního příjmu) 

absolvuje jednotlivá vyšetření, ošetření, popřípadě operaci a následně postupuje 

na speciální pracoviště JIP, kde jsou stabilizovány jeho životní funkce.  
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Jednotka intenzivní péče poskytuje zpravidla komplexní intenzivní péči, a to nejen 

pro interní obory nemocnice. Dle finančních možností nemocnice disponuje 

moderním vybavením, které monitoruje vitální funkce. Důležitá je také  

u vybraných pracovišť JIP možnost izolace pacientů, u kterých hrozí selhání 

imunity. Důležitým aspektem správné funkce je také spolupráce s oddělením ARO 

či urgentním příjmem. (JIP, 2018) 

Shrnutí základních charakteristik pracoviště 

Pokud by pracoviště jednotky intenzivní péče neplnilo svoji funkci vlivem 

mimořádné události, byl by okamžitě ohrožen život pacienta výpadkem 

nemocniční neodkladné péče. Narušení nebo výpadek pracoviště by ovlivnil další 

pracoviště, jelikož by musela částečně převzít jeho funkci, pokud by to bylo reálné, 

a zatížilo by to tak původní funkci pracoviště. Zároveň by došlo k poklesu kvality 

poskytovaných služeb, jelikož jiná pracoviště nejsou na poskytování tohoto druhu 

nemocniční péče technicky, funkčně, ani personálně vybavena. Pacienti by museli 

být převezeni na jiné pracoviště, kde by byly volné kapacity, což by ho z časového 

hlediska a stavu pacienta mohlo ohrozit na životě.  

Finanční náročnost JIP je velice nákladná. Zřízení JIP jde do milionů až desítek 

milionů korun. Narušení nebo selhání tohoto pracoviště nebo jeho vybavení by 

znamenalo okamžitý finanční dopad na nemocnici a nemožnost poskytování 

specializované péče. Narušení poskytování péče také může vyvolat soudní žaloby 

ze strany pacientů nebo členů rodiny, což opět představuje značnou finanční zátěž 

pro nemocniční zařízení.  

Dle výše uvedeného vybavení a funkce jednotky intenzivní péče je na místě 

konstatovat, že narušení nebo výpadek pracoviště by byl okamžitě rozpoznatelný 

v rámci nemocnice a dalších oddělení. Při výpadku pracoviště z důvodu nedostatku 

kapacit nebo mimořádné události je povinností personálu tuto skutečnost 

okamžitě hlásit na příslušné operační středisko. Vzhledem ke speciálnímu 

vybavení lze konstatovat, že pracoviště je velice finančně náročné při potřebě jeho 

obnovitelnosti. Tato skutečnost se odráží i v časovém hledisku, kdy není snadné 

pořídit nové moderní vybavení.  
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5.5 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly bylo potřeba pro určení vhodných kritérií provést analýzu 

přístupů vybraných zemí k identifikaci a určování kritických prvků v různých 

oblastech. Popis těchto přístupů k identifikaci, určování nebo hodnocení kritických 

prvků/infrastruktur zahrnoval také vybrané metody (např. FMEA, CARVER a další) 

a země jako Švýcarsko, Německo, Švédsko a další. Přístupy většinou zahrnovaly 

hodnocení kritičnosti, a to včetně jednotlivých kritérií. Na základě analýzy přístupů 

z vybraných metod a zahraničních zemí byla provedena analýza kritérií 

využitelných pro návrh systému určování kritických prvků v oblasti zdravotnictví. 

V této podkapitole byla popsána jednotlivá kritéria, avšak z obecného hlediska, 

neboť z vybraných metod a zemí bylo zjištěno, že pouze Německo má kritéria, 

která jsou vztažená k nemocničním zařízením. Kritéria jako např. dopad na funkci 

systému, odhalitelnost, ekonomický a finanční dopad nebo dopad na zdraví 

a životy byl totožný s několika kritérii z vybraných přístupů. 

Po analýze přístupů a kritérií využitelných v oblasti zdravotnictví byla věnována 

pozornost výběru klíčových pracovišť. Tato část práce měla za cíl definovat kritéria 

pro výběr klíčových pracovišť. Kritéria vycházela ze specifických charakteristik 

nemocničních pracovišť. Mezi tyto charakteristiky bylo zařazeno zajišťování 

životně důležitých funkcí pacientů, nenahraditelnost v rámci procesu poskytování 

nemocniční péče a negativní dopad na životy a zdraví pacientů a poskytování 

nemocniční péče při narušení nebo výpadku pracoviště. Těmto kritériím byla 

přiřazena tříbodová hodnotící škála, včetně slovního hodnocení pro stanovení 

významnosti hodnocení. Na základě těchto kritérií bylo provedeno posouzení 

a výběr klíčových pracovišť, kterými jsou neonatologické oddělení, 

kardiochirurgie, urgentní/centrální příjem, anesteziologicko resuscitační oddělení, 

chirurgie a jednotka intenzivní péče. 

V rámci poslední podkapitoly byla klíčová pracoviště zanalyzována dle jejich 

charakteristik. V analýze byla tato pracoviště nejdříve popsána z obecného 

hlediska a následně z technického a společenského hlediska. Závěrem každého 

oddělení je shrnutí stěžejních charakteristik těchto pracovišť.  Faktory, které 
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definují důležitost jednotlivých pracovišť, jsou pro většinu oddělení shodné. 

Těmito faktory jsou především nenahraditelnost daného pracoviště, časové 

hledisko, lůžkové kapacity v daných odděleních, obnovitelnost nebo finanční 

náročnost. Tyto faktory jsou reflektovány v návrhové části práce. 
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6 Návrh systému určování kritických prvků 

Na základě výstupů z analytické části práce je možné přistoupit ke tvorbě návrhu 

systému určování kritických prvků ve zdravotnictví. Základním stavebním 

kamenem systému je rámec, který vymezí základní komponenty, jež daný systém 

determinují (např. prvky či subjekty) či limitují (např. právní úprava). Tento rámec 

rovněž utváří prostředí pro samotný proces určování kritických prvků, který musí 

mít jednoznačně vymezený algoritmus a hodnotící kritéria. 

6.1 Rámec systému určování kritických prvků 

Základ systému řešení problematiky zdravotnictví spočívá především v jejím 

vymezení, tzn. co je potřeba k tomu, aby bylo možné navrhnout tento systém 

určování kritických prvků. Z tohoto důvodu je potřeba nadefinovat rámec určování 

těchto kritických prvků v oblasti zdravotnictví. Rámec systému sestává z obecného 

hlediska z komponentů, které jsou východisky pro definování procesu určování 

kritických prvků ve zdravotnictví (viz obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Rámec systému určování kritických prvků ve zdravotnictví 
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Zdravotní péče má plnit funkci poskytování této služby za běžných i mimořádných 

situací a tyto funkce vykonávají prvky, jako jsou zdravotnické zařízení. 

Zdravotnickými zařízeními jsou v tomto případě nemocnice, které zajišťují 

neodkladnou nemocniční péči (oddělení urgentního příjmu) a následnou 

nemocniční péči (lůžková část). Na obrázku 4 je prezentován postup při 

poskytování neodkladné nemocniční a následné nemocniční péče po příjezdu 

pacienta do nemocnice. Nelze popsat všechny činnosti, proto je důležité vybrat 

pouze klíčové, které poskytují důležitá pracoviště, bez nichž by nebylo možné tento 

systém péče poskytovat. Hlavním účelem je plynulé předávání pacientů 

z přednemocniční péče, kterou poskytují zdravotnické záchranné služby do péče 

nemocniční. 

 

Obrázek 4: Znázornění fungování nemocnice při neodkladné nemocniční péči 

(Upraveno dle Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) 

Subjekty vstupující do zdravotnického systému lze klasifikovat do tří základních 

skupin. První skupinu představují subjekty, jež mají kompetence k určování prvků 

kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví (tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR). 

Druhou skupinou jsou provozovatelé hodnocených prvků (tj. zdravotnická 

zařízení). Poslední skupinou jsou zainteresované subjekty, které mohou být 

zapojeny do procesu hodnocení (tj. orgány krajů a obcí, orgány ochrany veřejného 

zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, a to jsou výjezdové základny 

a zdravotnická operační střediska). 
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práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkým, poskytovatelů zdravotních 

služeb a zdravotnických pracovníků a další. Další právní dokumenty se týkají 

vypracování jednotlivých plánů pro tyto zařízení (např. Vyhláška 101, 2012; 

Nařízení vlády 462, 2000). 

Při vytváření návrhu systému určování prvků se vychází z aktuálně dostupných 

přístupů vybraných evropských zemí (viz kapitola 5). Vedle toho návrh vychází ze 

stávajících přístupů k určování prvků kritické infrastruktury v jiných odvětvích 

(např. Řehák a Hadáček, 2013). 

Metody vstupující do procesu určování kritických prvků, jsou například metoda 

CARVER2 (2011) nebo FMEA (2011). Tato metoda určuje kritéria, která slouží 

k určování kritického prvku v daném systému. Dále metoda stromu poruchových 

stavů je technika užívaná pro vyhodnocení pravděpodobnosti selhání, respektive 

spolehlivosti složitého systému jako je zdravotnictví. 

6.2 Algoritmus určování kritických prvků 

Pro komplexní určování kritických prvků ve zdravotnictví bude vytvořen proces 

určování kritických prvků sestavený z jednotlivých kroků, kdy výstupem bude 

seznam kritických prvků. Navrhovaný proces je znázorněn na obrázku 5. Tento 

proces určování kritických prvků ve vymezené oblasti by měl napomoci při hledání 

kritických prvků ve zkoumaném systému a tak mu poskytnout adekvátní 

bezpečnostní opatření pro tyto prvky.  



Určování regionálních kritických prvků v oblasti zdravotnictví Veronika Nešporová 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Strana 102 

 

Obrázek 5: Proces určování kritických prvků v oblasti zdravotní péče 

Po zahájení procesu určování bude proveden výběr zařízení na základě funkce 

poskytovatele zdravotních služeb (nemocniční péče). Výstupem tohoto kroku je 

seznam vybraných nemocnic, které budou dále hodnoceny (krok 1). 

Následně bude provedena identifikace pracovišť, které ve vybraných zařízeních 

poskytují specifickou funkci, což je základním kritérium výběru, a jeho výstupem je 

seznam klíčových pracovišť (krok 2). Specifickou funkcí zde představuje 
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očekávaná, respektive potřebná funkce nemocnice za krizových situací. Oblasti 

nemocniční péče, která by měla fungovat i za krizových situací, jsou 

následující (Štorek, 2017): 

− urgentní péče (tj. heliport, oddělení urgentního příjmu a další 

pracoviště urgentní péče); 

− resuscitační péče (tj. resuscitační oddělení) 

− intervenční péče (tj. celá sestava dostupných operačních sálů 

jednotlivých pracovišť, jako je chirurgie, traumatologie, 

neurochirurgie, dětská chirurgie a další); 

− intenzivní péče (tj. celá sestava jednotek intenzivní péče 

multioborové provenience, jako je kardio, neuro, postoperační, 

metabolická, hematologická, onkologická a další); 

− diagnostická (tj. rentgen, počítačová tomografie, sonografie a další) 

a laboratorní pracoviště; 

− další nezbytné komplementy (například krevní banky). 

− další specifické pracoviště (např. neonatologické oddělení) 

U těchto pracovišť je rozhodující jejich vnitřní členění z hlediska zajištění 

neodkladné zdravotní péče za krizových situací. Například neonatologické 

oddělení může zajišťovat tuto péči všech tří typů a to resuscitační a intenzivní  

a intermediární. 

Výsledkem této identifikace je vytvoření seznamu klíčových pracovišť. Podstata 

jejich výběru spočívá v redukci nepotřebného v rámci příbuzných oborů  

a maximální využití jejich možností k zajištění "nezbytného" pro chod "pevného 

jádra nemocnice". Tato identifikace byla provedena v rámci podkapitoly 5.3 Výběr 

klíčových pracovišť nemocnice a jedná se o následující pracoviště: 

 neonatologické oddělení, 

 kardiochirurgie, 

 urgentní/centrální příjem, 

 anesteziologicko resuscitační oddělení, 

 chirurgie; 

 jednotka intenzivní péče. 
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V rámci kroku 3 bude provedena analýza kritičnosti klíčových pracovišť. 

Vstupem do tohoto kroku musí být seznam klíčových pracovišť daného 

nemocničního zařízení a specifikace zaměření analýzy kritičnosti, která je 

rovněž podkladem pro navržení jednotlivých kritérií. Tato kritéria budou 

odvozována od systému poskytování diferencované péče tj. podle charakteru 

poruchy zdraví dostat pacienta na plnohodnotné pracoviště. Specifikace funkcí je 

tedy druh a rozsah poskytování služeb za krizových situací. Tato specifikace 

pracovišť je zaměřena na dvě hlediska, a to hledisko společenské a technické. 

Společenské hledisko se zaměřuje na hodnocení dopadů na nefunkčnost 

poskytovaných služeb obyvatelstvu (tj. časový rámec, rozsah výpadku poskytované 

služby, finanční dopad, dopad na zdraví a životy obyvatel). Technické hledisko se 

naopak zaměřuje na hodnocení poruchovosti systému (tj. obnovitelnost prvku 

v čase, vliv na chod systému, odhalitelnost narušení v čase a nahraditelnost prvku). 

Následujícím krokem je hodnocení kritičnosti klíčových pracovišť (krok 4). 

K hodnocení kritičnosti těchto pracovišť jsou navržena kritéria, která jsou uvedena 

v navazující podkapitole. Po aplikaci kritérií jsou výsledky hodnocení 

komparovány s hraniční úrovní kritičnosti (Fekete, 2011), která byla předem 

definována. Výstupem je seznam pracovišť překračující tuto úroveň. Určení 

kritických prvků pak může probíhat několika způsoby. Jednou z možností je např. 

rozdělení hodnot kritičnosti do několika úrovní, např. podle vzoru Strategic 

Framework (2010) nebo Nešporová et al. (2016). 

Prvky (pracoviště), které překročí stanovenou úroveň kritičnosti, jsou určeny 

jako kritické prvky pro daný systém a pro dané území (krok 5). Určení těchto 

prvků provede krizový manažer daného nemocničního zařízení a následně je 

schválí ředitel nemocnice. Pro tyto kritické prvky by měla být následně stanovena 

adekvátní bezpečnostní opatření, což však nebude předmětem disertační práce. 

6.3 Kritéria posuzování kritičnosti prvků 

Definování kritérií pro posuzování kritičnosti prvků je nezbytnou součástí tvorby 

procesu určování kritických prvků zdravotnictví. Tato kritéria mají základ 

v metodě CARVER2 (2011), avšak jejich specifikace a následné hodnoty jsou 
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ovlivněny výsledky analýzy přístupu k určování ve vybraných zemích (Pursiainen, 

2007; AGD, 2007), analýzou vybraných nemocničních pracovišť (JIP, 2018; 

Hubáček, 2014) a stěžejními odbornými konzultacemi (Chovanec, 2018; Pačka, 

2018, Blahutová, 2018). Kritičnost prvků je hodnocena ze dvou hledisek, a to 

z hlediska technického (tj. zaměřeno na poruchovost prvků systému) 

a společenského (tj. zaměřeno na dopady nefunkčnosti poskytování služeb na 

obyvatele). 

6.3.1 Technická kritéria 

Technická kritéria jsou zaměřena na hodnocení poruchovosti systému. Z hlediska 

technické poruchovosti v oblasti nemocničních zařízení lze najít pracoviště, jež 

mohou zvyšovat jejich kritičnost ve vztahu k následkům a přispívají k chodu prvku 

nebo systému. Toto technické hledisko se zaměřuje na hodnocení poruchovosti 

systému (tj. obnovitelnost prvku v čase, vliv na chod systému, odhalitelnost 

narušení v čase a nahraditelnost prvku). 

Jak bylo zmíněno v předcházející kapitole, při navrhování těchto kritérií se bude 

vycházet z výsledků analýzy přístupů vybraných evropských zemí, analýzy 

vybraných klíčových pracovišť a odborných konzultací. Tato kritéria zohledňují 

následující ukazatele: 

 K1 Nahraditelnost – popisuje informace o potenciálu prvku a jeho 

specifičnosti pro daný systém nebo infrastrukturu (viz tabulka 13). To 

znamená, že to jsou ty prvky systému, které jsou strukturálními, 

technickými a funkčními parametry téměř nenahraditelné.  

Tabulka 13: Kritérium nahraditelnosti (upraveno podle Nešporová, 2016) 

Nahraditelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Prvek nebo služby jsou plně nahraditelné 

Nízká 2 Prvek nebo službu lze plně nahradit 

s menšími obtížemi 

Střední 3 Prvek nebo službu lze nahradit z části 

Vysoká 4 Prvek nebo služba jsou částečně 

nahraditelné 
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Nahraditelnost Hodnoty Kritérium 

Maximální 5 Prvek nebo službu nelze nahradit 

 K2 Obnovitelnost – je měřena v čase, který bude potřeba pro opravu nebo 

náhradu daného prvku (viz tabulka 14). Obnovitelnost závisí na mnoha 

faktorech, týkajících se dostupnosti primárně finančních zdrojů nebo 

náhradní díly potřebné k obnovení narušeného prvku nebo služby a také na 

složitosti procesu obnovy funkce daného prvku. 

Tabulka 14: Kritérium obnovitelnost 

Obnovitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Náhrada nebo oprava v řádu hodin 

Nízká 2 Náhrada nebo oprava do 2 dnů 

Střední 3 Náhrada nebo oprava do 1 týdne 

Vysoká 4 Náhrada nebo oprava do 1 měsíce 

Maximální 5 Náhrada nebo oprava do 1 roku 

 

 K3 Vliv na chod systému – kritérium specifikuje, jak narušení prvku nebo 

služby ovlivní danou funkci a chod celého systému (viz tabulka 15). 

Obsahem kritéria jsou vazby a závislosti uvnitř systému. Kritérium 

hodnotí především vnitřní funkci systému. 

Tabulka 15: Kritérium vliv na chod systému 

Vliv na chod 

systému 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Zásadně neovlivní chod jiných pracovišť  

Nízký 2 Částečně ovlivní chod pracovišť  

Střední 3 Zásadně ovlivní chod pracovišť  

Vysoký 4 Ovlivní skupinu pracovišť  

Maximální 5 Zásadně ovlivní chod pracovišť nebo zařízení 
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 K4 Odhalitelnost – sleduje časový úsek, za který se projeví narušení nebo 

výpadek prvku či služby (viz tabulka 16). 

Tabulka 16: Kritérium odhalitelnost 

Odhalitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Odhalitelné za více než za jeden den 

Nízká 2 Odhalitelné do 1 dne  

Střední 3 Odhalitelné během pár hodin 

Vysoká 4 Odhalitelné do několika minut 

Maximální 5 Odhalitelné okamžitě 

6.3.2 Společenská kritéria 

Společenská kritéria jsou zaměřena na hodnocení dopadů na zdraví a životy 

obyvatel. Z tohoto hlediska jsou kritéria orientována na hodnocení úrovně 

poskytování kontinuální neodkladné nemocniční péče a následné nemocniční péče. 

Při navrhování těchto kritérií se vychází, stejně jako u technických kritérií, 

z výsledků analýzy přístupů vybraných evropských zemí a dalších zdrojů, např. 

metody FMEA (2011), CARVER2 (2011) nebo Procházková (2012). Tato kritéria 

zohledňují následující ukazatele: 

 K5 Rozsah výpadku – definuje, jak velká část systému zdravotní péče bude 

narušena výpadkem kritického pracoviště (viz tabulka 17). Může být také 

charakterizováno zásahem do funkce služeb či počtem zasažených pacientů. 

Tabulka 17: Kritérium rozsah výpadku 

Rozsah výpadku Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Zásadně neovlivní chod zařízení ani jiných 

pracovišť 

Nízký 2 Částečně ovlivní chod jiných pracovišť 

Střední 3 Zásadně ovlivní chod jiných pracovišť 

Vysoký 4 Ovlivní většinu části zařízení 

Maximální 5 Zásadně ovlivní chod zařízení 
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 K6 Dopad na zdraví a život obyvatel – toto kritérium je nejčastějším 

hodnotícím ukazatelem (viz tabulka 18). Výpadek nebo narušení prvku 

způsobí dopady na pacienty a jeho životy. Jsou zde ukazatele, jako počet 

zasažených osob, ztráty na životech, nutnost evakuace a další.  

Tabulka 18: Kritérium dopady na zdraví a životy obyvatel (upraveno dle Nešporová, 

2016) 

Dopad na zdraví 

a život obyvatel 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Obtíže pro pár osob bez zranění 

Nízký 2 Obtíže pro pár osob včetně zranění 

Střední 3 Obtíže pro pár desítek osob včetně zranění 

Vysoký 4 Stovky zraněných 

Maximální 5 Zraněné a zemřelé osoby 

 K7 Okamžitá lůžková kapacita – hodnotí kolik je schopno dané zařízení, 

resp. důležitá pracoviště, pojmout osob v daném čase (viz tabulka 19). 

Tabulka 19: Kritérium okamžitá lůžková kapacita 

Okamžitá 

lůžková kapacita 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Pracoviště s vyšším počtem lůžkové kapacity 

Nízký 2 Pracoviště s běžným fondem lůžkové kapacity 

Střední 3 Pracoviště s menší lůžkovou kapacitou 

Vysoký 4 Pracoviště s minimální lůžkovou kapacitou 

Maximální 5 Pracoviště s nedostatkem lůžkové kapacitou 

 K8 Kritérium času - zjišťuje, kdy by měla ztráta kritického prvku nebo 

služby dopad na obyvatelstvo (viz tabulka 20). Například ihned, po 24 

hodinách, 72 hodinách, týden a další. Také je zde zahrnuta doba 

rekonvalescence, tedy návrat do původního stavu. 
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Tabulka 20: Kritérium času 

Kritérium času Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Dopad během pár dní až týdnů 

Nízký 2 Dopad během do jednoho dne 

Střední 3 Dopad během pár hodin 

Vysoký 4 Dopad během pár minut 

Maximální 5 Okamžitý dopad 

6.3.3 Stanovení vah kritérií a komparačních hodnot 

Výše stanovená kritéria dosahují v rámci procesu hodnocení různé úrovně 

důležitosti. Na základě toho je nezbytné pro tato kritéria stanovit váhy, které 

vyjadřují číselně význam těchto kritérií. Čím je kritérium významnější, tím je jeho 

váha větší. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru kritérií stanovených různými 

metodami se tyto váhy normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. Pro 

stanovení vah výše uvedených kritérií byla použita metoda párového srovnání 

(David, 1963). Stanovené váhy kritérií, které byly konzultovány s krizovými 

manažery vybraných nemocničních zařízení, jsou prezentovány v tabulce 21. 

Tabulka 21: Váhy kritérií pro určování kritických pracovišť 
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+
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Váhy 
kritérií 

K1 X K1 K1 K1 K5 K1 K1 K1 6 7 0,19 

K2 K1 X K2 K2 K2 K2 K2 K8 5 6 0,17 

K3 K1 K2 X K3 K3 K3 K3 K8 4 5 0,14 

K4 K1 K4 K4 X K4 K4 K4 K8 5 6 0,17 

K5 K1 K2 K3 K4 X K5 K5 K8 2 3 0,08 

K6 K1 K2 K3 K4 K5 X K6 K8 1 2 0,06 

K7 K1 K2 K3 K4 K5 K6 X K8 0 1 0,03 

K8 K1 K2 K8 K8 K8 K8 K8 X 5 6 0,16 

Celkem      28 36 1 
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V závěrečné fázi procesu hodnocení musí být výsledné hodnoty komparovány 

s hodnotami určujícími jejich významnost. Tyto komparační hodnoty jsou 

klasifikovány do třech úrovní zohledňujících významnost, klíčovost či kritičnost 

hodnoceného pracoviště v rámci daného nemocničního zařízení (viz tabulka 22). 

Výsledkem hodnocení je tedy zařazení pracoviště do příslušné úrovně kritičnosti. 

Tabulka 22: Komparační hodnoty pro stanovení úrovně kritičnosti pracovišť 

Úroveň kritičnosti Referenční hodnota 

Kritické prvky <3,5;5,0> 

Klíčové prvky <2,0;3,5) 

Významné prvky <1,0;2,0) 

Pracoviště, které je zařazeno v úrovni kritičnosti do kategorie kritické, vyžaduje 

vzhledem ke svým vlastnostem nejvyšší pozornost a s tím zároveň spojená 

bezpečnostní opatření. Klíčovými pracovišti jsou taková pracoviště, která vyžadují 

také pozornost jisté priority a kontrolu stávajících bezpečnostních opatření. 

Ostatní pracoviště jsou považována za významná a vyžadují pouze běžná 

bezpečnostní opatření. 

6.4 Verifikace systému formou případové studie provedené na 

Fakultní nemocnici Ostrava 

Verifikace navrženého systému byla provedena na vybraném nemocničním 

zařízení. Tímto zařízením byla Fakultní nemocnice Ostrava, která souhlasila se 

zveřejněním výsledků hodnocení v rámci této disertační práce. Hodnocení bylo 

provedeno u všech klíčových pracovišť. 

6.4.1 Deskripce vybraného nemocničního zařízení 

Historie Fakultní nemocnice Ostrava sahá až do r. 1912, kdy se postoupně 

upravovala do dnešní podoby.  Fakultní nemocnice Ostrava je považována za 

špičkové nemocniční zařízení v České republice. Tento fakt podporuje vysoce 

specializované a moderní vybavení a má k dispozici náročné léčebné programy. 
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Zároveň je to jedno z největších zařízení na severní Moravě. Fakultní nemocnice 

tvoří přibližně 40 klinik, dalších oddělení, ústavů a center. Celková lůžková 

kapacita je 1 100 lůžek. (FNO, 2018) 

Spádová oblast FNO je přibližně 1,2 milionu obyvatel. Zde je průměrně za rok 

hospitalizováno 46 000 pacientů. Ambulantně je provedeno téměř 600 000 

ošetření. 

6.4.2 Deskripce klíčových pracovišť 

Centrální příjem 

Centrální příjem je důležitou součástí moderně pracující nemocnice, které realizuje 

přechod raněného z přednemocniční neodkladné péče do neodkladné nemocniční 

péče. Úsek urgentního příjmu je v této nemocnici považován za nezastupitelné 

pracoviště při ošetřování nemocných s ohrožením životně důležitých funkcí, a to 

v rámci celého regionu. Je součást Traumatologického centra a po rekonstrukci 

v roce 2011 je vzhledem k své vybavenosti jedno z nejmodernějších urgentních 

příjmů v ČR. Pacienti jsou zde ve většině případů přivážení zdravotnickou 

záchrannou službou v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Pacienti jsou 

přijímání na hale Urgentního příjmu. Po stabilizaci základních životních funkcí  

a provedení potřebných a neodkladných výkonů nebo stanovení diagnózy jsou 

směřování k hospitalizaci na konkrétní pracoviště, zpravidla na JIP jednotlivých 

oborů nemocnice. Oddělení urgentního příjmu spolupracuje velice úzce se  

všemi ostatními odděleními a klinikami nemocnice. Konziliární služby jsou 

dostupné 24 hodin denně, a to ve všech hlavních odbornostech, včetně 

laboratorního vyšetření a komplementární vyšetřovací metody, především 

sonografie, rentgen a další. Všechny tyto kroky zaručují včasné zhodnocení 

zdravotního stavu postiženého a jeho následné předání do potřebné péče 

příslušnému oddělení. (Centrální příjem, 2018) 

Jednotka intenzivní péče 

Jednotka intenzivní péče je jedno z vysoce specializovaných pracovišť nemocnice, 

kdy také záleží na její moderní vybavenosti. Většina nemocnic má oddělení 

jednotky intenzivní péče pro specializované obory medicíny v nemocnici. Ve 
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Fakultní nemocnici jednotka intenzivní péče poskytuje intenzivní péči pacientům 

s akutním selháním nebo hrozícím selháním životních funkcí a také péči 

o pooperační stavy pacientů. Je zde kompletní přístrojové a technické vybavení 

vhledem k charakteru jednotky intenzivní péče, kdy záleží na medicínském oboru. 

Počet lůžek se zde přibližně pohybuje od 6 lůžek do 12 lůžek. JIP monitoruje 

základní životní funkce moderními monitorovacími systémy, přístroji pro umělou 

ventilaci, defibrilátory a další. JIP má také návaznost na příjmový operační sál. Co 

se týče návštěv, je zde přísná kontrola vzhledem k vážným stavům 

hospitalizovaných a návštěvy musí být povoleny až po konzultaci s ošetřujícím 

lékařem. (Stanice JIP, 2018) 

Anesteziologicko-resuscitační péče. 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) je jedna z mála 

klik v ČR, která poskytuje tuto komplexní péči. Je nedílnou součástí FNO  

a poskytuje celé spektrum činností v rámci oboru anesteziologie, resuscitace  

a intenzivní péče včetně léčby bolesti. 

Anesteziologický úsek poskytuje anesteziologickou péči pro všechny operační  

i neoperační obory. Jsou zde k dispozici tři dospávací pokoje pro zotavení po 

resuscitaci. Pokoje jsou taktéž vybaveny moderní monitorovací technikou a vysoce 

kvalifikovaným personálem. Úsek resuscitace poskytuje celkovou resuscitační péči 

všem kriticky nemocným pacientům, a to bez ohledu na příčinu jejich stavu. 

Pracoviště se také zabývá důležitou problematikou výživy kriticky nemocných  

a její rozvíjení, kdy jsou nově zaváděny potřebné metody do praxe. (KARIM, 2018) 

Fakultní nemocnice také disponuje oddělením resuscitační a intenzivní medicíny 

(ORIM), které má mezioborový charakter. ORIM má úzce propojenou spolupráci 

intenzivistů, anesteziologů a chirurgů, což je základem k úspěšné péči o pacienty. 

Přístrojové vybavení je jednak v souladu s odbornými požadavky společností na 

vybavení jednotek, ale umožňuje vykonávat veškerou přístrojovou podporu  

a monitoraci základních životních funkci (např. plicní ventilace, monitorování 

invazivní hemodynamiky, eliminační metody -"očišťování krve"). (ORIM, 2018) 
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Neonatologické oddělení 

V rámci Fakultní nemocnice Ostrava bylo vytvořeno Perinatologické centrum, 

jehož součástí je oddělení neonatologie. Perinatologické centrum je jedno 

z dvanácti center v České republice a jeho spádová oblast je 1,2 milionů obyvatel  

a přibližná porodnost je zde 12 000 novorozenců. V případě jakékoliv komplikace 

při porodu nebo předčasně narozeného dítěte je neonatologické oddělení 

vybaveno moderními technickými prostředky a vysoce specializovaným 

personálem. V případě potřeby je připraveno speciální sanitární vozidlo, které je 

schopné dopravit novorozence v Moravskoslezském kraji na pracoviště 

neonatologie v Ostravě.  

Neonatologické oddělení zajišťuje péči o všechny kategorie novorozenců. Tomuto 

uspořádání odpovídají požadavky systému třístupňové diferencované péče  

o novorozence a je členěno následovně: 

1. stupeň: Stanice novorozenecká - pečuje o donošené fyziologické 

novorozence s dobrou poporodní adaptací 

2. stupeň: Stanice intermediární péče - pečuje o patologické (donošené 

i nedonošené) novorozence se stabilizovanými životními funkcemi 

3. stupeň: Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence - pečuje 

o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi 

(donošené i nedonošené), o novorozence s vrozenými vývojovými vadami,  

o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti 

Na oddělení neonatologie je kladen důraz především na potřebné soukromí  

a bezpečí pacientů a novorozenců, který zajišťuje erudovaný tým  

lékařů a sester. (Oddělení neonatologie, 2018) 

Kardiochirurgie 

Fakultní nemocnice Ostrava disponuje kardiochirurgickým centrem, které se 

zabývá chirurgickou léčbou onemocnění srdce a velkých cév u dospělých. Operace 

jsou zde prováděny nejmodernějšími metodami a technickým vybavením. 

Nejčastější prováděné operace jsou jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního 

oběhu na bijícím srci. Nejdůležitější aspektem, kterým disponuje pracoviště je 
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rozsah zkušeností s operacemi. Nadregionální úroveň má pracoviště v chirurgické 

léčbě výdutí a disekcí hrudní aorty. Jsou to velice složité a výjimečné operace, které 

jsou prováděné v zástavě krevního oběhu. Další nedílnou součástí pracoviště je 

kardiologická část, která se zabývá diagnostikou chirurgicky řešitelných 

onemocnění srdce. (Kardiochirurgické centrum, 2018) 

Výjimečnost pracoviště je dána dlouholetými zkušenostmi, nejmodernějším 

vybavením a vysoce specializovaným personálem. Pracoviště je akreditováno pro 

obor kardiochirurgie a intenzivní medicína. Důležité je zde také oblast vzdělávání, 

kdy je možné zde absolvovat stáže v kardiochirurgii, anestezii a dalších oblastech, 

což přispívá ke vzdělávání nových lékařů. (Kardiochirurgické centrum, 2018) 

Chirurgie 

Fakultní nemocnice vzhledem ke své velikosti soustřeďuje komplexní poskytnutí 

služeb v rámci jednotlivých oborů. K tomu účelu byla zřízena klinika chirurgie, 

která zajišťuje celkovou péči jak o dospělé pacienty, tak o dětské pacienty. 

Poskytuje především specializovanou a superspecializovanou péči nejen pro 

pacienty z města, ale i z celého regionu, což činí 1,2 milionu obyvatel.  Zde je ročně 

přibližně hospitalizováno přes 4000 pacientů. Předností je zde především 

diagnostika a léčení chirurgických a onkochirugických onemocnění, hrudní a cévní 

chirurgie a dětská chirurgie. Důležitým úsekem je především problematika 

konziliární činnosti, urgentních a akutních stavů a řešení pooperačních stavů nebo 

nutných reoperací pacientů z jiných pracovišť. V rámci všeobecné chirurgie jsou 

zde v plném rozsahu operováni pacienti s onemocněním žaludku, jícnu, žlučníku  

a žlučových cest, slinivky břišní a jater. Důležitou skupinu tvoří také pacienti  

s nezhoubným nebo zhoubným onemocněním tenkého střeva, tlustého střeva  

a konečníku. (Chirurgická klinika, 2018) 

Dominujícím směrem je na klinice chirurgie miniinvazivní chirurgie. V tomto 

oboru je klinika FNO uznávaná na mezinárodní úrovni a je zároveň školícím 

centrem. Mezi další součástí kliniky patří úsek cévní chirurgie, úsek mamologie, 

úsek dětské chirurgie, úsek hrudní chirurgie. Součástí kliniky je také Jednotka 

intenzivní péče, která je vybavena šesti resuscitačními lůžky a moderními 

monitorovacími a diagnostickými přístroji.  (Chirurgická klinika, 2018) 
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6.4.3 Hodnocení kritičnosti klíčových pracovišť 

Na základě kritérií definovaných v kapitole 6.3 bylo provedeno hodnocení 

kritičnosti klíčových pracovišť Fakultní nemocnice Ostrava (viz tabulka 23). 

Tabulka 23: Multikriteriální hodnocení kritičnosti klíčových pracovišť 

 Pracoviště 

Kritérium 
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K1 5*0,19 5*0,19 5*0,19 5*0,19 5*0,19 3*0,19 

K2 4*0,17 4*0,17 5*0,17 5*0,17 5*0,17 4*0,17 

K3 2*0,14 1*0,14 5*0,14 5*0,14 5*0,14 2*0,14 

K4 2*0,17 2*0,17 5*0,17 5*0,17 5*0,17 3*0,17 

K5 2*0,08 1*0,08 5*0,08 5*0,08 5*0,08 3*0,08 

K6 2*0,06 1*0,06 4*0,06 3*0,06 3*0,06 3*0,06 

K7 2*0,03 3*0,03 2*0,03 2*0,03 2*0,03 3*0,03 

K8 3*0,16 5*0,16 5*0,16 5*0,16 5*0,16 3*0,16 

Hodnocení 3,07 3,14 4,68 4,62 4,62 3,03 

Legenda: Nahraditelnost (K1), Obnovitelnost (K2), Vliv na chod systému (K3), Odhalitelnost (K4), 

Rozsah výpadku (K5), Dopad na zdraví a život obyvatel (K6), Okamžitá lůžková kapacita (K7), 

Kritérium času (K8). 

Výsledky hodnocení byly následně komparovány s referenčními hodnotami (viz 

tabulka 22) a pracoviště byla roztříděna do skupin vymezující jejich významnost: 

1. kritická pracoviště: 

 Centrální příjem; 

 Anesteziologicko-resuscitační péče; 

 Jednotka intenzivní péče. 
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2. klíčová pracoviště: 

 Neonatologie; 

 Kardiochirurgie; 

 Chirurgie. 

Žádné z hodnocených pracovišť nebylo zařazeno do úrovně „významné 

pracoviště“, čímž byla potvrzeno správné nastavení kritérií pro hodnocení 

pracovišť, která již byla označena jako klíčová. 



Určování regionálních kritických prvků v oblasti zdravotnictví Veronika Nešporová 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Strana 117 

Závěr 

Tématem disertační práce je problematika hodnocení kritičnosti zdravotnické 

infrastruktury. Cílem práce bylo především vytvoření funkčního systému určování 

kritických prvků, který v současné době není v resortu zdravotnictví realizován. 

Tomuto faktu odpovídá nastavení odvětvového kritéria sektoru zdravotnictví 

„Zdravotnické zařízení, jehož celkový počet akutních lůžek je nejméně 2500“, které je 

nereálně nadhodnoceno, neboť jej v současné době nesplňuje žádné nemocniční 

zařízení. 

Zdravotní péče v České republice představuje složitý a komplexní systém, který 

zahrnuje neodkladnou nemocniční péči a následnou nemocniční péči. Tento 

systém sestává z jednotlivých subjektů (tj. poskytovatelé zdravotní péče) a prvků 

(tj. zdravotnická zařízení). Některá zdravotnická zařízení a jejich pracoviště 

nabývají takového významu, že v případě jejich výpadku či selhání by došlo 

k ohrožení zdraví či životů obyvatel. 

Vzhledem ke složité problematice zdravotnictví bylo základem práce provést 

podrobnou analýzu řešené problematiky. V rámci této analýzy byly zkoumány 

současné přístupy k určování kritických prvků, na jejichž základě byla následně 

provedena analýza kritérií využitelných pro návrh určování kritických prvků. 

Z provedené analýzy je zřejmé, že v západních zemích (např. Švýcarsko či 

Německo) je v rámci systém určování kritických prvků upřednostňován přístup 

„bottom up“, který umožňuje postupné určování kritických prvků od regionální 

úrovně až po úroveň evropskou. Rovněž bylo zjištěno, že pouze Německo 

z vybraných zemí má kritéria, vztažená k nemocničnímu zařízení. 

Stěžejní částí práce je návrh systému určování regionálních kritických prvků se 

zaměřením na nemocniční zařízení na základě podrobných výstupů z analytické 

části. Základním stavebním kamenem systému je rámec, který vymezuje základní 

komponenty, jež daný systém determinují (např. prvky či subjekty) či limitují 

(např. právní úprava). Tento rámec rovněž utváří prostředí pro samotný proces 

určování kritických prvků, který musí mít jednoznačně vymezený algoritmus  

a hodnotící kritéria. Proces určování je sestaven z pěti samostatných kroků, které 
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na sebe logicky navazují. Po výběru zdravotnického zařízení (krok 1) a identifikaci 

prvků (krok 2) je třetím krokem analýza kritičnosti klíčových prvků. Vstupem do 

tohoto subprocesu musí být seznam klíčových pracovišť daného nemocničního 

zařízení a specifikace zaměření analýzy kritičnosti, která je rovněž podkladem pro 

navržení jednotlivých kritérií. Následujícím krokem je hodnocení kritičnosti 

klíčových pracovišť (krok 4). K hodnocení kritičnosti těchto pracovišť jsou 

navržena kritéria, která vychází z dostupných dat zdravotnických zařízení  

a analýzy kritérií vybraných zemí. Tato kritéria rovněž respektují možnosti  

a požadavky daných zařízení. Po aplikaci kritérií jsou výsledky hodnocení 

komparovány s předem definovanou hraniční úrovní kritičnosti.,  

Výstupem celého procesu je určení kritických prvků, tedy seznam kritických 

pracovišť (krok 5). Pro tato pracoviště by měla být následně stanovena opatření 

k zajištění jejich připravenosti. Podstata určení kritických pracovišť spočívá 

v redukci nepotřebného v rámci příbuzných oborů a v maximálním využití těchto 

kritických pracovišť k zajištění chodu nemocnice, tedy poskytování zdravotní péče. 

Funkce těchto kritických pracovišť slouží k zajištění chodu pevného jádra 

nemocnice za krizových a mimořádných situací. Pro ověření přístupu je v návrhové 

části práce proveden příklad praktické verifikace formou případové studie na 

Fakultní nemocnici v Ostravě, který dokládá funkčnost tohoto návrhu. 

Závěrem disertační práce lze prezentovat její přínosy v oblasti teoretické, 

praktické a rozvoje vědního oboru. Teoretickým přínosem práce je nejen ucelený 

přehled řešené problematiky sloužící jako podrobný zdroj informací, ale 

především nadefinování postupu určování kritický prvků v systému zdravotnictví. 

Tento postup včetně kritérií byl vytvořen na základě podrobné analytické části 

práce, a to tak, aby komplexně spojoval základní přístupy k určování kritických 

prvků. Přínos pro praxi spočívá ve vytvoření systému pro posuzování a určování 

kritických prvků zdravotnictví, který bude předán k dalšímu možnému využití 

Ministerstvu zdravotnictví ČR, Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví a 

vybraným nemocničním zařízením.  Přínos disertační práce pro vědní obor spočívá 

v rozšíření rámce současného přístupu v oblasti identifikace a určování kritických 

prvků na regionální úrovni. 
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