
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana kritické infrastruktury – subjekty 

poskytující nouzové služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Bc. Jakub Chovanec 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Studijní obor:   Technika požární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu 

Datum zadání diplomové práce:  17. října 2007 

Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostravě .....................................   …......................................... 

podpis studenta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že: 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla 

v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití 

díla školního a §60 – školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

 práci užít (§35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude 

uložen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje 

o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnou 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě: ............... 

............................. 

Bc. Jakub Chovanec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkuji Ing. Robertu Pekajovi, Ing. Ondreju Kovácsovi, Ing. Josefu Bambuchovi 

za poskytnutí materiálů, a za jejich čas, který mi věnovali. Také chci poděkovat Ing. 

Vilému Adamcovi, Ph.D. za poskytnutí všech rad, poznatků, zkušeností, materiálů, a za 

jeho trpělivé odborné vedení mé diplomové práce. 

Dále děkuji všem, kteří přispěli cennými radami, poznatky, znalostmi 

i praktickou pomocí (především Mgr. Olze Holčákové, BcA. Elišce Chovancové). 

 

V Ostravě 27. dubna 2008 

 



 

Anotace 
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Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 81 str. 

 

Diplomová práce je zaměřena na ochranu kritické infrastruktury, konkrétně na subjekty 

poskytující nouzové služby. Popisuje jednotlivé složky integrovaného záchranného 

systému. Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o možnostech a způsobech 

ochrany kritické infrastruktury v oblasti poskytování nouzových služeb. Dále provádí 

analýzu dotčených právních předpisů. A na závěr představuje koncept ochrany kritické 

infrastruktury podle německého vzoru. 
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providing emergency services. It describes single components of integrated emergency 

system. The thesis sums up present pieces of knowledge about ways and means critical 
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1. Úvod 

 

V prvopočátku převládala hrozba jaderného napadení, později k tomu přibyly 

živelní pohromy. Zásadním zlomem se ale staly teroristické útoky 11. září 2001 v USA. 

[2] Teprve poté si lidé uvědomili skutečné dopady a zranitelnost státu a jeho funkčnosti 

narušením určité důležité infrastruktury. 

V každé společnosti existuje část této infrastruktury, která má rozhodující 

význam pro její fungování, a to za jakékoliv situace. Dříve byla označována jako 

životní, dnes je označována kritická. Úkolem společnosti je takovou infrastrukturu 

chránit. [2] 

Ochrana je velice problematická a složitá, především proto, že jednotlivé 

subjekty kritické infrastruktury jsou na sobě závislé. 

Identifikace a ochrana kritické infrastruktury je tedy obtížným a dlouhotrvajícím 

úkolem. Z hlediska zabezpečování bezpečnosti státu je to úkol nabývající stále většího 

významu a priority, zejména proto, že ochrana kritické infrastruktury vytváří podmínky 

pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací. 

Právě kvůli rozsáhlosti problematiky ochrany kritické infrastruktury se ve své 

diplomové práci budu věnovat sektoru nouzových služeb, tak jak jsou uvedeny 

v tabulce (viz příloha I.). Posoudím jejich akceschopnost a zranitelnost, zmíním 

legislativu, kterou se řídí a provedu analýzu dotčených právních předpisů. 

Subjekty poskytující nouzové služby patří mezi prvek, kterého se výpadek určité 

infrastruktury vždy významně dotkne. Důvodem této zranitelnosti je velká závislost 

a provázanost jednotlivých subjektů. 

Cílem této diplomové práce je shrnout dosavadní poznatky o možnostech 

a způsobech ochrany kritické infrastruktury v oblasti poskytování nouzových služeb. Na 

závěr se pokusím navrhnout opatření k zefektivnění ochrany tohoto subjektu kritické 

infrastruktury. 

Zde můžu zmínit, že mezi první kroky už u nás udělané patří deklarování 

základních funkcí státu za krizových situací. Tedy práv, povinností a postupů orgánů 

veřejné správy vymezených zákony, jimiž stát udržuje za krizových situací kontrolu nad 

fungováním společnosti a zajišťováním základních potřeb obyvatelstva. Následně došlo 

k vypracování analytického dokumentu k zabezpečení základních funkcí státu a prvků 
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kritické infrastruktury v ČR za krizových situací. [2] Dále byla stanovena kritéria pro 

určování subjektů kritické infrastruktury a na základě těchto kritérií proběhlo zařazení 

do kategorií. Vytipování provedly hasičské záchranné sbory kraje nebo krajské úřady na 

základě rámcových kritérií, která byla pro jednotlivé oblasti stanovena ústředními 

správními úřady podle gescí. Současná kategorizace je prováděna podle jejich významu 

pro místní, krajskou, národní (celostátní) úroveň. V dané oblasti také existují již určité 

právní předpisy, především krizový zákon a typové plány pro oblast nouzových služeb. 

Práce se snaží posoudit získané poznatky a zpracovat studii o možnostech ochrany 

tohoto druhu kritické infrastruktury. 
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2. Rešerše 

2.1. Odborné články (sborníky) 
 

Adamec, V.: k problematice strategie při ochraně kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek je pohledem autora na problematiku tvorby strategií v oblasti ochrany 

kritické infrastruktury, je zde také uvedeno, co bylo již v této věci u nás uděláno 

a naznačen způsob řešení problematiky národní strategie ochrany kritické infrastruktury, 

autor vidí vzor v sousedním Německu. 

 

Beneš, I.: Zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury v České republice 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek shrnuje praktickou zkušenost s ochranou kritické infrastruktury v ČR, 

zejména v oblasti energetických systémů. 

 

Fišer, V.: Kritická infrastruktura v bezpečnostní politice zdravotnictví 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek seznamuje čtenáře s pohledem na problematiku infrastruktury 

zdravotnictví v rámci bezpečnostního systému ČR. Seznámení s aktuálním směřováním 

přístupu ke kritické infrastruktuře zdravotnictví je dáno do souvislosti s novými přístupy 

k pojímání bezpečnosti v moderní společnosti. 

 

Horák, R.; Saliger, T.; Navrátil, J.: Řešení kritické infrastruktury s možností využití 

nástrojů EU 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek pojednává o možnostech využití nástrojů Evropské unie pro řešení 

ochrany kritické infrastruktury a obyvatelstva v Evropě. Informace soustředěné 

v databázích např. MARS, SPIRS apod. lze využít také v České republice pro tyto 

účely. V článku je také upozorněno na možnost využití naší účasti v Evropském 

programu pro ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) a také využití nástrojů Výstražné 

informační sítě kritické infrastruktury EU (CIWIN), jejíž realizace je připravována a ČR 

v ní bude mít své zastoupení. 
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Hrdina, P.: Vzájemné vztahy v kritické infrastruktuře 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Tento příspěvek přináší informace týkající se problematiky vzájemných vztahů 

uvnitř kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura je zde popsána jako komplexní 

adaptivní systém, uvnitř kterého existuje několik typů vzájemných závislostí. Dále 

článek popisuje některé aspekty, procesy a vztahy, které tento systém ovlivňují. Na 

závěr je uvažováno o možnostech modelování těchto závislostí a využití 

geoinformačních technologií pro jejich zobrazení či analyzování. 

 

Janošec, J.: Strategie udržitelného rozvoje a ochrana kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek shrnul některé významné informace o strategií udržitelného rozvoje 

a ochraně kritické infrastruktury jako o prvcích, které významným způsobem 

charakterizují současné celosvětové úsilí o změnu chápání ochrany obyvatelstva. 

Nastíněny byly přístupy k výzkumu, který by mohl umožnit společné sledování obou 

fenoménů – udržitelného rozvoje i ochrany kritické infrastruktury. 

 

Kovářík, F.: Kritická infrastruktura a Hasičský záchranný sbor ČR 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek se zabývá rolí HZS ČR jako jedné s klíčových složek a jejího podílu 

na ochraně kritické infrastruktury. Autor zde představuje i osobní analýzu zranitelnosti 

jednotlivých prvků. 

 

Mozga, J.: Problémy ochrany kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek pojednává o problémech ochrany síťové kritické infrastruktury, která 

není možná bez porozumění chování kritické infrastruktury (míra kritičnosti, kritické 

prvky, kritické procesy apod.) v čase. 

 

Nezhoda, J.; Danihelka, P.; Hrdina, P.; Kratochvílová, D.: UNDERSTAND – projekt 

vzdělávání pracovníků energetiky k bezpečnosti 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 
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Příspěvek popisuje koncepci a cíle evropského projektu Leonardo da Vinci 

UNDERSTAND, který byl vytvořen pro zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury 

zvláště sektor energetiky, obsahuje také nutnost přípravy pracovníků v energetice. 

 

Otřísal, P.; Kučík, J.: Podíl jednotek aktivních záloh AČR při plnění úkolů ochrany 

kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek pojednává o zákonném vymezení aktivní zálohy a o jejich obecných 

úkolech. Podrobněji je pojednáno o podílu pěších rot aktivních záloh krajských 

vojenských velitelství při plnění úkolů souvisejících s ochranou objektů kritické 

infrastruktury a objektů důležitých pro obranu státu. Uvádí možný podíl pěších rot 

aktivních záloh krajských vojenských velitelství při nasazení jednotek a útvarů Armády 

České republiky v nebojových operacích na území České republiky souvisejících 

s ochranou objektů důležitých pro ochranu státu, respektive objektů kritické 

infrastruktury a v operacích na podporu Integrovaného záchranného systému. 

 

Procházková, D.: Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Článek zvažuje kritickou infrastrukturu jako nedílnou součást lidského systému, 

který je komplexní. Je prezentován procesní model pro ochranu kritické infrastruktury 

a technologií, který je založen na principech, metodách a postupech rizikového 

inženýrství a jsou diskutovány současné problémy kritické infrastruktury, kterými jsou 

vnitřními závislosti napříč subsystémy kritické infrastruktury, které se vyskytují na 

několika úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. 

 

Richter, R.: Veřejná správa a ochrana kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek pojednává o veřejné správě a ochraně kritické infrastruktury, definuje 

veřejnou správu. Autor poukazuje na požadavek přípravy lidí a nezbytnost investic do 

celoživotního vzdělávání. To je jedna z možných cest, jak začlenit problematiku 

ochrany kritické infrastruktury do regionálních plánů rozvoje. 

 

Šenovský, M.; Šenovský, V.: Problematika kritické infrastruktury 

Sborník 6. mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 
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Příspěvek se zabývá základními otázkami kritické infrastruktury a nastiňuje její 

problematiku a potřebu výzkumu v této oblasti. Upozorňuje na problematiku 

nejdůležitějšího prvku kritické infrastruktury – elektrické energie a energetických sítí. 

V závěru jsou pak uvedeny oblasti národní kritické infrastruktury. 

 

Adamec, V.: k situaci v ochraně kritických infrastruktur v ČR 

Sborník 15. mezinárodní konference „Požární ochrana 2006“; VŠB – TU Ostrava, 

vydalo SPBI v Ostravě 2006; str.: 1 – 6; ISBN 80-86634-88-4 

Příspěvek zmiňuje některé poznatky z vývoje v oblasti ochrany kritických 

infrastruktur v podmínkách ČR. Zdůrazněna je i potřeba sladění těchto aktivit se 

zajišťováním připravenosti státu na mimořádné a krizové situace. 

 

Šenovský, M.: Metoda ochrany kritické infrastruktury 

Sborník 15. mezinárodní konference „Požární ochrana 2006“; VŠB – TU Ostrava, 

vydalo SPBI v Ostravě 2006; str.: 405 – 409; ISBN 80-86634-88-4 

Příspěvek se zabývá problematikou kritické infrastruktury, zejména však 

problematikou hledání vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky a z toho 

vyplývajících rizik napříč kritickou infrastrukturou. 

 

Chalupa, J.; Šenovský, M.; Ochrana kritické infrastruktury, NATO a EU 

Sborník 14. mezinárodní konference „Požární ochrana 2005“; vydalo SPBI v Ostravě 

2005; str.: 188 – 193; ISBN 80-86634-66-3 

Text poskytuje základní informace o zabezpečení a vlastně o přístupu ke kritické 

infrastruktuře v NATO a v EU. Jsou zde popsány jednotlivé vazby systémů 

a samozřejmě i vzájemné vztahy. Pro zajímavost jsou zde vloženy i tabulky, které 

porovnávají obsah kritické infrastruktury tak, jak ji chápe NATO a EU ve vztahu 

k české republice. 

 

Procházková, D.; Aktuální problémy kritické infrastruktury 

Sborník 13. mezinárodní konference „Požární ochrana 2004“; vydalo SPBI v Ostravě 

2004; str.: 605 – 626; ISBN 80-86634-39-6 

Přednáška je věnována hlavně otázkám bezpečnosti v komplexním pojetí, to, že se 

tomuto problému věnuje stále značně omezená pozornost. Pro pochopení souvislostí je 

zařazena kapitola o tomto pojetí bezpečnosti a o řízení bezpečnosti. Dále je zde uvedena 
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charakteristika současného prostředí, ve které je hledán způsob zajištění spolehlivého 

fungování kritické infrastruktury. Problémy, úkoly a nástroje managementu při tvorbě 

bezpečného prostoru, stav zajištění a současné problémy spojené se zajištěním 

funkčnosti systému kritické infrastruktury. Historický vývoj a stav kritické 

infrastruktury u nás v ČR je zde zpracován podobně jako v první uvedené publikaci 

(Krizové řízení). 

 

Procházková, D.; Problém ochrany kritické infrastruktury 

Instrukčně metodické zaměstnání s mezinárodní účastí „Zkušenosti s ochranou kritické 

infrastruktury“; [CD-ROM]; institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč; říjen 2006 

Článek se zabývá ochranou kritické infrastruktury, je zde popsán přehled vývoje 

názorů v předmětné oblasti a současná situace, dále se zabývá problémy spojenými 

s kritickou infrastrukturou, charakterizuje teoretické zázemí, uvádí definici pojmu 

a způsob určení kritické infrastruktury v území, popisuje procesní model pro ochranu 

kritické infrastruktury a technologií, popisuje současné problémy kritické infrastruktury, 

shrnuje nároky na řídící personál vlastníků kritické infrastruktury a nakonec shrnuje 

vybrané výsledky výzkumu v ČR 

 

Fuchs, P.; Metodika pro hodnocení kritické infrastruktury 

Instrukčně metodické zaměstnání s mezinárodní účastí „Zkušenosti s ochranou kritické 

infrastruktury“; [CD-ROM]; institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč; říjen 2006 

Článek uvádí rozdělení sektorů kritické infrastruktury, vyjmenovává druhy 

ohrožení, které mohou narušit jednotlivé sektory, dále uvádí, jakým způsobem se 

postupuje při identifikaci potenciální kritické infrastruktury, navrhuje způsob hodnocení 

s využitím matice kritičnosti jako metodiku umožňující hodnotit kritičnost segmentů 

národní infrastruktury a jejich časovou stabilitu. 

 

Giller, J.; Ochrana kritických infrastruktur v Rakousku 

Instrukčně metodické zaměstnání s mezinárodní účastí „Zkušenosti s ochranou kritické 

infrastruktury“; [CD-ROM]; institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč; říjen 2006 

Článek popisuje vývoj strategii a aktuální stav ochrany kritických infrastruktur 

v Rakousku. 
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2.2. Odborné články (časopisy 112) 
 

Linhart, P.; Richter, R.: Ochrana kritické infrastruktury 

Časopis 112, 2003, č. 3, str.: 20 – 23; 

Článek pojednává stručně o výchozích přístupech v USA vzhledem k ochraně 

kritické infrastruktury, s počátky v Evropě (ochrana kritické národní infrastruktury ve 

Velké Británii), ale i dalších evropských státech, zabývá se také novým rozměrem 

a změnou v chápání kritické infrastruktury po 11. září 2001 a následným řešením 

kritické infrastruktury v USA. Při pojednávání o Národní strategii v USA vychází 

z „The Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets“ 

 

Adamec, V.: Ochrana kritické infrastruktury v Německu 

Časopis 112, 2005, č. 7, str.: 20 

Článek vymezuje pojem kritická infrastruktura, jak je chápán v Německu, 

vyjmenovává sektory Německé kritické infrastruktury a pojednává o založení 

koordinačního centra ochrany kritických infrastruktur s výhledem do budoucna. 

 

Procházková, D.: Projekt Evropské unie k ochraně kritické infrastruktury 

Časopis 112, 2005, č. 10, 

Článek ve stručnosti pojednává o projektu EU CI2RCO a co je jeho cílem 

a informuje o zasedáních Rady, která byla vytvořena z účastníků projektu. 

 

Šilhánek, B.: Koncepce ochrany kritické infrastruktury v Německu 

Časopis 112, 2006, č. 8,  

Článek pojednává o základním konceptu ochrany kritické infrastruktury 

v Německu, řeší jeho smysl, jaký by měl mít charakter, co je důležité pro stanovení 

vlastního konceptu, jaké jsou rizikové faktory. Autor také uvádí vzor kontrolního 

seznamu a oblasti s otázkami, které by se měly týkat veškerých aspektů ochrany. 

 

Procházková, D.: Konference o kritické infrastruktuře 

Časopis 112, 2006, č. 10, str.: 21 – 22; 

Autorka seznamuje čtenáře se získanými poznatky a zkušenostmi z mezinárodní 

konference o kritické infrastruktuře konané ve francouzské Nice. Autorka zde uvádí 

matici kritičnosti, která porovnává zranitelnost infrastruktury vůči očekávaným 
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pohromám. Dále uvádí, že k zajištění ochrany kritické infrastruktury se v EU, USA 

a Kanadě používají tzv. PPP (Public Private Partnership) projekty a spoustu dalších 

poučení. 

 

2.3. Publikace 
 

Procházková, D.; Říha, J.: Krizové řízení 

Vydalo MV – generální ředitelství HZS ČR v Praze 2004; str.: 85 – 98; 

ISBN 80-86640-30-2 

Podrobný popis geneze pojmu kritická infrastruktura, vývoj a pojetí kritické 

infrastruktury v USA, ve Velké Británii, v Kanadě s cíli její ochrany. Jsou zde zmíněna 

i specifika kybernetické infrastruktury. Dále jsou zde popsány strategie ochrany kritické 

infrastruktury, metody řízení ochrany, způsoby určování priorit v kritické infrastruktuře 

a nakonec, jak to je s kritickou infrastrukturou v České republice. 

 

Šenovský, M; Adamec, V.; Šenovský, P.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI: 

Ostrava 2007, 136 str., ISBN 978-80-7385-025-8 

 

Šenovský, M.; a kolektiv: Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Procesní analýza 

zranitelnosti prvků kritické infrastruktury za tok 2007. SPBI: Ostrava 2007, 144 str. 

ISBN: 978-80-7385-030-2 (projekt VD20062008A04) 

 

Šenovský, M.; kolektiv autorů; Přístupy k analýze rizika kritické infrastruktury 

Vydalo SPBI v Ostravě 2006; ISBN: 80-86634-06-X; 

Publikace se zabývá problematikou kritické infrastruktury. V její první části je 

naznačen možný systém hodnocení prvků kritické infrastruktury, dále je provedena 

retrospektiva tohoto problému v EU, USA a ČR. Bylo zpracováno velké množství 

literárních zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Ve druhé části je proveden 

prvotní výběr metod analýz rizika, jejich porovnání a hledání jejich vhodnosti pro 

použití k hodnocení prvků kritické infrastruktury. 
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3. Definice pojmu "kritická infrastruktura" 

 

Jednoduše řečeno to je minimální infrastruktura, zajišťující standardní funkce 

systému pokud možno za všech situací a stavů. Je to část infrastruktury ve státě, která 

má rozhodující význam pro jeho chod za každé situace. 

Zvládnutí každé nouzové situace a vícenásobně to platí pro kritické situace se splněním 

ochrany životů a zdraví lidí, majetku a životního prostředí nelze provést bez nutného 

zázemí. A právě toto zázemí se označuje jako kritická infrastruktura a stává se 

předmětem ochrany sledované ze strany státu.  

Kritickou infrastrukturu tedy tvoří fyzické, organizační a kybernetické systémy, 

které jsou nutné pro zajištění minimálního chodu ekonomiky a správy státu. Jinak také 

řečeno, že kritickou infrastrukturou jsou převážně míněny systémy, jejichž zničení nebo 

omezení funkčnosti by mělo vážné dopady na ekonomickou a společenskou stabilitu, 

obranyschopnost a bezpečnost státu, na fungování státu jako územně společenské 

komunity.[1] 

Kritické infrastruktury se skládají z takových fyzických a informačně 

technologických zařízení, sítí, služeb a prostředků, které když jsou porušeny nebo 

zničeny, mohou mít velký vliv na zdraví, bezpečnost, nebo ekonomickou pohodu 

občanů, nebo na fungování vlád v členských zemích.1 Kritické infrastruktury se 

nacházejí napříč mnoha ekonomickými sektory, včetně bankovnictví a finančnictví, 

dopravy a služeb, energie, zdravotnictví, zásobování potravinami, komunikací a také 

klíčovými vládními službami. Některé kritické části těchto sektorů nejsou striktně 

řečeno „infrastrukturou“, ale prakticky jsou to sítě či podpůrné řetězce, které podporují 

přenos základních produktů nebo služeb. Například zásobování potravinami nebo vodou 

do velkých obytných zón je závislé na některých klíčových zařízeních, ale také na 

komplexní síti výrobců, distributorů a obchodníků. [10] 

Legislativa USA (konkrétně tzv. „Patriot Act“) kritickou infrastrukturu definuje 

jako “systémy a položky, hmotné i virtuální, do té míry životně důležité pro USA, že 

jejich zneprovoznění nebo zničení by s sebou neslo destabilizující dopad na bezpečnost, 

hospodářskou bezpečnost, veřejné zdraví nebo kombinaci těchto dopadů“. [3,4] 

                                                 
1  Definice citována z dokumentu „Sdělení Komise o ochraně kritické infrastruktury v boji proti 
terorismu". 
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Definici kritické infrastruktury také provedl v roce 2002 Plánovací výbor pro 

civilní komunikace (CCPC) Hlavního výboru pro civilní nouzové plánování NATO 

(SCEPC) v rámci Euroatlantické rady partnerství (EAPC), a to následovně: 

Kritická infrastruktura jsou taková zařízení, služby a informační systémy, které 

jsou tak životně důležité pro státy, že jejich zneschopnění nebo destrukce může mít 

zničující vliv na národní bezpečnost, ekonomiku, veřejné zdraví a bezpečnost 

a efektivní fungování vlády. [3] 

V souladu s odbornou literaturou lze také použít definici „kritická infrastruktura 

jsou fyzické (technické a materiálové), kybernetické a organizační podsystémy lidského 

systému, které jsou nutné pro zajištění ochrany životě, zdraví a bezpečí lidí, majetku 

a minimálního chodu ekonomiky a správy státu“. Jsou to systémy, které jsou součástí 

(subsystémy) lidského systému. Subsystémy kritické infrastruktury a jejich počet nejsou 

dosud ustálené, v jedné zemi (např. USA, Austrálie, Holandsko) lze identifikovat změny 

ve složení i počtu v čase [7,9].  

Všeobecně přijímaná definice kritické infrastruktury zatím nebyla předložena. 

V metodice zpracování krizových plánů2 je uvedena následující definice. Cituji: 

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost 

by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu 

dalších základních funkcí státu při krizových situacích. [11] 

Hlavním problémem je, že doposud není tento pojem a vůbec ochrana kritické 

infrastruktury zakotvena v legislativě. Proto je v prvním pořadí nutno toto vydefinovat 

a jednoznačně stanovit kompetence a povinnosti jednotlivých správních úřadů, protože 

správní úřady bez zákonného pověření nemohou vykonávat žádné činnosti. 

Poté co bylo vytipováno deset oblastí, považovaných za prioritní z hlediska fungování 

společnosti a byl vytvořen seznam subjektů kritické infrastruktury na národní regionální 

a lokální úrovni, byl celý tento problém odsunut stranou. 

Co se týče seznamu subjektů, bude muset projít určitou korekcí z důvodu 

nepřehlednosti a přílišného počtu, který je výsledkem dostatečně nevydefinovaného 

pojmu kritická infrastruktura. Především je nutno si v definici uvědomit slovní spojení 

„závažný dopad“, podle kterého při stanovení (výběru) subjektů kritické infrastruktury 

by mělo být postupováno. Nejdůležitější je národní úroveň. Pro výběr subjektů je nutno 

stanovit přesná kritéria a také ujednotit přístup jednotlivých ministerstev k výběru. 

                                                 
2  dle § 15 a § 16 nařízení vlády č.462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č.36/2003 Sb. článek 
druhý vymezení pojmů, odstavec sedmý 
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V uvedených definicích můžeme vidět jistý vývoj, vývoj doplňování 

a zlepšování vyjádření. Už nejde jen o ohrožení životů a státu, ale jde o zachování 

běžného provozu společnosti, o to, aby mohli občané pokračovat v běžném 

každodenním životě. Je to vlastně produkt nebo služba. 

Pohledy na kritickou infrastrukturu se liší i díky geografickým odlišnostem 

a dalším specifikům, můžeme vidět nepatrné rozdíly, které jsou vcelku pochopitelné, 

vzhledem k odlišnému vývoji a historii ochrany kritické infrastruktury v jednotlivých 

státech respektive organizacích. 
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4. Kategorizace a stanovení kritické infrastruktury 

4.1. Faktory pro stanovení kritické infrastruktury 
 

Je zapotřebí zkoumat kritéria pro určení faktorů, které způsobují, že určitá 

infrastruktura nebo prvek infrastruktury jsou kritické. Tato kritéria výběru by měla být 

rovněž založena na odvětvových a kolektivních odborných poznatcích. 

Doplňkem kritérií výběru stanovených pro první výběr subjektů KI lze využít 

i následujících faktorů pro stanovení KI, které tvoří součást Evropského programu na 

ochranu kritických infrastruktur (dále jen „EPCIP“). [11] 

 

Pro určení potenciální kritické infrastruktury lze navrhnout tři faktory: 

 

 Rozsah – ztráta prvku kritické infrastruktury se hodnotí podle velikosti 

zeměpisné oblasti, která by mohla být jeho ztrátou nebo nedostupností 

postižena: 

a) mezinárodní, 

b) vnitrostátní, 

c) oblastní/teritoriální nebo 

d) místní; [11] 

 Závažnost – stupeň dopadu nebo ztráty může být hodnocen jako žádný, 

minimální, mírný nebo velký. Mezi kritéria, která lze pro hodnocení velikosti 

použít, patří: 

a) veřejný dopad (počet dotčených obyvatel, ztráty na životech, 

onemocnění, vážné zranění, evakuace), 

b) hospodářský dopad (vliv na HDP, závažnost hospodářské ztráty a/nebo 

zhoršení kvality výrobků nebo služeb, přerušení dopravních nebo 

energetických služeb, nedostatek vody a potravin), 

c) životní prostředí (dopad na veřejnost a okolní oblasti), 

d) vzájemná závislost (mezi jinými prvky kritické infrastruktury), 

e) politický dopad (důvěra ve schopnost vlády), 
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f) psychologické účinky (mohou rozvinout jinak zanedbatelné události) jak 

během nehody, tak po nehodě a na různých úrovních území (např. místní, 

regionální, národní a mezinárodní). [11] 

 Vliv času – toto kritérium zjišťuje, kdy by mohla mít ztráta prvku vážný dopad 

a) okamžitě, 

b) za 24 – 48 hodin, 

c) za týden, 

d) jindy. [11] 

 

Na základě uvedených kritérií je možné v každé oblasti a na úrovni státu 

stanovit, které subjekty budou patřit mezi kritickou infrastrukturu. [14] 

Výběr subjektů KI se také provádí na základě speciálních matematických metod, 

např. metod multikriteriální analýzy či metod operační analýzy, založených na hledání 

kritické cesty. Metody multikriteriální analýzy používají nejčastěji matici kritičnosti, tj. 

matici, která porovnává zranitelnost infrastruktury či technologie vůči očekávaným 

pohromám v území a důležitost infrastruktury pro dané území, viz obrázek 1.[12] 

 

 

Obrázek 1: Matice kritičnosti infrastruktury a technologií v území3 [7,12,13] 

 

                                                 
3  zranitelnost (vertikální osa) vs. důležitost (horizontální osa) infrastruktury v území. Zásadním 
parametrem je čas. Matic kritičnosti je celá řada, tuto jsem uvedl jako příklad, jak taková matice 
může vypadat. 
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Přestože je známa skutečnost, že kritické infrastruktury se vyskytují v mnoha 

různých odvětvích hospodářství, včetně bankovnictví a finančnictví, dopravy 

a distribuce, energetiky, podniků veřejných služeb, zdravotnictví, dodávek potravin, 

komunikací a klíčových vládních služeb, pak některé důležité prvky v těchto odvětvích 

nejsou „infrastrukturou“ v pravém slova smyslu, nýbrž sítě nebo dodavatelské řetězce, 

které podporují dodávky důležitých výrobků nebo služeb. Například dodávky potravin 

nebo vody do našich hlavních městských oblastí závisí na některých klíčových 

zařízeních, ale také na komplexní síti producentů, zpracovatelů, výrobců, distributorů 

a maloobchodníků. 

V zásadě se jedná o tři typy zařízení infrastruktury: 

 veřejné, soukromé a vládní infrastrukturní zařízení a vzájemně závislé 

kybernetické a fyzické sítě, 

 postupy a, pokud je to relevantní, jednotlivci, vykonávající kontrolu nad 

funkcemi kritické infrastruktury, 

 objekty mající kulturní nebo politický význam jako jsou „měkké cíle“, včetně 

masových akcí (např. sportovní, rekreační a kulturní). [20] 

 

4.2. Přístup k hodnocení kritické infrastruktury 
 

Zřetelně se ukazuje, že složitost řešené problematiky způsobuje problémy při 

čistě analytickém přístupu. Je to způsobeno jednak složitostí a množstvím vazeb a dále 

jejich proměnlivostí. Po časově náročném analytickém stanovení kritičnosti lze mnohdy 

konstatovat, že úloha je vyřešena, ale popisovaný stav je minulostí. Proto je třeba volit 

jiné metody, založené na expertním přístupu. Ty by umožnily rychle shromažďovat 

a vyhodnocovat potřebné informace a dávaly představu o kritičnosti jednotlivých 

segmentů kritické infrastruktury v různých úhlech a úrovních pohledu. 

Na základě těchto skutečností proto navrhovaný způsob hodnocení vychází 

z následujících předpokladů. [19] 

1. Kritickou infrastrukturu je třeba zvažovat jako celek ve vzájemných 

souvislostech. Jednotlivé sektory a segmenty kritické infrastruktury nelze 

hodnotit izolovaně bez ohledu na ostatní sektory a segmenty. 

2. Hodnocení důležitosti kritické infrastruktury, resp. jejích částí (sektorů, 

segmentů) se mění v závislosti na: 
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 způsobu narušení její funkce a podle účelu, ke kterému je hodnocení 

využito, 

 územním rozsahu, pro které je hodnocení využito, 

 časové dynamice odezvy kritické infrastruktury na narušení. 

3. Hodnocení kritické infrastruktury v komplexním měřítku nelze provést 

analyticky z těchto důvodů: 

 postihnout analyticky značné množství vztahů klade značné nároky na 

informační zdroje a vyžaduje nasazení mnoha analytických týmů, 

 časová náročnost analytického procesu vede k tomu, že může být 

vyhodnocena „minulost“ kritické infrastruktury a hodnocení nepostihuje 

aktuální stav kritické infrastruktury a dynamický vývoj situace – 

zhoršující, zlepšující. [19] 

Pro hodnocení kritické infrastruktury je tedy třeba dát přednost jiným přístupům 

a vytvořit postupy s dostatečnou mírou obecnosti, která umožní: 

 vytvořit dostatečně obecný a jednotný model hodnocení pro všechny segmenty 

kritické infrastruktury, 

 umožnit změnu „optiky“ v modelu hodnocení při změně úrovně rozlišení 

kritické infrastruktury (stát – kraj – lokalita) a zvolenou okrajovou podmínku 

(způsob narušení, účel hodnocení).[19] 

 

4.3. Kritéria kategorizace 
 

Základními kritérii, která vedou k rozdělení subjektů kritické infrastruktury 
do kategorií jsou: 

 nenahraditelnost 

Při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba části 

zařízení (systému). Činnost nelze nahradit v krátkém období a do obnovy činnosti lze 

náhradu řešit pouze provizorně s tím, že bude významně ovlivněn život obyvatelstva 

a fungování veřejné správy. Bude omezeno nebo znemožněno (dočasně) naplňovat 

některé základní potřeby (např. dodávky elektřiny, plynu, fungování komunikačních 

prostředků, služeb,…). Přitom může, ale nemusí být, vyhlášen krizový stav. Budou 

vyhlašovány regulační stupně, stavy nouze nebo omezení, která mohou být až 

celostátního charakteru. [21] 
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Dopady: zvýšené požadavky na vnitřní bezpečnost, vnější ostrahu, mezinárodní pomoc; 

dlouhotrvající omezení některých činností, atd. 

Podle tohoto kritéria se zařazují subjekty do kategorie I. [21] 

 

 nahraditelnost 

Při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba části zařízení 

(systému). Jejich činnost lze však nahradit jiným subjektem nebo provizorním 

způsobem v dostačující kvalitě. 

Obdobně jako u nenahraditelných subjektů může, ale nemusí, být vyhlášen krizový stav. 

Regulační stupně, stavy nouze nebo různá omezení budou vyhlašovány v omezeném 

rozsahu v návaznosti na postižené území. 

Dopady: je nutné zabezpečit náhradní nebo provizorní řešení vlastním subjektem, popř. 

obcí nebo krajem. 

Podle tohoto kritéria se zařazují subjekty do kategorie II a III. 

úrovně: 

 místní 

 krajská 

 národní (celostátní) 

 nadnárodní (Evropská kritická infrastruktura) [21] 

 

Cílem stanovení kritérií pro určování subjektů kritické infrastruktury a jejich 

zařazování do kategorií je stanovení opatření pro jednotlivé subjekty k tomu, aby byly 

vytvořeny podmínky pro zachování potřebných činností a služeb v případě narušení 

jejich fungování. 

Současné rozdělení subjektů zařazených v jednotlivých sektorech či odvětvích je 

prováděno podle jejich významu pro místní, krajskou, národní ( celostátní) úroveň. 

Toto rozdělení se navrhuje zachovat s tím, že subjekty zařazené do místní úrovně budou 

označeny jako subjekty kritické infrastruktury kategorie III, krajské úrovně jako 

subjekty kritické infrastruktury kategorie II a národní (celostátní) úrovně jako subjekty 

kritické infrastruktury kategorie I. Rozlišení na kategorie neznamená jen rozlišení 

úrovní, ale zejména diferenciaci požadavků na jednotlivé kategorie. Jako zvláštní 

kategorie by byly řešeny subjekty evropské kritické infrastruktury. [21] 
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Dále bych měl zmínit ještě objekty důležité pro obranu státu mají celostátní 

význam při zajišťování obrany státu, zejména pro zajištění základních funkcí státu 

a zabezpečení ozbrojených sil ČR. Při jejich výběru se vychází z Plánu obrany ČR, 

Koncepce operační přípravy státního území ČR, dílčích plánů obrany a rovněž 

krizových plánů ministerstev, ÚSÚ, krajů a dalších určených zpracovatelů. [21] 

Objekty možného napadení mají za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

podstatný význam pro zabezpečení mobilizace ozbrojených sil ČR, plnění opatření na 

území kraje, zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a fungování státní 

správy a samosprávy. Prakticky jsou shodné se subjekty kritické infrastruktury všech 

kategorií. [21] 

Základní požadavky na zajištění funkčnosti subjektů kritické infrastruktury, 

které jsou současně objekty možného napadení nebo objekty důležité pro obranu státu, 

by měly být sjednoceny co do rozsahu s tím, že některé speciální požadavky nutné 

z hlediska obrany by byly realizovány při hrozbě válečného konfliktu nebo po vyhlášení 

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. [21] 
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5. Ochrana kritické infrastruktury 

 

Ochrana kritické infrastruktury znamená ochranu objektů a sítí, tj. hlavně 

křížících se liniových struktur v lidském systému, které např. zjednodušeně představují 

technické struktury v území. Ochrana kritické infrastruktury je proces, který při 

zohlednění všech možných rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování prvků, vazeb 

a toků kritické infrastruktury tak, aby za žádných okolností nedošlo k jejich selhání 

[22]. V důsledku existence mezinárodní závislosti a provázání sektorů může selhání 

kritické infrastruktury v jednom státě ovlivnit více států, proto ochrana kritické 

infrastruktury vyžaduje nejen sdílení odpovědností s privátním sektorem a výměnu 

informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními organizacemi, ale 

i mezinárodní spolupráci [11]. 

Základní strategický přístup pro ochranu kritické infrastruktury je: 

 nic není absolutně bezpečné, 

 prvky i sítě KI mohou selhat dříve nebo později, a proto je nutné sofistikované 

řízení bezpečnosti území. 

Účinné a efektivní řízení bezpečnosti v území se musí opírat o současné znalosti a jejich 

správná vyhodnocení v souvislostech, které platí v daném území. Proto základní roli má 

výzkum, který v současné době řeší: 

 vnitřní propojení (tzv. interdependences v subsystémech kritické infrastruktury i 

v lidském systému), 

 postupy a cíle ochrany KI z manažerského pohledu na úrovni státu, 

 možné rozdělení úkolů ochrany KI mezi veřejný a privátní sektor (vychází se 

z rizik v území s cílem dosáhnout optima pro oba), 

 nároky na řídící personál vlastníků kritické infrastruktury a technologií, 

 obecný rámec pro bezpečnost KI. [22] 

 

5.1. Situace v zahraničí 
 

V rámci činnosti Výboru pro civilní ochranu (CPC) NATO byly v minulosti 

zahájeny první diskuse na téma KI a její ochrany a to v souvislosti s ochranou 

obyvatelstva a jeho životních podmínek. CPC se soustředil na úvodní informace na 
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téma ochrany kritické infrastruktury, které byly státům poskytnuty formou základních 

materiálů a seminářů. V podstatě o této problematice začaly hovořit státy, které se 

oblastí kritické infrastruktury a její ochranou intenzívně zabývaly na základě rozdílných 

důvodů. NATO v této oblasti poskytlo prostor pro vzdělávání partnerských států 

a nových členských států NATO s cílem rozšířit informovanost a získat přehled o stavu 

řešení v jednotlivých státech. 

Dle aktuálních informací CPC má v úmyslu se zaměřit na vzdělávání 

partnerských států NATO v oblasti ochrany kritické infrastruktury a k tomu je připraven 

plán vzdělávání. 

EU se problematikou ochrany kritické infrastruktury začala zabývat později, a to 

až v souvislosti s narušením dodávek elektrické energie (tzv. black – outů) v některých 

státech Evropy, přírodními katastrofami a v neposlední řadě následky teroristických 

útoků v Madridě a Londýně. 

Komise byla Radou pověřena, aby připravila odpovídající opatření pro ochranu 

KI, avšak pouze v návaznosti na poškození nebo zničení prvků životně důležitých 

(kritických) infrastruktur v důsledku teroristických útoků. 

Komise zřídila Evropský program pro ochranu kritické infrastruktury (EPCIP), 

který by měl zajistit, aby v rámci EU existovala přiměřená a rovnoměrná úroveň 

bezpečnosti ochrany kritické infrastruktury, co nejméně možností selhání a rychlá, 

vyzkoušená nápravná opatření. Úroveň ochrany by měla být odvozena od dopadu, jenž 

by mohl způsobit jejich možné selhání. EPCIP by měl co nejvíce minimalizovat veškeré 

negativní dopady, které mohou mít vliv na zvýšené investice na ochranu a potažmo na 

konkurenceschopnost příslušného odvětví. [11] 

Dokument vypracovaný Komisí na základě konferencí a jednání o OKI se 

nazýval Zelená kniha o EPCIP a prakticky představoval dotazník předložený členským 

státům EU na téma: 

 cíle, účelu a rozsahu EPCIP, 

 navrhovaných základních principů, 

 Evropské kritické infrastruktury a národních kritických infrastruktur, 

 úlohy vlastníků, provozovatelů a uživatelů KI a jejich odpovědnosti, 

 návrhu na vytvoření Varovné informační sítě kritické infrastruktury (CIWIN), 

 návrhů definic ochrana KI, společných oblastí KI a obsahu plánu bezpečnosti 

operátora/provozovatele. 
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Pro EPCIP je prioritní zajištění hrozeb vyplývajících z terorismu. Ochrana 

kritické infrastruktury bude založena na sblížení všech rizik. Pokud bude měřitelná 

úroveň ochrany konkrétního sektoru kritické infrastruktury dostatečná, budou 

zainteresované subjekty věnovat své úsilí hrozbám, vůči kterým jsou stále zranitelné. 

Klíčovými zásadami EPCIP je subsidiarita, doplňkovost (ve smyslu vyhnout se 

duplicitě), důvěrnost informací, spolupráce zainteresovaných subjektů, proporcionalita, 

odvětvový přístup. [8] 

Rámec EPCIP tvoří: 

 postupy pro označení evropských kritických infrastruktur a společný přístup 

k posuzování potřeb zlepšování ochrany takových infrastruktur; 

 opatření, která mají usnadnit provádění EPCIP, např. Výstražná informační síť 

kritické infrastruktury (dále jen CIWIN), procesy sdílení informací o ochraně 

kritické infrastruktury, určení a analýzy vzájemných závislostí; 

 poskytování podpory členským státům v oblasti vnitrostátních kritických 

infrastruktur, které by mohl, na základě zvážení, využít kterýkoli členský stát; 

 pohotovostní plánování; 

 vnější prostředky; 

 doprovodná finanční opatření a zvláště navržený program EU „Prevence 

připravenosti k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním 

rizikům a zvládání jejich následků“. 

Jedním z úkolů Haagského programu pro posílení prostoru svobody, bezpečnosti 

a práva bylo vytvořit mimo jiné systém ARGUS a výstražnou informační síť kritické 

infrastruktury. V programu je uvedeno: „Bude zřízen bezpečný a obecný systém rychlé 

výměny informací (ARGUS) a krizové středisko Komise za účelem koordinace 

stávajících systémů rychlé výměny informací. Navrhuje se zřídit Výstražná informační 

síť kritické infrastruktury (CIWIN).“ Dále pak také plán kritické infrastruktury. [8] 

CIWIN bude představovat platformu pro bezpečnou výměnu osvědčených postupů. 

Bude doplňovat existující sítě a mohla by poskytnou platformu pro výměnu rychlých 

výstrah propojenou se systémem ARGUS. Bude dbáno na to, aby nedocházelo 

k duplicitám. 

CIWIN bude zavedena jako součást Evropského programu EPCIP. Bude 

napojena na ARGUS. Systém „ARGUS“ bude logistickým rozhraním, které zajistí 

rychlý tok informací mezi stávajícími systémy rychlé výměny informací, jehož cílem 

bude dosažení maximální ochrany a bezpečnosti, včetně sítě donucovacích orgánů. [8] 
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Systém ARGUS sestává z interní komunikační sítě a zvláštního koordinačního 

procesu, který bude aktivován v případě závažné více-odvětvové krize. Interní síť 

elektronické komunikace je realizována prostřednictvím systému informační sběrnice. 

Je využíváno stávajících databází, jsou také podporovány další komunikační prostředky 

(SMS, telefon). Síť je využívána ke sdílení informací v reálném čase o nastávajících 

a probíhajících krizích a ke koordinaci vhodné reakce. Informace budou zpřístupněny 

všem účastníkům a systém bude aktualizován na základě získaných zkušeností 

a technologického pokroku. 

Zásady systému ARGUS jsou: 

 subsidiarita; 

 respektování zvláštních charakteristik, kompetencí a odborné způsobilosti 

stávajících systémů rychlého varování; 

 fungování v případě více-odvětvové krize; 

 v případě krize bude komunikační síť vyhrazena pro interní použití v rámci 

Komise a bude propojovat různé systémy rychlého varování, generální 

ředitelství a útvary Komise. Členské státy budou napojeny prostřednictvím 

systémů rychlého varování a jejich zvláštních sítí; 

ARGUS bude využívat stávající technologii a infrastrukturu spravovanou generálním 

ředitelstvím pro informatiku.[8] 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Evropské komise4 byla zřízena 

Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA). Jejím hlavním cílem 

je dosáhnout vysokého stupně informační a síťové bezpečnosti mezi členskými státy 

EU. Snaží se také zvyšovat povědomí o informační a síťové kultuře jako výhodě pro 

občany, firmy a veřejné orgány. Zdokonalení informační a síťové bezpečnosti přispěje 

k bezproblémové funkci trhu uvnitř Evropského společenství. ENISA bude napomáhat 

Evropské komisi, členským státům a v důsledku toho také komerčním organizacím 

chránit informační a síťovou bezpečnost a řešit problémy v této oblasti. Do loňského 

roku ENISA sbírala informace z členských států a snažila se najít problematické oblasti, 

k jejichž vyřešení by mohla svými odbornými kapacitami přispět. 

V roce 2005 vydala: 

                                                 
4  Nařízení č. 460/2004 Evropského parlamentu a Evropské komise 
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 Who is who directory – adresář veřejných a soukromých autorit zabývajících se 

problematikou informační a síťové bezpečnosti v jednotlivých členských 

státech; 

 Raising Awareness in Information Security – Insight and Guidance for Member 

States – příručka ke zvyšování povědomí informační bezpečnosti pro obyvatele 

členských států; 

 ENISA Inventory of CERT activities in Europe5 – seznam aktivit spojených se 

společnostmi typu CERT v Evropě, praktické rady a doporučení a mnoho 

dalších doporučení v oblasti síťové a informační bezpečnosti. [8] 

 

Ve Sdělení komise radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru a výboru regionů se uvádí, že ENISA přispívá k rozvoji kultury 

bezpečnosti sítí a informací ve prospěch občanů, spotřebitelů, podniků i organizací ve 

veřejném sektoru v celé Evropské unii. Vydává svůj čtvrtletní časopis, který je možno si 

stáhnout na jejich internetových stránkách (ve formátu *.pdf). Obsahově je zaměřen na 

informační a komunikační technologie. Jsou zde poskytovány např. rady, jak chránit 

svůj počítač před napadením ze sítě, jaké programy na ochranu používat apod. 

Komise také vyzývá členské státy, aby: 

 v těsné spolupráci s agenturou ENISA podporovaly kampaně na zvýšení 

povědomí o přednostech, výhodách a přínosech uplatňování účinných 

bezpečnostních technologií, postupů a chování; 

 využily zavádění služeb elektronické veřejné správy k propagaci a podpoře 

dobrých bezpečnostních postupů, které lze poté rozšířit i do jiných odvětví; 

 podněcovaly rozvoj programů bezpečnosti sítí a informací jako součást osnov 

vyššího vzdělávání.[8] 

 

5.2. Ochrana kritické infrastruktury v České republice 
 

Ochrana kritické infrastruktury nabývá u nás stále více na významu.  

Problematiku ochrany kritické infrastruktury má v ČR v působnosti Výbor pro 

civilní nouzové plánování (VCNP) Bezpečnostní rady státu. Jeho řízení patří do gesce 

MV GŘ HZS. 

                                                 
5  viz http://www.citizencorps.gov/cert/ 
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Řešení problematiky kritické infrastruktury a její ochrany u nás lze rozdělit na tři části, 

a to: 

 mapování kritické infrastruktury v ČR; 

 inventura přístupu subjektů řešících problematiku kritické infrastruktury v jejich 

jednotlivých oblastech; 

 rozbor situace v jednotlivých odvětvích ČR s vazbou na postupy mezinárodních 

organizací a institucí (EU, NATO aj.). [8] 

 

5.2.1. Přehled sektorů kritické infrastruktury 
 

Na základě návrhů gestorů a spolugestorů za příslušné oblasti kritické 

infrastruktury pracovní skupina KI dne 14. března 2007 projednala a schválila přehled 

oblastí kritické infrastruktury. [21] viz příloha 1. 

 

5.2.2. Možnosti dalšího postupu (vývoje) 
 

V minulých letech bylo tomuto problému věnováno mnoho úsilí a pozornosti. 

Vyvíjely se a dále se vyvíjejí aktivity ve výzkumu postupů k zachování funkčnosti 

jednotlivých oblastí kritické infrastruktury. Nutno říct, že stále jednotná metodika 

k tomuto problému neexistuje. Vyvstává tak otázka, zda ji převzít ze zahraničí, kde s ní 

již mají určité zkušenosti nebo si vytvořit vlastní. [27] 

Každá země má ale jiný přístup, od chápání principů ochrany kritické 

infrastruktury, přes terminologii, definici kritické infrastruktury, řízení ochrany, 

metodologii, technologii a ochranu informační infrastruktury, atd. 

Pomalu dochází ke konsensu, že izolovaný pohled nestačí – hlavní problémy leží 

v komplexnosti a provázanosti společnosti. Problematika ochrany kritické infrastruktury 

se neomezuje pouze na národní rozměr, ale má mezinárodní kontext. [27] 

Na základě jednotného stanoviska členských států EU Komise a Rada potvrdily, 

že národní kritická infrastruktura zůstává nadále v odpovědnosti a jurisdikci příslušného 

členského státu EU. [21] 

V každém případě má hlavní roli stát, který má za povinnost chránit občany, 

majetek a životní prostředí a zároveň sám je zřizovatelem řady subjektů kritické 

infrastruktury. Dále jsou zde vlastníci podniků a organizací, tedy subjektů kritické 
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infrastruktury a fyzické osoby, kterých by se výpadek funkcí subjektů významně dotkl. 

[27] 

V roce 2006 byly předloženy dva dokumenty Komise. Jednalo se o návrh 

Směrnice Rady o určení a stanovení evropské kritické infrastruktury (ECI) 

a vyhodnocení potřeb zlepšení její ochrany a Sdělení Komise o EPCIP. 

Pracovní skupina VCNP formou stanovisek a doporučení za ČR přispěla k úpravě 

předkládaných dokumentů. Údaje uvedené v těchto materiálech jsou využitelné pro 

koncipování problematiky kritické infrastruktury v ČR. [21] 

 

Podle doc. Procházkové6 existují u nás dva nesmiřitelné tábory, které se 

ochranou kritické infrastruktury zabývají. První tábor, do kterého patří odborníci 

z oblasti územního plánování, navrhování, projektování, výstavby, provozování, oprav 

a údržby objektů, infrastruktur a technologií, tvrdí, že procesní model pro ochranu 

funkčnosti kritické infrastruktury je model založený na řízení bezpečnosti, který 

obsahuje všechny lidské činnosti v oblasti řízení a opírá se v nich o dosavadní poznání. 

Druhý tábor, do kterého především patří odborníci zabývající se odezvou na mimořádné 

události, tvrdí, že procesní model pro ochranu funkčnosti kritické infrastruktury je 

model opírající se o robustní výkonné složky, které zvládnou vše. [28] 

Na základě filozofických konceptů OSN, IAEA, OECD, OTA, EU aj. je 

ukázáno, že koncept první je účinnější a zaručuje aplikaci současného poznání 

a zkušeností do oblasti zajišťování bezpečnosti a udržitelného rozvoje lidského systému. 

Je strategický, proaktivní a zajišťuje řešení problémů v nadčasovém rozměru. Druhý 

koncept je pouze reaktivní a jeho úkolem je zvládnout momentální problémy. To 

znamená, že připravuje plány odezvy včetně plánů zásahů výkonných složek, které 

obsahují účinnou reakci na situaci a efektivní zvládnutí nastalých problémů. [28] 

 

5.2.3. Poznámky z konference 
 

Zde jsem vybral pár poznámek, jak je zaznamenala a publikovala doc. 

Procházková v periodiku 112. Jedná se poznámky z mezinárodní konference, která se 

konala v červnu 2006 ve francouzském Nice. 
                                                 
6  PROCHÁZKOVÁ, D.: Shrnutí výsledků rešerše zaměřené na ochranu kritické 

infrastruktury. Více v seznamu použité literatury pod odkazem [28] 



 33 

Zatímco v ČR řešíme problémy typu, co to je kritická infrastruktura a jak určit 

v území její objekty, svět je dál. Řeší systémově otázky spojené se zajištěním funkčnosti 

a rozvoje infrastruktury v území tak, aby byly naplněny požadavky na obslužnost 

území, bezpečný provoz a ochranu kritické infrastruktury a aby při tom byla zvýšena 

ochrana a bezpečí lidí s ohledem na živelní a jiné pohromy, možné v předmětném 

území. 

K zajištění ochrany kritické infrastruktury se v EU, USA a Kanadě používají tzv. 

PPP (Public Private Partnership) projekty. PPP projekty jsou velmi moderní a je v nich 

většinou spatřována možnost pro zajištění jak modernizace, tak i ochrany infrastruktury, 

a to právě té kritické. Pro jejich použití je třeba vhodná národní legislativa. Tyto typy 

projektů jsou zaměřené na zajištění bezpečí lidí a rozvoje území. Z údajů 

prezentovaných rakouskými odborníky vyplynulo, že v ČR spadají PPP projekty pod 

Ministerstvo financí a že aspekt bezpečí lidí není v nich zvláště sledován, a to na rozdíl 

od západních zemí EU, USA i Kanady. 

USA, Kanada i EU se při řízení území soustřeďují na infrastrukturu, protože bez 

ní je bezpečí a rozvoj lidské společnosti nemožný. EU je při vytváření PPP projektů 

v lepší pozici, protože značná část infrastruktury je národní. 

Podmínkou pro vytváření PPP projektů je to, aby legislativa byla transparentní 

a umožnila rovnováhu zájmů a zisků mezi veřejnou správou a soukromým sektorem. To 

znamená, že zájmy a požadavky obou sektorů si musejí vyjít vstříc. 

Z analýz provedených v rámci EU vyplývá, že mnoho členských zemí má 

poddimenzovanou infrastrukturu. Proto EU podporuje PPP projekty. 

Ochrana infrastruktury v území je věc veřejná i soukromá. Stát / vláda musí 

použít veškeré nástroje k podpoře spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, tj. 

legislativu, výzkum, výchovu a vzdělání, finanční a jiné podpory. Veřejná správa je 

odpovědná za správu území, a proto sleduje kritickou infrastrukturu v území a řídí ji tak, 

aby její kritičnost byla přijatelná. 

Z hlediska odpovědnosti EU prosazuje, aby u PPP projektů byla jasná 

odpovědnost, tj. jeden odpovědný, ne soubor ministerstev. 

Více najdeme v článku věnovanému zmíněné konferenci, který byl publikován 

v říjnovém čísle časopisu 112 v roce 2006. [26] 
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Při shrnutí předešlých poznámek můžeme konstatovat, že při tvorbě národní 

strategie ochrany kritické infrastruktury je nutno vidět několik subjektů, jejichž role 

nelze opomenout. 

Prvním je stát, který navíc plní dvě role. Na jedné straně, jak už bylo uvedeno, 

má stát povinnost chránit občany, majetek a životní prostředí. Na druhé straně sám stát 

je zřizovatelem řady subjektů kritické infrastruktury. 

Dále tady vystupují soukromí vlastníci podniků či organizací – tedy subjektů 

kritické infrastruktury. A nakonec musíme ještě zmínit fyzické osoby, kterých se 

výpadek funkce subjektů kritické infrastruktury významně dotkne. [29] 

Především nutno zdůraznit to, že základem jakýchkoliv strategií k ochraně 

kritických infrastruktur je respektování toho, že podstatná část subjektů kritické 

infrastruktury je v soukromých rukou. To tedy znamená, že bez velmi úzké spolupráce 

se soukromým sektorem není realizace jakékoliv strategie ochrany dost dobře možná. 

Velmi často se volá po legislativních úpravách. A to i za situace, kdy již stávající 

právní úprava umožňuje v dané oblasti přiměřeně konat. A to minimálně na bázi 

krizového zákona. O právní úpravě tak nutno uvažovat zejména v souvislosti 

s případnou finanční účastí státu na opatřeních k zabezpečení funkčnosti kritické 

infrastruktury. [29] 

 

5.2.4. Návrh dalšího postupu7 
 

Na současný stav řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury navazuje 

záměr předložit k projednání vládě ČR, cestou BRS, strategii ČR k řešení problematiky 

kritické infrastruktury, jejíž součástí budou dílčí strategie jednotlivých odvětví 

zahrnující všechny úrovně veřejné správy. Pro vytvoření komplexní strategie ČR 

k řešení problematiky kritické infrastruktury budou využity rovněž strategie EU 

a NATO a materiály doposud zpracovaných v ČR. Současně se navrhuje zpracovat 

Národní program ochrany kritické infrastruktury. Obsah vládního dokumentu by měl 

být zaměřen na: 

a) určení významu fungování subjektů kritické infrastruktury pro jednotlivé úrovně, 

b) stanovení dopadů nefunkčnosti objektů kritické infrastruktury na jednotlivé 

úrovně, 

                                                 
7 podle zprávy o řešení problematiky kritické infrastruktury v ČR 
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c) analýzu ohrožení a určení způsobu jak zabránit nebo minimalizovat dopady 

nefungování některých objektů kritické infrastruktury, 

d) stanovení úkolů gestorům za řešení problematiky v jednotlivých odvětvích či 

subjektům kritické infrastruktury za řešení problémů vzniklých u objektů kritické 

infrastruktury, 

e) vypracování přehledu zákonných norem upravujících odpovědnost v oblasti 

ochrany kritické infrastruktury, tj. stávajících i chybějících, 

f) vypracování rozborů ekonomických dopadů na veřejné rozpočty. [21] 

 

Návrh obsahu Národního programu ochrany kritické infrastruktury: 

 Legislativní úpravy ve vazbě na legislativu v oblasti bezpečnosti (krizové 

zákony, obrana státu apod.) a závazné dokumenty zejména EU, 

 Úpravy metodik pro zpracování plánů v oblasti bezpečnosti (krizové plány, 

plány krizové připravenosti, apod.), 

 Úpravy Plánů kontinuity činnosti subjektů kritické infrastruktury k zachování 

minimální funkčnosti kritické infrastruktury. Stanovit hlavní a kritické činnosti 

pro plánování kontinuity fungování subjektů kritické infrastruktury, 

 Úpravy vnitřních předpisů, norem a standardů pro příslušné sektory kritické 

infrastruktury z hlediska jejich dostatečnosti pro ochranu kritické infrastruktury, 

 Zabezpečit informování (vyrozumění) hlavních vlastníků/dodavatelů činností 

(služeb) v oblasti kritické infrastruktury,  

 Vytvoření podmínek pro nácvik opatření k ochraně kritické infrastruktury 

(simulátory ohrožení sektorů či subjektů kritické infrastruktury), 

 Vytvoření podmínek pro financování opatření ochrany kritické infrastruktury, 

včetně projektů uplatňovaných v rámci programů EU. [21] 
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6. Subjekty poskytující nouzové služby 

 

Mezi subjekty poskytující nouzové služby byly zařazeny tyto8: 

 Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné jednotky požární ochrany 

 Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) 

 Armáda ČR (zabezpečení obrany) 

 Radiační monitorování včetně podkladů pro rozhodování o opatřeních vedoucích 

ke snížení nebo odvrácení ozáření 

 Předpovědní,varovná a hlásná služba 

Dále zde můžeme zařadit další složky IZS. (Viz Obrázek 2.) 

 

6.1. Vybrané právní předpisy týkajících se subjektů 
poskytujících nouzové služby 
 

Především se zde jedná o soubor čtyř zákonů, které od roku 2001 upravují problematiku 

požární ochrany při mimořádných událostí a krizových stavech: 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [34] 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů [35] 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů [37] 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [41] 

Další právní předpisy týkající se subjektů poskytujících nouzové služby respektive 

složek IZS jsou: 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

[23] 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů [10] 

 Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů [18] 

                                                 
8 Podle Tabulky 2: Oblasti kritické infrastruktury a gesční odpovědnosti [21] viz příloha I. 
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 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [25] 

 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů [24] 

Zde jsem vypsal ty hlavní právní předpisy, kterým bych chtěl v následujících odrážkách 

věnovat nějakou zmínku. 

 

6.2. Zákon o integrovaném záchranném systému 
 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), 

stanovuje složky IZS a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Integrovaným záchranným systémem rozumíme koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. IZS se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět 

současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami IZS. [35] 

Činnost IZS provádějí jeho složky. Ty se rozdělují na základní a ostatní. 

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

požární ochrany, zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 

zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. [35] 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou 

pomoc na vyžádání. 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. 

Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. [35] 
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Obrázek 2: Složky IZS [36] 

 

Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě 

pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, nebo Ministerstva vnitra, 

pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací. [35] 

Následně bych chtěl zmínit významné subjekty poskytující nouzové služby. 

 

6.3. Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) je zřízen zákonem9, a jeho základním 

posláním chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou 

pomoc při mimořádných událostech. 

HZS při plnění svých úkolů10 spolupracuje se správními úřady a jinými státními 

orgány, orgány samosprávy a v mnoha případech také s právnickými a fyzickými 

osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem 

spolupráce je mimo jiné stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování 

                                                 
9  Zákon č. 238/2000 Sb. [34] 
10  HZS plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (z. č. 
239/2000 Sb. [35], z. č. 240/2000 Sb. [37], z. č. 133/1985 Sb. [25] 
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pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných 

právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti. [34] 

HZS kraje plní11 povinnosti orgánů kraje, a to za účelem zajištění přípravy na 

mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu 

obyvatelstva. 

HZS kraje v souladu s krizovým zákonem [37] plní úkoly kraje při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich 

řešením. [37] Za účelem připravenosti kraje na řešení krizových situací postupuje podle 

§ 15 krizového zákona.[37] 

 

6.4. Jednotky požární ochrany 
 

Jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“) jsou12: 

a) jednotka HZS kraje, která je složena z příslušníků HZS určených k výkonu služby na 

stanicích HZS kraje, 

b) jednotka HZS podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, která je složena 

z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této JPO jako své zaměstnání, 

d) jednotka SDH podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této JPO jako své zaměstnání. 

Základní úkoly JPO jsou popsány v zákoně 133/1985 Sb. [25] 

Při zdolávání požáru spolupracují JPO s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních 

předpisů13. JPO plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel (zákon č. 

240/2000 Sb. [37]). 

Pro účely plošného pokrytí se JPO dělí na jednotky 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

1. JPO I – jednotka HZS s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy 

z místa dislokace, 

                                                 
11  Podle § 10 zákona č. 239/2000 Sb. [35] 
12  Podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb. [25] 
13  Např. zákon č. 18/1997 Sb., (atomový zákon) 
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2. JPO II – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje 

hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 

minut jízdy z místa dislokace, 

3. JPO III – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO 

dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, 

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

1. JPO IV – jednotka HZS podniku, 

2. JPO v – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO 

dobrovolně, 

3. JPO VI – jednotka SDH podniku. 

V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj 

územní obvod. [25] 

 

Tabulka 1: Tabulka plošného pokrytí [25] 

 

Základní tabulka plošného porytí 

Stupeň nebezpečí 

území obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu 

na místo zásahu 

A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min I 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min II 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min III 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

 

6.4.1. Definice akceschopnosti 
 

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná 

připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže14: 

                                                 
14  Podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., § 18. [24] 
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a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanoveními 

a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v jím daném časovém limitu, 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky 

a věcných prostředků požární ochrany. [24] 

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace. [24] 

 

6.5. Policie České republiky 
 

Policie ČR je ustanovena zákonem15, a plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku 

a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při 

plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, 

ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

Policie plní úkoly stanovené zákonem již zmíněným zákonem a plní též úkoly 

státní správy, pokud tak stanoví zvláštní předpisy16. Policie plní rovněž úkoly při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány 

obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy17. [23] 

Při mimořádných událostech a při spolupráci se složkami IZS provádí Policie 

ČR zejména následující úkoly: 

1. Zajištění místa mimořádné události 

Toto spočívá především v zamezení vstupu nepovolaným osobám do místa zásahu 

z důvodů: 

 zabránění chaosu 

 zájmu ochrany života a zdraví všech osob 

 zabezpečení majetku 

2. Řízení dopravy 

                                                 
15  Zákon č. 283/1991 Sb., [23] 
16  (např. zákon č.147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, zákon č.135/1982 Sb., o hlášení 
a evidenci pobytu občanů, zákon č.75/1957 Sb., o občanských průkazech) 
17  (např. zákon o obecním zřízení) 
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Zde je hlavním úkolem zajistit ostatním složkám IZS možnost rychlého přístupu 

a opuštění místa události dopravními prostředky. Uzavření místa nehody a zajištění 

a řízení odklonu dopravy. 

3. Ustanovení totožnosti osob 

 mrtvých 

 zraněných 

 pohřešovaných 

ale i: 

 svědků 

 podezřelých 

4. Dokumentace stavu 

 Zajištění věcí – nálezů 

 Zajištění důkazů svědčících o možné trestné činnosti 

5. Podávání informací 

O události je potřeba podávat informace všem osobám vyskytujících se v okolí události, 

zejména aby pochopily důvod uzavření oblasti, omezení dopravy, případně podávat 

informace postiženým osobám a subjektům na koho se obrátit s žádostí o pomoc. [17] 

 

6.6. Zdravotnická záchranná služba 
 

Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“)je definována vyhláškou18, 

a ukládá se jí poskytovat odbornou přednemocniční neodkladnou péči. 

Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku jejich 

úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření 

a při jejich předání do zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které: 

a) bezprostředně ohrožují život postiženého, 

b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 

d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 

e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo 

jeho okolí. 

Základní úkoly jsou popsány v již zmíněné vyhlášce. [18] 

                                                 
18  Vyhláška č. 434/1992 Sb., [18] 
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6.7. Armáda České republiky 
 

Zákon19 upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil ČR, jejich řízení, 

přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje použití vojenské 

zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody. 

Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti 

vnějšímu napadení. [10] 

Vojáci armády při plnění úkolů20 mají práva a povinnosti jako příslušníci Policie 

České republiky. 

A dále lze armádu využít: 

 K záchranným pracím 

Pomoc armády se využívá v případě, kdy příslušné správní úřady, orgány územní 

samosprávy, požární ochrany nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami. Jedná 

se o dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení 

s potřebným vojenským materiálem a pod velením příslušného velitele. Použití armády 

k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů, primátoři a starostové obcí 

nebo Ministerstvo vnitra. Hrozí – li však nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití 

armády k záchranným pracím velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany 

u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které je nejblíže místu 

mimořádné události. Veškeré použití armády k záchranným pracím se uskutečňuje 

v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb. [16] 

Je – li ohrožena podstatná část území České republiky, rozhoduje o použití 

armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra. [10] 

Po rozhodnutí vlády o použití armády k záchranným pracím zřídí náčelník 

Generálního štábu vojenský krizový štáb, který řídí a koordinuje činnost nasazených 

vojenských útvarů a vojenských zařízení. K monitorování pohromy a k monitorování 

radiační a chemické situace na určeném území může náčelník Generálního štábu 

vyčlenit vojenská letadla. [10] 

 K odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky 

                                                 
19  Zákon č. 219/1999 Sb. [10] 
20  Armáda plní úkoly uvedené v § 9 a § 10 zákona č. 219/1999 Sb. [10] 
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Vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou lze použít i v jiných závažných 

situacích ohrožujících život, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, 

kdy příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, právnické osoby, požární 

ochrana nebo vojenské záchranné útvary nemají potřebnou techniku k odstranění 

takového ohrožení. Použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou mohou 

vyžadovat v těchto případech příslušní vedoucí správních úřadů, orgánů územní 

samosprávy, právnických osob nebo požární ochrany cestou náčelníka Generálního 

štábu u ministra. Ministr o použití vojenské techniky informuje vládu. [10] 

 K použití vojenských záchranných útvarů k plnění humanitárních úkolů civilní 

ochrany 

Vojenské záchranné útvary se používají k plnění humanitárních úkolů ochrany 

obyvatelstva při mimořádných událostech před nasazením útvarů a zařízení armády ČR 

k záchranným pracím. Jsou to specializované součásti armády ČR zaměřené svým 

vybavením na likvidační práce a obnovu postiženého území. [16] 

 K zabezpečení letecké zdravotnické dopravy 

Hrozí – li nebezpečí z prodlení a nestačí – li síly a prostředky letecké záchranné služby, 

podílí se armáda na činnosti letecké záchranné služby a na letecké dopravě transplantátů 

nebo lékařů a zdravotnického personálu na základě dohody ministerstva 

s Ministerstvem zdravotnictví. [10] 

 

6.8. Operační a informační střediska 
 

 Operační a informační střediska IZS podle zákona21 jsou povinna např. přijímat 

a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, zprostředkovávat organizaci 

plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, plnit úkoly uložené orgány oprávněnými 

koordinovat záchranné a likvidační práce, zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění 

základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků podle dokumentace IZS. 

Operační a informační střediska IZS jsou oprávněna: 

a) povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS a JPO, dalších složek IZS podle 

poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu; při tom dbají, 

aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného 

                                                 
21  zákona 239/2000 Sb., [35] 
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funkcionáře HZS, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, 

b) vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle požadavků 

velitele zásahu, 

c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak22. [35] 

Operační a informační střediska jsou v podstatě také subjektem poskytujícím nouzové 

služby (jako např. vyrozumění a varování ostatních subjektů v případě vzniku 

mimořádné události), proto je nutno také tento subjekt zabezpečit a zajistit jeho 

funkčnost. 

 

6.8. Zákon o krizovém řízení 
 

Tento zákon23 stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení. 

Definuje poslední z krizových stavů – stav nebezpečí, a také pojmy jako 

pracovní povinnost, pracovní výpomoc a věcné prostředky. 

Krizový zákon ukládá HZS kraje zabezpečení zpracování krizového plánu kraje. 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby na výzvu příslušného orgánu krizového 

řízení jsou povinny se při přípravě na krizové situace podílet na zpracování krizových 

plánů24. V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které 

zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizových plánů, jsou tyto osoby dále povinny 

zpracovávat plány krizové připravenosti. 

Plánem krizové připravenosti se rozumí plán, ve kterém je upravena příprava 

příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 

Struktura plánu krizové připravenosti je dána nařízením vlády. [15] 

 

                                                 
22  Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) 
23  Zákon č. 240/2000 Sb. [37] 
24  Podle § 29 odst. 1 krizového zákona [37] 
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6.9. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
 

Zákon25 upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení 

krizových stavů. 

Dále stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Zákon pracuje s mnoha novými pojmy. Jedním z nich je pojem hospodářské 

opatření pro krizové stavy. Rozumíme jím organizační, materiální nebo finanční 

opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné 

dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy organizují správní úřady. 

Orgány působícími v systému hospodářských opatření pro krizové stavy jsou 

vláda, ústřední správní úřady (ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy), krajské 

úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a určené obce. Působnost těchto 

orgánů je přesně tímto zákonem stanovena. 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje: 

a) systém nouzového hospodářství, 

b) systém hospodářské mobilizace, 

c) použití státních hmotných rezerv, 

d) výstavbu a údržbu infrastruktury, 

e) regulační opatření. 

Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků 

a energií nebo usměrnění spotřeby. [40] 

 

                                                 
25  Zákon č. 241/2000 Sb., [41] 
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7. Analýza dosavadních právních předpisů v oblasti 

ochrany kritické infrastruktury 

 

Na základě současného rozdělení do kategorií na místní, krajskou a celostátní 

úroveň, lze alespoň částečně legislativně konat s využitím zákonů č. 239/2000 Sb. 

a krizového zákona č. 240/2000 Sb. 

Na místní úrovni, kde by případný výpadek nebo narušení infrastruktury mělo 

pouze místní dopad, může obec k zabezpečení plnění úkolů a zachování funkčnosti 

subjektů kritické infrastruktury využít v současné době § 15 zákona o IZS. Podle tohoto 

§ obecní úřad například organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí 

osob před hrozícím nebezpečím, poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, atd. [35] 

Když shrneme předchozí informace, tak tímto § zabezpečuje obec úkoly 

v oblasti přípravy na řešení mimořádných událostí, podílu na záchranných 

a likvidačních pracích a na ochraně obyvatelstva při možném výpadku či narušení 

subjektů kritické infrastruktury, které by mělo dopad obyvatele obce nebo část obce. 

[podle 21] 

Paragrafy (§ 23 a § 24) zákona o IZS se především týkají povinností 

právnických a podnikajících fyzických osob v souvislosti se záchrannými a likvidačními 

pracemi. 

§ 23 a § 24 lze využít za podmínky, že jsou zahrnuty do havarijního plánu kraje nebo 

vnějšího havarijního plánu. Při řešení problému na místní úrovní může obec využít 

smluvních dohod mezi subjekty a dalšími právnickými a fyzickými osobami. 

Na krajské úrovni může kraj k zabezpečení úkolů v oblasti připravenosti kraje na řešení 

krizových situací postupovat v souladu s § 14 krizového zákona. [21] 

 Tento § definuje především práva a povinnosti hejtmana za krizového stavu 

nebezpečí. 

Hejtman je například oprávněn rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo 

povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, nařídit bezodkladné 

provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem 

zmírnění nebo odvrácení ohrožení, atd. Za stavu nebezpečí hejtman například 
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koordinuje záchranné a likvidační práce, poskytování zdravotnické pomoci, provádění 

opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb, organizuje 

a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, zajišťuje ochranu 

majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena 

evakuace, organizuje a koordinuje humanitární pomoc, apod. [37] 

Na celostátní úrovni narušení nebo vyřazení funkce subjektů kritické 

infrastruktury je schopno odstranit ministerstvo, ústřední správní úřad, právnické 

a podnikající fyzické osoby působící na území celého státu nebo na území více krajů. 

Tyto subjekty jsou prakticky nenahraditelné a jejich výpadek nelze zvládnout v krátkém 

časovém horizontu. Narušení či vyřazení bude mít dopad na život obyvatelstva na 

velkém území (na území dvou a více krajů nebo i celého státu). 

Ministerstva a ústřední správní úřady, které zabezpečují a organizují okamžité 

opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti 

veřejné správy26 mohou k tomuto zabezpečení využít § 29 krizového zákona, který 

ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost např. podílet se na 

zpracování krizových plánů, zpracovávat plány krizové připravenosti, bezplatně 

poskytnout a aktualizovat požadované podklady a další související údaje, poskytnout 

věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu 

krizového řízení, atd. [37] 

 

Dále je možno využít konkrétní zákony (např. energetický zákon27). Veškerou 

činnost po vyřazení subjektů na národní úrovni lze chápat jako provizorní při využití již 

předem připravených náhradních zdrojů (použití náhradních zdrojů elektrické energie, 

zásoby pohonných hmot, plynu, atd.). 

Mezi další legislativní předpisy týkající se bezpečnosti kritické infrastruktury 

můžeme přidat ústavní zákon o bezpečnosti České republiky28, a také zákon o státní 

pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou. Podle tohoto 

zákona29: Kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku 

pohromy, v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na 

obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Kraj může 

                                                 
26  § 9, odst.2, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb. [37] 
27  Zákon č. 458/2000 Sb. [42] 
28  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. [43] 
29  Zákon č. 12/2002 Sb. [44] 
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vyžádat spolupráci pověřeného obecního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj ve 

spolupráci s ministerstvem financí zpracuje na základě předaných podkladů návrh 

strategie obnovy území. [40] 

Pro zajištění dalších funkcí souvisejících s definicí kritické infrastruktury, jak již 

bylo dříve napsáno v kapitole definice kritické infrastruktury je nutné ještě provést 

legislativní úpravy. Stanovit kompetence a povinnosti jednotlivých správních úřadů. To 

znamená jednoznačně vydefinovat práva a povinnosti určených subjektů kritické 

infrastruktury – stanovit, že tyto povinnosti budou vykonávat ze zákona – tedy zadarmo, 

anebo že mají nárok na finanční příspěvky na tuto činnost (např. daňové úlevy, 

prostředky poskytnuté státem jako účelová dotace) a mechanizmy poskytování těchto 

prostředků. 

Nejdůležitější kategorií je národní úroveň – proto by měl stát v 1. pořadí stanovit 

nejen oblasti, které potřebuje zabezpečit k fungování základní funkce státu, ale 

i stanovit tyto subjekty konkrétně (například v energetice hlavní rozvody elektrické 

energie). 

V současné době, kdy nejsou dostatečně definovány vazby mezi státem 

a soukromým sektorem při přípravě na ochranu a vlastní ochranu kritické infrastruktury, 

je tyto vazby nutno nahradit připraveností především základních složek IZS. To 

znamená, aby u složek IZS, podílejících se na zajištění vnitřní bezpečnosti státu 

a ochrany obyvatelstva, byla zlepšena akceschopnost a reakce na mimořádné události. 

Připravenost a akceschopnost je nutno zdokonalovat cvičením a vzděláváním. Také je 

nutno ji podpořit zlepšující se vybaveností složek IZS a zdokonalováním spolupráce 

a koordinace, jak mezi jednotlivými složkami, tak do této spolupráce zapojit i soukromý 

sektor. [podle 6] 

Pro zabezpečení schopnosti plnit své úkoly mají Policie ČR a územní střediska 

záchranné služby zpracovány plány krizové připravenosti a HZS kraje krizové plány. 
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8. Typové plány pro oblast nouzových služeb 

 

Typovým plánem rozumíme dokument, který stanoví pro určitý druh krizové 

situace doporučené (typové) postupy, zásady a opatření pro její řešení. Vlastní 

zpracování typových plánů je přeneseno na jednotlivé ústřední správní úřady podle 

jejich působnosti. [46] Typové plány jsou součástí krizových plánů a jejich cílem je 

utřídění a standardizace informací o jednotlivých druzích krizových situací a jejich 

řešení pro účely krizového plánování a vytvoření databází pro informační systém 

krizového řízení. [33] 

Typové plány obsahují: 

 hodnocení krizové situace – Popisuje se konkrétní krizová situace (typ krizové 

situace, původce nebo příčiny vzniku krizové situace, popřípadě cíle původců 

krizové situace, scénář vývoje krizové situace), její dopady, podmínky 

(předpoklady) a překážky (omezení) pro řešení krizové situace, jakož i příslušné 

vazby na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při krizových 

situacích a tzv. kritickou infrastrukturu. 

 záměry řešení krizové situace – Popisují se doporučené typové postupy, zásady 

a opatření pro řešení krizové situace v oblastech krizového řízení, zajištění 

ochrany obyvatelstva, zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, jakož i zajištění 

ochrany ekonomiky v etapě hrozby vzniku krizové situace, etapě bezprostřední 

hrozby vzniku krizové situace, etapě vzniku krizové situace, etapě řešení krizové 

situace a etapě likvidace následků krizové situace. 

 údaje o zpracovatelích typového plánu – Uvádějí se údaje o osobách, které jsou 

odpovědné za zpracování nebo rozpracování a aktualizaci typového plánu. [33, 

46] 

 

Tabulka 2: Přehled typových krizových situací [dle 46] 

 

Poř. č. Typ krizové situace (druh ohrožení) 
 

1 Dlouhodobá inverzní situace 
2 Povodně velkého rozsahu 

3 a) Jiné živelní pohromy velkého rozsahu – rozsáhlé lesní požáry 
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3 b) Jiné živelní pohromy velkého rozsahu – sněhová kalamita 
3 c) Jiné živelní pohromy velkého rozsahu – silné zemětřesení 

4 Epidemie – hromadné nákazy osob 
5 Epifytie – hromadné nákazy polních kultur 
6 Epizootie – hromadné nákazy zvířat 
7 Radiační havárie 
8 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravkami 
9 Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu 

10 Narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně 
11 Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu 
12 Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 
13 Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

14 a) Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 
14 b) Narušení dodávek plynu velkého rozsahu 
14 c) Narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu 

15 Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 
16 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 
17 Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 
18 Narušení funkčnosti dopravní soustavy 
19 Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb a veřejných 

informačních vazeb velkého rozsahu 
20 Narušení funkčnosti poštovních služeb 
21 Migrační vlny velkého rozsahu 
22 Hromadné postižení osob mimo epidemií 
23 Narušení zákonnosti velkého rozsahu 

 

8.1. Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních 
funkcí státu při krizových situacích a tzv. kritické infrastruktury 
 

Dopady můžeme podle důležitosti rozlišovat následovně: 

 primární dopady 

 sekundární dopady 

 

V závislosti na rozsahu a průběhu popisovaných krizových situací můžou mít dopady 

v zásadě vliv především na tyto oblasti: 

 nouzové služby (záchranné a likvidační práce), 

 systém zásobování potravinami (veřejné služby), 

 systém dodávky vody, 

 systém dodávky elektřiny, plynu, atd., 
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Způsoby, jakými se může vzniklá krizová situace dotknout jednotlivých oblastí: 

 Nouzové služby se musí podílet na organizaci, řízení a zavádění ochranných 

opatření – zejména na řízení evakuace, zajištění uzávěr na hranicích, na státních 

hranicích, na monitorování a hodnocení situace, na zřízení a zajištění provozu 

specializovaných středisek, lékařské péče, atd. Nemalou roli budou mít nouzové 

služby při likvidačních pracích (dekontaminační práce všeho typu, 

monitorování); 

 Na území, kde je umístěno evakuované obyvatelstvo může dojít k počátečním 

problémům v chodu a zabezpečení rozsahu kritické infrastruktury s postupným 

zavedením všech jejich funkcí, s předností poskytování služeb nezbytných 

k přežití postiženého obyvatelstva; 

 možná redukce činností a snížení akceschopnosti orgánů státní správy, 

samosprávy a chodu státu (možná redukce základní funkčnosti ozbrojených sil, 

možná redukce základní funkčnosti ozbrojených bezpečnostních sborů, možná 

redukce základní funkčnosti záchranných sborů a havarijních služeb,…); 

 zdravotnictví a pohřební služby (velké množství postižených – otrava a úmrtí); 

 policie (zajištění pořádku a bezpečnosti v postižené lokalitě a jejím okolí); 

 pojišťovnictví jako součásti bankovního systému (likvidace pojistných 

události); 

 Vzhledem k předpokladu, že extremistické a teroristické síly budou mít za cíl 

oslabit stát v jeho základních funkcích, budou útoky těchto aktivit směřovat na 

objekty kritické infrastruktury a obyvatelstvo; 

 Narušením nebo zpomalením přenosu informací mezi ústředními správními 

úřady a institucemi, který pošta zabezpečuje by mohlo dojít ke komplikacím 

v činnosti vlády, parlamentu i jednotlivých ministerstev; 

 Systémy zásobování potravinami, krmivy a dodávka pitné vody mohou být 

zasaženy kontaminací určitých oblastí, zásob, provozů. Může dojít k přerušení 

nebo podstatnému omezení dodávky pitné vody, ostatních veřejných 

a nouzových služeb a ostatních infrastruktur, možná kontaminace zdroje vody. 

Lze očekávat regulaci potravních řetězců a kontrolu distribuce potravin, krmiv 

a vody; 

 Přerušení či omezení sjízdnosti na pozemních komunikacích v případě, že 

nebude zajištěna přeprava osob a materiálů jiným druhem přeprav např. 

železnicí může mít dopad do krizové infrastruktury; 
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 Nemožnost realizace dohodnuté výše přepravy v rámci dopravní obslužnosti 

může mít dopad i do oblasti kritické infrastruktury; 

 Omezení platebních transakcí a přenosu důležitých ekonomických informací by 

mohlo vést k narušení ekonomické funkce státu i podnikatelské sféry; 

 Systém dodávky elektřiny může být zasažen dlouhodobým výpadkem silného 

zdroje; 

 Jako zvláště důležitá část infrastruktury bude vyřazeno i odpadové hospodářství, 

kanalizační sítě a čističky odpadních vod, jejichž obnova bude vyžadovat velké 

investice.(kontaminace, zvýšené nároky na likvidaci kontaminované zeminy); 

 Možná redukce činnosti výrobních, skladovacích, dopravních a distribučních 

míst pohonných hmot. 

 

8.2. Činnosti složek IZS při vybraných krizových situacích 
 

Na území postiženém povodní budou muset složky IZS plnit zejména tyto úkoly: 

 zajistit záchranné práce a evakuaci obyvatelstva, zvířat a majetku 

 vymezit zaplavené území a zajistit jeho ochranu před drancováním, zabezpečit 

vnitřní bezpečnost z hlediska kriminality (pořádková služba, Policie,..) 

 nahradit dlouhodobý nedostatek základních služeb (zdravotnické, sociální a další 

potřeby) 

 zajistit nouzové zásobování (pitná voda, potraviny, oblečení, aj.) [47] 

 

Činnost složek IZS v případě rozsáhlého lesního požáru: 

JPO se řídí taktikou zásahu na lesní požáry, které řeší Bojový řád jednotek požární 

ochrany – taktické postupy zásahu, metodický list č. 21 „P“. [49] 

Mezi činnosti Policie ČR a Městské policie při lesních požárech patří např. 

 přijetí tísňové zprávy a její vyhodnocení, 

 výjezd na místo požáru a spolupráce s velitelem zásahu (dále jen „VZ“), 

 dopravní uzávěry a odklony na příjezdových komunikacích, 

 udržení pořádku (při evakuaci) a hlídková činnost, 

 ochrana majetku. 

Činnosti zdravotnické záchranné služby jsou např. 

 aktivace letecké záchranné služby, 
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 zajištění dostatečných kapacit pro převoz zraněných osob, 

 zajištění dostatečného množství zdravotnického materiálu, atd. [48] 

Činnosti jednotek Armády ČR spočívají především v zajištění těžké techniky pro zemní 

práce (buldozery, nakladače, nákladní automobily, atd.). Během požáru jednotky 

spolupracují s Policií ČR při zajištění nouzového ubytování evakuovaných osob. Po 

požáru se podílí na odstraňování následků. [48] 

 

Činnost JPO při sněhové kalamitě spočívá v průzkumu, monitorování situace, 

vyproštění osob z poškozených automobilů v případě dopravní havárie, vyproštění 

dopravních prostředků a uvízlé techniky, zamezení úniku ropných a jiných látek do 

terénu a vodotečí, a další činnosti podle vývoje situace, 

Policie České republiky a Městská policie realizuje uzavření neprůjezdného 

místa pozemní komunikace při sněhové kalamitě a zamezení vjezdu ostatních 

dopravních vozidel, dále provádí zajištění kvalitního nepřetržitého toku informací po 

své služební linii, na základě vyhodnocení kalamitní situace realizuje uzávěry na 

připojovacích pozemních komunikacích, reguluje dopravu na odkloněných trasách 

pozemních komunikacích, apod.  

Jednotky Armády ČR spolupracují se složkami IZS, pomáhají v případné 

regulaci dopravy, podílejí se na vyprošťování uvízlých dopravních vozidel, zabezpečují 

humanitární pomoc postiženým kalamitou, atd. [50] 

 

Činnost JPO při silném zemětřesení spočívá především v následujících opatřeních: 

 bezprostředně zahájit vyhledávání a vyprošťování zavalených osob v troskách, 

 zabránit panice a uklidnit obyvatelstvo, 

 odstraňování překážek z komunikací, 

 omezit a likvidovat sekundární dopady jako jsou požáry, zamoření životního 

prostředí chemickými a toxickými případně biologickými látkami apod., 

 zabezpečit provoz důležitých zařízení dodávkami el. proudu, pohonných hmot 

(např. telefonní ústředny, základnové stanice mobilních tel. operátorů atd.), 

 omezit dopady poškození el. rozvodné sítě, uzavírání přívodu plynu, el. energie 

a vody, atd. [51] 

Policie ČR a Městská policie 

 zřídit dopravní uzávěry a odklony na příjezdových komunikacích, 
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 udržení pořádku (při evakuaci) a hlídková činnost, ochrana majetku, zamezení 

případného rabování. 

Zdravotnická záchranná služba se podílí na: 

 zajištění zdravotnické pomoci postiženým osobám – jejich odsun do 

zdravotnických zařízení, aktivace letecké záchranné služby, 

 zajištění dostatečných kapacit pro převoz a ošetření zraněných osob, 

 zajištění dostatečného množství zdravotnického materiálu, 

 zapojení dalších zdravotnických zařízení, pomoc ČČK – zřízení a evidence 

humanitárních skladů, atd. [51] 

Jednotky Armády ČR zajišťují těžkou techniku pro zemní práce (ženijní práce – jeřáby, 

buldozery, nakladače, nákladní automobily, atd.), podílí se s JPO na týlovém 

zabezpečení (zajištění náhradních zdrojů el. energie, osvětlení při záchranných prací 

v noci atd.) Důležitým úkolem je vystavět polní nemocnici a zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva. Armáda se potom podílí i na odstraňování následků. 

Hygienická služba má především stanovit režim celkových zdravotnických opatření, 

stanovit režimová opatření proti vzniku epidemie a proti šíření vzniklé epidemie, 

kontrolovat dodržování hygienické kázně, vytyčit oddělené prostory pro zemřelé osoby, 

atd. [51] 

 

Činnost jednotek PO na místě výbuchu 

Na místě výbuchu je nutné učinit například následující opatření: 

 zabránit panice a uklidnit obyvatelstvo, 

 uzavřít oblast zasaženého území, nasazení jen nezbytně nutného počtu hasičů do 

prostoru ohroženého výbuchem, 

 vyloučení možných iniciačních zdrojů výbuchu, uzavírání přívodu plynu, el. 

energie a vody (s ohledem na výrobní technologii např. chemické, plynárenské 

provozy, atd.), 

 bezprostředně zahájit vyhledávání a vyprošťování zavalených osob v troskách, 

 poskytnutí neodkladné zdravotnické pomoci, 

 odstraňování překážek z komunikací, rozebírání konstrukcí, 

 sledování poškození (stabilita a celistvost) stavebních konstrukcí 

a technologických zařízení po výbuchu, 

 týlové zázemí (např. noční osvětlení prostoru mimořádné události), 

 a další činnosti podle vývoje situace a rozhodnutí velitele zásahu. [53] 
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Policie České republiky a Městská policie mají na starosti aktivaci pyrotechnické 

služby, realizaci uzavření místa výbuchu, uzávěry na pozemních komunikacích, 

pořádkové zabezpečení, regulace dopravy na odkloněných trasách pozemních 

komunikacích. 

Zdravotnická záchranná služba zajišťuje zdravotnickou pomoc postiženým 

osobám, třídí zraněné a jejich odsun do zdravotnických zařízení, atd. 

Jednotky Armády ČR v případě vyžádání se podílí na posílení policie, pomoci speciální 

technikou a týlovém zabezpečení. [53] 

 

Při migrační vlně velkého rozsahu budou kladeny nároky především na Policii 

ČR, aby nebyl narušen veřejný pořádek a nedošlo k nárůstu kriminální činnosti. Stejně 

tak bude Policie hrát hlavní roli při narušování zákonnosti velkého rozsahu. 

Ohrožení základních funkcí státu (kritické infrastruktury) povede vedle ohrožení 

obyvatelstva a chodu společnosti i k nedostatečnému zajištění služeb ve prospěch 

bezpečnostních a dalších ozbrojených složek státu a správních úřadů. Z tohoto důvodu 

(zamezení lavinového efektu vzniklého omezenými možnostmi řešitelů krizové situace) 

je nezbytné plánovat ochranu kritické infrastruktury a stanovit priority v zachování 

základních funkcí státu (např. prioritní poskytování služeb bezpečnostním složkám, IZS, 

armádě apod.). [54] 

Na činnost složek IZS bude mít velký vliv narušení dodávek elektrické energie. 

Závislost všech složek IZS na dodávkách elektrické energie je velmi vysoká. Výpadek 

bude mít vliv na informační a komunikační systémy, které jednotlivé složky používají 

k dorozumívání, taktéž operační a informační střediska budou mít omezené možnosti 

přijímat tísňová volání a vyrozumívat složky IZS o mimořádných událostech. Dalším 

problémem může být ve velkých městech dopravní kolaps a zácpy, které mohou 

negativně ovlivnit dojezd složek na místo vzniklé mimořádné události. Zřejmě 

posledním velkým problémem bude nemožnost natankovat pohonné hmoty na čerpacích 

stanicích. [dle 6] V případě, že z objektivních důvodů není možno zásobování 

prioritních odběratelů elektrickou energií zajistit, je řešením pouze využití náhradních 

zdrojů elektrické energie. [30] 

Typové plány jsou vypracovány pro zvládání krizových situací při narušení 

mnohých kritických infrastruktur, ale doposud nebyly zpracovány pro případ narušení 

jednotlivých prvků nouzových služeb (složek IZS). 

Další možností, která řeší společný postup složek IZS jsou typové činnosti. 
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8.3. Typové činnosti složek IZS 
 

Typové činnosti obsahují postupy složek IZS při záchranných a likvidačních 

pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné událostí. [55] 

 

Tabulka 3: Typové činnosti složek IZS [55] 

 

Označení Název typové činnosti 
 

STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu na uskutečněné 
a ověřené použití radiologické zbraně 

STČ-02/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu – demonstrování 
úmyslu sebevraždy 

STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu – Oznámení 
o uložení nebo nálezu výbušného předmětu 

STČ-04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při mimořádné 
události způsobené leteckou nehodou 

STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Nález předmětu 
s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“ 

STČ-06/IZS Typová činnost složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních 
opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty 

STČ-07/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Záchrana 
pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu“ 

STČ-09/IZS Typová činnost složek IZS při mimořádné události s velkým počtem 
raněných a obětí 

 

8.4. Poplachový plán 
 

Požární poplachový plán kraje slouží k zabezpečení součinnosti jednotek požární 

ochrany v kraji při hašení požárů a provádění záchranných a likvidačních prací na 

území kraje.  

Územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném operačním 

a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje 

a obsahuje: [56] 

 spojení na základní a ostatní složky IZS, 

 přehled sil a prostředků ostatních složek IZS, 
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 způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí 

a orgánů. 

Ústřední poplachový plán IZS je uložen na operačním a informačním středisku IZS, 

kterým je operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR. [56] 

 

Postupné změny a zařazování jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů 

požárního poplachu by mělo odpovídat také vylepšování vybavení a podmínek 

u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou ovlivňovány krajskými dotacemi. 

Profesionální hasiči HZS kraje v posledních letech cíleně směřují svěřené prostředky do 

zkvalitňování výbavy hasičů, jejich ochrany a nové zásahové techniky u kolegů 

v dobrovolných sborech. A to je krok vpřed. 
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9. Posouzení kritičnosti nouzových služeb 

 

Nouzové služby jsou kritickou infrastrukturou, protože bez jejich existence by 

nebylo možno se ani z části vypořádat se vzniklými krizovými situacemi. Proto by se 

měla ochraňovat jejich funkčnost a schopnost včas reagovat na případné ohrožení. 

Akceschopnost integrovaného záchranného systému je nutno pravidelnými cvičeními 

neustále zlepšovat a zvyšovat. 

Současný svět, lidskou společnost a všechny sféry života lidí provází dynamický 

vývoj. Neustálé změny jsou ovlivňovány především vlivem globalizace a různých 

integračních procesů. Všechno dnes je závislé na elektrické energii. Tím, jak se zvyšuje 

složitost a vzájemná závislost všech oblastí ovlivňující lidský život, tak se také zvyšuje 

jejich zranitelnost. Vzájemná provázanost prvků kritické infrastruktury se projevuje už 

při narušení jednoho z nich. Vliv domino efektů, kaskádových efektů a sekundárních 

dopadů může být ve skutečnosti významnější než samotná krizová situace. Na 

následujícím obrázku můžeme tuto závislost vidět. 

 

 

Obrázek 3: Kaskádové a vějířové šíření krizové situace [5] 
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Ochrana kritické infrastruktury není možná bez spolupráce státu se soukromým 

sektorem. Zajištění bezpečnosti je úlohou státu, respektive vlády. A zde vyvstávají tyto 

problémy: 

 Zprivatizované podniky kritické infrastruktury jsou v konkurenčním postavení 

 Problémy podniku jsou vítanou příležitostí pro konkurenci 

 Spolupráce odvětví jako celku je proto problematická 

 Soukromý vlastník posunuje provoz podniku ke hranici technických limitů [5] 

Důsledkem těchto problémů může být zvýšení frekvence pohrom, vyšší četnost 

krizových situací, atd. Při vícenásobném útoku na kritickou infrastrukturu, přesáhne 

krizová situace kapacitu IZS. 

Privatizace způsobila mezeru v bezpečnosti. Čím je mezera mezi vládní 

a podnikovou odpovědností větší, tím větší jsou kladeny nároky na kapacity IZS, jak je 

vidět z následujícího schématu. 

 

 

Obrázek 4: Vztah odpovědností a riziko mezery [5] 

 

Strategií státu při ochraně kritické infrastruktury by měla být spolupráce se 

soukromým sektorem, protože podstatná část subjektů KI je v soukromých rukou. To 



 61 

tedy znamená, že bez velmi úzké spolupráce se soukromým sektorem není realizace 

jakékoliv strategie ochrany dost dobře možná. [29] 

Dále nutno zdůraznit, že žádné násilné vstupy státu cestou stanovení povinností 

subjektů KI nemusí přinést kýžené výsledky. Reakce soukromého sektoru bude vždy 

v oblasti toho, co mi to přinese, resp. kdo to zaplatí. [29] 

Bude tedy vhodnější volit takový přístup, který umožní soukromé subjekty pro 

řešení dané problematiky zapojit, ještě lépe, pro řešení nadchnout. Tedy přesvědčit je 

o tom, že pro jednotlivé subjekty KI je jejich ochrana přínosem. To sice znamená 

vynaložení určitých prostředků, ale dotčený subjekt tím získává konkurenční výhody. 

Ty spočívají v tom, že za krizové situace má subjekt kritické infrastruktury 

minimalizované ztráty a může prakticky bez přerušení výrobní činnosti nabízet své 

produkty ve prospěch řešení krizové situace.[ 29] 

 

9.1. Možnosti ohrožení nouzových služeb 
 

Především je nutno počítat s těmito hrozbami, které by měly velký vliv na 

funkčnost celého integrovaného systému: 

 ohrožení vlivem živelních pohrom s rozsáhlými následky (například povodně, 

vichřice, tornáda, sněhová kalamita, aj.) 

 ohrožení vlivem pandemií (např.: ptačí chřipka) 

 ohrožení vlivem technického nebo lidského selhání a s tím souvisejících nehod 

a havárií s rozsáhlými následky (např.: jaderná havárie, nehoda na železnici, aj.) 

 ohrožení vlivem terorismu, různých sabotáží a kriminality (např.: bombový útok 

s cílem způsobit co největší ztráty na životech, aj.) 

Jak už bylo zmíněno zranitelnost IZS je znásobena velkou provázaností subjektů 

kritické infrastruktury, složitostí systému, domino efekty atd. 

Mezi faktory zvyšující riziko ohrožení nouzových služeb musíme zařadit zejména: 

 územní aglomerace s vysokým počtem lidí, infrastruktur, průmyslu, 

 neexistence záložních zdrojů 

 přílišná složitost systému 

 vzájemná závislost 
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Elektrorozvodné soustavy a elektrická energie se jeví jako jedna 

z nejdůležitějších oblastí kritické infrastruktury. Při jejím výpadku jsou vážně ohroženy 

další systémy u kterých je vysoká pravděpodobnost, že při brzkém neobnovení dodávky 

elektrické energie, se zhroutí také. [7] 

Největší vliv na činnost nouzových služeb bude právě mít výpadek proudu. 

Tento problém se dotkne prakticky všeho, protože činnost nouzových služeb bude tím 

výrazně zkomplikována a ztížena. Výpadek proudu může být zapříčiněn mnoha 

způsoby: přetížením sítě, přírodní katastrofou (orkán, silné bouře, aj.), zemětřesením, 

atd. 

Tento problém velice dobře vyjádřila ve své diplomové práci slečna Danuše 

Kratochvílová, která v kapitole vliv blackoutu na složky IZS vypsala tyto nejzávažnější 

dopady: 

 ochromení telekomunikačních a informačních systémů (nefunkční tísňové linky, 

nefunkční krizové mobily, protože bez dodávek elektrické energie zůstanou také 

vysílače). To bude mít za následek nemožnost příjmu tísňových volání, varování 

a vyrozumění, vysílání sil a prostředků k realizaci záchranných a likvidačních 

prací, 

 nemožnost natankování pohonných hmot na čerpacích stanicích 

 ochromení výroby a distribuce potravin a pitné vody 

 paralyzování městské dopravy 

 nedostatek zdravotnického materiálu a léků v místě hromadného neštěstí 

a váznoucí distribuce 

 komplikace s dekontaminací kontaminovaných oděvů (vlivem nedostatku vody, 

nefunkčnosti přístrojů 

 a jiné problémy vyvstávající z dlouhodobého výpadku elektrické energie [dle 6] 

 

9.2. Možnosti ochrany nouzových služeb 
 

Aby stát mohl zabezpečit ochranu chráněných zájmů, musí mít fungující 

kritickou infrastrukturu a technologie. To znamená, že za normálních, abnormálních 

i kritických podmínek musí být v provozu základní prvky, vazby a toky systému státu, 

které jsou základem schopnosti státu dosáhnout za každé situace stability a nastartovat 
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další rozvoj. To znamená, že ochrana kritické infrastruktury a technologií musí patřit 

mezi položky, které jsou předmětem řízení bezpečnosti území i krizového řízení [7] 

Předně můžeme do jisté míry předcházet problémům zmíněným výše 

preventivními opatřeními, jako je zabezpečit subjekty poskytující nouzové služby 

dostatečným množstvím nouzových zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) 

s odpovídajícím výkonem a dostatečnými zásobami nafty. 

Důležité je také, aby všechny složky IZS měly dispozici funkční komunikační 

a informační systémy, aby byly operační a informační střediska těchto složek 

provozuschopná pro příjem tísňových volání, vyrozumívání a vysílání sil a prostředků 

k vzniklým mimořádným událostem. [6] Pracoviště krizového řízení a složky musí mít 

zálohované spojení, a to nejlépe dvakrát. [7] 

Zajistit funkčnost vytipovaných čerpacích stanic pro čerpání pohonných hmot. 

Atd. viz [6] 

 

9.2.1. Zásady pro ochranu kritické infrastruktury a technologií 
 

1. Kvalitní projekt, umístění, kvalifikovaná výstavba a údržba, včasné opravy 

a modernizace. 

2. Identifikace opatření preventivních a zmírňujících vůči možným očekávaným 

živelním a jiným pohromám, tj. včetně havárií a jiných škodlivých jevů; připravenost 

složek, zdrojů, zařízení a pomůcek na zvládnutí dopadů pohrom včetně cílených útoků 

na kritickou infrastrukturu a technologie; a vytvoření schopností zvládnout kritické 

situace a zajistit rychlou obnovu prioritních infrastruktur a technologií v území. [7] 

To znamená analýzou zjišťovat ohrožení jednotlivých kritických infrastruktur. 

Analyzovat vše realisticky a perspektivně, vyhodnotit také krom velikosti ohrožení 

i četnost výskytu všech pohrom atd. 

3. Koncepce zabezpečení ochrany kritické infrastruktury a technologií vychází z faktu, 

že každý systém se skládá z prvků, vazeb a toků, z nichž některé tvoří kritická místa, 

která způsobují, že systém neplní funkci, ke které je určen a nebo k tomu významně 

přispívají. Tj. jejich zranitelnost přispívá výrazně ke zranitelnosti celého systému. Na 

tato místa se zaměřují opatření plánů kontinuity a krizových plánů a provádí se 

zálohování v území. [7] 
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Ke zjištění zranitelnosti jednotlivých nouzových služeb můžeme obecně dojít úvahou: 

Jak moc je na této složce závislá nastalá situace? Jaký má tato složka potenciál reakce 

na mimořádnou situaci (jak je na ni připravena)? Jak velká tato složka je počtem 

zasahujících? Na základě těchto jednoduchých otázek můžeme ukázat na nejvíc 

zranitelnou složku subjektů poskytujících nouzové služby. 

4. Pro strategii ochrany je nutné vymezit minimální cíle, které musí systém zajistit za 

každé situace (tj. za normálních, abnormálních i kritických podmínek) a dopady ztráty 

funkčnosti systému na stát a jeho jednotlivé chráněné zájmy, a poté vymezit minimální 

rozsah systému, který zajistí minimální cíle. 

5. Provést hodnocení rizik s ohledem na chráněné zájmy tak, že se za pohromu považuje 

ztráta funkčnosti kritické infrastruktury nebo technologie a komplexně se hodnotí 

všechny jevy, které tuto ztrátu mohou vyvolat a pro zajištění bezpečnosti se vytváří 

soubor opatření na jejich odstranění, minimalizaci či zmírnění. [7] 

 

9.2.2. Shrnutí možností ochrany 
 

Můžeme říci, že rizika, která se nouzových služeb dotýkají, ať už přímo či 

nepřímo, je celá řada, a taky roste četnost rizik a ohrožení a tím i zranitelnost 

nouzových služeb právě díky vzájemné provázanosti s ostatními subjekty kritické 

infrastruktury. Ztráta funkčnosti subjektu poskytujícího nouzové služby bude mít za 

následek ohrožení nebo znemožnění přežití obyvatel postižených mimořádnou událostí, 

především tím, že činnost záchranných sborů nebude fungovat nebo bude značně 

omezena. 

Ale jak zachovat jejich funkčnost? Jak chránit konkrétní subjekty nouzových 

služeb? 

Především by se měla snižovat závislost na ostatních subjektech KI. Každá 

z nouzových služeb by měla mít nezávislé záložní systémy a nouzové zdroje minimálně 

na takové úrovni, aby byly zajištěny základní funkce. Například proti výpadku 

elektrického proudu mít vlastní nezávislý zdroj elektrické energie, mít vlastní zásoby 

pohonných hmot, zabezpečení informačních a datových systémů, apod. Tyto zdroje 

náhrad, záložních prostředků budou muset řešit v rámci dohod a smluv se soukromým 

sektorem. 
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Další možností k dosažení odolnosti subjektů nouzových služeb může být 

systematické budování ve stylu menších na sebe nezávislých zdrojů. Tuto politiku 

decentralizace musí sledovat a řídit stát prostřednictvím svých ministerstev a správních 

úřadů. 

A poslední možností je samotná ochrana těch prvků a zdrojů, které snižují zranitelnost 

konkrétních nouzových služeb. 

Co je nutno udělat? Vyvstává před námi několik úkolů, předně v rámci zajištění 

připravenosti na řešení mimořádných událostí by se měly zpracovat (pokud ještě nejsou) 

nebo vhodně upravit plány krizové připravenosti a plány kontinuity v ohledu na 

kritickou infrastrukturu. A mělo by se dohlédnout na zabezpečení realizace úkolů v nich 

stanovených. Také by se měla zintenzívnit spolupráce se soukromým sektorem. Bez 

společného řešení nepůjde dostatečně zajistit fungování subjektů KI. A tímto se 

dostáváme k legislativní podpoře. Především je nutno spolupráci se soukromým 

sektorem legislativně vyřešit. 

Možností, jak postupovat a vyvíjet systém ochrany, je mnoho. Výměna 

zkušeností na mezinárodní úrovni je velmi cenná a užitečná. 

V sousedních státech (např. Německo, ale i Maďarsko) mají pro důležité 

občanské objekty zpracovány bezpečnostní zprávy. U nás bezpečnostní dokumentace 

není na takové úrovni (respektive chybí), (projektová dokumentace nejde do takových 

podrobností), a proto je třeba stanovit koncept ochrany / péče subjektů KI. [28] 

Je jasné, že mávnutím proutku nezměníme všechno hned. Taky vytvoření koncepce 

(metodiky) ochrany projde určitým vývojem od obecného zpracování až po vypracování 

ušité na konkrétní subjekt KI. 

Základní koncept musí vždy vycházet z územního plánování a z činnosti na něho 

navazující. [28] 

V druhé polovině roku 2005 byl v Německu vydán materiál s názvem Ochrana 

kritické infrastruktury – základní koncept ochrany, jako příspěvek ve formě doporučení 

pro podniky, jak postupovat při analýze možných ohrožení a při tvorbě vlastních 

ochranných opatření proti následkům těchto ohrožení. [38] 

K analýze kritických infrastruktur používá kontrolní seznamy, což je pro 

veřejnou správu nejpřijatelnější nástroj. [7] 
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10. Koncepce ochrany kritické infrastruktury 

10.1. Postup a charakteristika 
 

Pro tvorbu a stanovení vlastního konceptu je nutný konsensus mezi požadovanou 

(obvykle maximální) úrovní ochrany a akceptovatelnou (na finančních prostředcích 

závislou) úrovní ochrany. Tvorba konceptu proto předpokládá následující systematický 

postup: 

I. Stanovení kategorií ohrožení podle těchto druhů nebezpečí: 

 přírodní události 

 selhání lidí nebo techniky 

 kriminální jednání 

 teroristické útoky, sabotáže 

II. Specifikace současné úrovně ochrany 

III. Vývoj scénářů škod a ohrožení 

IV. Analýza slabých míst 

V. Formulace cílů ochrany a z nich odvozených představ o ochranných opatřeních 

a protiopatřeních 

VI. Formulace potřeb vzájemných součinnostních jednání mezi subjekty různé 

právní povahy (např.: mezi státními a privátními) 

VII. Realizace závěrů z těchto jednání 

VIII. Pravidelné prověřování výše uvedeného procesu v rámci tzv. managementu 

kvality [38] 

 

Předmětem výše uvedeného analytického a plánovacího procesu jsou na úrovni podniku 

především tyto aspekty: 

 charakteristika podniku se zaměřením na všeobecnou bezpečnostní situaci, 

velikost a složení pracovní síly, organizaci vlastní bezpečnosti, obchodní 

spojení, zahraniční aktivity, dosavadní zjištěnou kriminalitu, atd. 

 lokální situace podniku se zaměřením na vnitřní a vnější zranitelnost, systém 

oplocení, systém komunikací, sousedící objekty, blízkost k průmyslovým 

plochám nebo kritickým infrastrukturám, geologické a geografické okolnosti, 

atd. 



 67 

 důležitost zařízení k technologických procesům, význam a umístění prvků 

kritické infrastruktury (vlivy škod na ekonomiku, deficity,..), 

 charakteristika podniku se zaměřením na druh a množství produkce a jeho 

hospodářsko – strategický význam, 

 způsob, topologie a kooperační vztahy stávajících provozních struktur, 

 struktury a mechanismy spolupráce mezi podnikem a příslušnými orgány 

veřejné správy se zaměřením na nouzové plánování, krizový management 

a technickou prevenci. [38] 

 

 

Obrázek 5: Schématické znázornění vztahů mezi jednotlivými kroky analýzy [dle 39] 

 

Rizika, která mohou ohrozit subjekty kritické infrastruktury můžeme rozdělit do tří 

oblastí: 

 rizika, týkající se přírodních událostí 

 rizika, vztahující se k lidským chybám a technickým selháním 

 rizika, týkající se terorismu a trestným činům [38] 
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10.2. Katalog otázek a vzor kontrolního seznamu 
 

Katalog otázek a kontrolní seznam je nutno považovat za vzor, jehož cílem je 

poskytnout základní informace k realizaci základního konceptu ochrany. Konkrétním 

pomocným nástrojem pro zpracování konceptu je mezinárodně akceptovaný katalog 

otázek uspořádaný ve formě jednoduchých kontrolních seznamů. 

Otázky uvedené v katalogu slouží především k iniciaci vnitropodnikového 

procesu, jak zvýšit bezpečnost a dosáhnout požadovaného stupně ochrany. Jednotlivé 

body katalogu, uvedené ve formě kontrolních otázek, nejsou stálé a neměnné, ale 

vyvíjejí se čase a jsou odvislé od charakteru podniku, výrobního programu, 

bezpečnostní a politické situace atd. 

Katalog otázek není vyčerpávající seznam. 

Zvláštní aspekty týkajících se jednotlivých lokalit a situací nejsou zde vzaty 

v úvahu a musely by být případně přizpůsobeny a doplněny podle specifických potřeb 

případu, kterého se týkají. Kontrolní seznamy představují pouze nějaký nevyčerpávající 

vzor. 

Kontrolní seznamy zahrnují ochranná opatření v následující oblastech: 

1. Ochrana zařízení a instalací 

2. Personál 

3. Organizace 

4. Riziko management 

5. Krizové plánování a plán pro případ výpadku [38] 

Těchto pět základních oblastí se dále člení na podoblasti, ve kterých pak jsou 

detailně rozpracovány kontrolní otázky týkající se veškerých aspektů, spojených 

s ochranou. Na základě objektivně vyplněného kontrolního seznamu lze poměrně 

snadno stanovit současný stupeň ochrany a velice rychle odhadnout, zda k jeho zvýšení 

postačí pouze organizační opatření nebo bude nutné tato opatření spojit s většími či 

menšími nároky na finanční prostředky. Požadovaný stupeň ochrany je vždy určitý 

kompromis závislý většinou na tom, co daný podnik může nebo musí po stránce 

organizační udělat pro dosažení stanoveného stupně ochrany. [38] 

Jednoduchý vzor kontrolního seznamu uvádím v příloze II. Je zpracován formou 

jednoduchých otázek např. pro objekt sloužící subjektu poskytujícímu nouzové služby 

(např. budova krajského ředitelství HZS). 
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11. Závěr 

 

Diplomová práce přiblížila především subjekty poskytující nouzové služby, 

které patří mezi ty prvky kritické infrastruktury, které jsou pro zachování základních 

funkcí státu nejvíce důležité. 

Diplomová práce provedla analýzu dotčených právních předpisů, z níž vyplývá, 

že současná právní úprava je dostačující zejména v ohledu, jak a co dělat při vzniku 

mimořádných událostí, ale už méně vyhovující v tom, jak se na mimořádné události 

dobře připravit. A právě spolupráci se soukromým sektorem na ochraně kritické 

infrastruktury je nutno legislativně vyřešit. V současné době (poté, co byla provedena 

kategorizace prvků KI) to vypadá, že se problém kritické infrastruktury odsunul na 

vedlejší kolej. Hodně se volá po komplexnějších legislativních úpravách, konkrétněji ve 

vazbě na legislativu v oblasti bezpečnosti (jako např. krizové zákony, obrana státu 

apod.) a závazné dokumenty EU. 

Tato diplomová práce ukázala, že je nutno vydefinovat pojem kritická 

infrastruktura a zakotvit ho v legislativě, také vydefinovat práva a povinnosti (taky 

stanovení odpovědnosti) orgánů veřejné správy a subjektů KI a stanovit , jakým 

způsobem bude řešena spolupráce se soukromým sektorem (formou finančních 

příspěvků, daňových úlev, apod.) a stanovit mechanismy poskytování těchto prostředků. 

A na základě nově vzniklé legislativy aktualizovat výběr subjektů KI. 

Musí se nastavit určité hranice a míry odpovědnosti státu a soukromého sektoru, 

aby nebyly na subjekty nouzových služeb kladeny enormní nároky. [6] 

Shromážděné znalosti ukazují, že problém ochrany kritické infrastruktury je 

problém komplexní. [28] Ochrana KI musí vždy být založena na technických, 

personálních a organizačních opatřeních. 

Diplomová práce jako taková nepřinesla nic nového, pouze shrnula dosavadní poznatky 

v oblasti kritické infrastruktury, respektive subjektů poskytujících nouzové služby. 

Závěrem zbývá už jen říct, že v této oblasti jsme již ušli velký kus cesty, ale ještě pořád 

máme cestu před sebou. A mělo by nyní být velmi povzbudivé vidět v dáli horizont 

(cíl). 
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Seznam použitých zkratek 

 

BRS Bezpečnostní rada státu 

ČNB Česká národní banka 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

ERÚ Energetický regulační úřad 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

KI Kritická infrastruktura 

KS Krizová situace 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV Ministerstvo vnitra 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MF Ministerstvo financí 

MO Ministerstvo obrany 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MI Ministerstvo informatiky 

MD Ministerstvo dopravy 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

ODOS Objekty důležité pro obranu státu 

OMN Objekty možného napadení 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie ČR 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ÚSÚ Ústřední správní úřady 

VCNP Výbor pro civilní nouzové plánování Bezpečnostní rady státu 
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ZZS Zdravotnická záchranná služba 

ARGUS Krizový koordinační a komunikační systém EU 

CCPC Plánovací výbor pro civilní komunikace v NATO 

CEN Evropský výbor pro normalizaci 

CIWIN Varovná informační síť pro kritické infrastruktury (Critical 

Infrastructure Warning Information Network) 

CPC Výbor pro civilní ochranu v NATO 

EAPC Euroatlantická rada partnerství 

ECI Evropská kritická infrastruktura 

ENISA Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (European Network 

and Information Security Agency) 

EPCIP Evropský program na ochranu kritických infrastruktur (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection). 

EU Evropská unie 

FEMA (Federal Emergency Management Agency) 

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) 

OSN Organizace spojených národů 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OTA Office for Technology Assessment v USA 

PPP projekt Public Private Partnership projekt 

SCEPC Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování NATO 
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Přílohy 



 I 

 

Příloha I. – Oblasti kritické infrastruktury 
 

Oblasti kritické infrastruktury a gesční odpovědnosti za jednotlivé sektory kritické 

infrastruktury ČR [21] 

 

Poř. Sektor Produkt nebo služba Gesce/Spolugesce 
1.1. Elektřina MPO/ERÚ 
1.2. Plyn MPO/ERÚ 
1.3. Tepelná energie MPO/ERÚ 

1. Energetika 

1.4. Ropa a ropné produkty SSHR/MPO 
2.1. Zásobování pitnou a užitkovou vodou MZe 
2.2. Zabezpečení a správa povrchových 
    vod a podzemních zdrojů vody 

MZe/MŽP 
2. Vodní 

hospodářství 

2.3. Systém odpadních vod MZe 
3.1 Produkce potravin 
3.2 Péče o potraviny 

3. Potravinářství 
a zemědělství 

3.3 Zemědělská výroba 

 
MZe 

4.1. Přednemocniční neodkladná péče  
4.2. Nemocniční péče 
4.3. Ochrana veřejného zdraví 

4. Zdravotní péče 

4.4. Výroba, skladování a distribuce léčiv 
    a zdravotnických  
    prostředků 

 
 
MZd 

5.1 Silniční 
5.2 Železniční 
5.3 Letecká 

5. Doprava 

5.4 Vnitrozemská vodní 

 
MD 

6.1. Služby pevných telekomunikačních 
    sítí 

 

6.2. Služby mobilních telekomunikačních 
    sítí 

 

6.3. Radiová komunikace a navigace MPO/MI30/ČTÚ 
6.4. Satelitní komunikace  
6.5. Televizní a rádiové vysílání  
6.6. Poštovní a kurýrní služby  

6. Komunikační 
a informační 
systémy 

6.7. Přístup k internetu a k datovým 
    službám  

MV/MI31 

7. 7.1. Správa veřejných financí MF 
                                                 
30  v návaznosti na zákon č. 110/2007 Sb. O některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů 
státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, 
budou příslušné gesce a spolugesce související s rozdělením působností zrušeného 
Ministerstva informatiky upraveny v souladu s výsledky dalších jednání. Z těchto důvodů je 
v tabulce oblastí KI ČR ponecháno původní členění gescí a spolugescí platné před účinností 
výše uvedeného zákona. 
31  viz přechozí poznámka 
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7.2. Bankovnictví 
7.3. Pojišťovnictví 

ČNB  Bankovní 
a finanční sektor 

7.4. Kapitálový trh  MF/ČNB 
8.1. Hasičský záchranný sbor ČR a 
    příslušné jednotky požární ochrany  

MV 

8.2. Policie ČR (vnitřní bezpečnost a 
    veřejný pořádek) 

MV 

8.3. Armáda ČR (zabezpečení obrany)  MO 
8.4. Radiační monitorování vč. podkladů 
    pro rozhodování o opatřeních 
    vedoucích ke snížení nebo odvrácení 
    ozáření 

SÚJB 

8. Nouzové služby 

8.5. Předpovědní,varovná a hlásná služba MŽP 
9.1. Státní správa a samospráva  MV/ÚSÚ 
9.2. Soc. ochrana a zaměstnanost (soc. 
    zabezpečení, stát.soc. podpora, soc. 
    pomoc) 

MPSV 
9. Veřejná správa 

9.3. Výkon justice a vězeňství MS 
 
 

Legenda: 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
MZd – Ministerstvo zdravotnictví 
MO – Ministerstvo obrany 
MD – Ministerstvo dopravy 
MI – Ministerstvo informatiky 
MPO – Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
MS – Ministerstvo spravedlnosti 
MF – Ministerstvo financí 
MZe – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
MPaSV – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
ÚSÚ – Ústřední správní úřady 
ERÚ – Energetický regulační úřad 
SSHR – Správa státních hmotných 
rezerv 
SÚJB – Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
ČTÚ – Český telekomunikační úřad 
ČNB – Česká národní banka 
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Příloha II. – Vzor kontrolního seznamu 
 

 
Kontrolní seznam  

 
 Ano Ne Plánováno Nutno 

učinit / 
Opatření 

 
1. Ochrana objektu 
 
Zabezpečení budovy 
Je k dispozici objektový plán?     
Je zde řízený vstup (vrátnice)?     
Je přehled o osobách v objektu?     
Je zde kamerový systém? A uchovávají 
se data po určitou dobu? 

    

Je objekt rozčleněn do více částí? A je 
případně i do těchto částí řízen vstup 
(např. přes čipovou kartu)? 

    

Je objekt oplocen?     
Je řízený vjezd vozidel do areálu?     
Je přehled o vjíždějících a odjíždějících 
vozidlech do areálu? Je to zabezpečeno 
kamerovým systémem? 

    

Zajištění proti vykradení 
Má objekt bezpečnostní okna a dveře?     
Jsou zabezpečena mřížemi okna 
v přízemí? 

    

Je objekt zabezpečen proti vykradení 
nebo poškození zásahové techniky? 

    

Zajištění protipožární ochrany 
Jsou dodržovány protipožární opatření 
a předpisy? 

    

Je v objektu zařízení detekce vzniku 
požáru? 

    

Je v objektu stabilní hasicí zařízení?     
Je v objektu zařízení pro odvod tepla 
a kouře? 

    

 
2. Personál 
 
Stálí zaměstnanci 
Má personál dostatečné odborné znalosti 
a kvalifikaci? 
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Je pravidelně školen a procvičován?     
Můžeme zde vyloučit lidská selhání?     
Je nějak řešen problém nedostatku lidí z 
důvodů nemoci? 

    

Externí pracovníci 
Je přehled o cizích osobách v objektu?     
Je vždy zabezpečen dohled nad 
pohybem cizích osob v objektu? 

    

 
3. Organizace 
 
Jsou zde zabezpečeny nezbytné zdroje 
(hasiva, PHM, OOP,..)? 

    

Jsou stanovena pravidla komunikace 
uvnitř organizace? 

    

Jsou stanovena pravidla komunikace 
navenek? 

    

Je nějak ošetřena krizová komunikace?     
Je kladen dostatečný důraz na IT 
bezpečnost? Jsou všechna data 
zálohovaná a chráněna? 

    

Je dostatečné zabezpečení 
součinnostních dohod o vzájemné 
pomoci? (smluvní řešení dodávek se 
subdodavateli)? 

    

 
4. Management rizika 
 

    
    

Existuje analýza ohrožení objektu? 
 Rizika přírodních událostí 
 Rizika lidských a technických 

selhání 
    

Jsou zabezpečena zranitelná místa?     
Je zpracován plán krizové připravenosti?     
Bylo již dříve zjištěno nějaké kriminální 
chování vůči objektu? 

    

Je nějak ošetřen vznik nějakých 
případných škod na objektu, na 
technice? 

    

Je objekt a zařízení pojištěno proti 
živelním pohromám? 

    

 
5. Nouzové plánování a plánování pro případ výpadku provozu 
 
Je zde zajištěn sklad pohonných hmot?     
Je zde náhradní zdroj elektrické energie 
pro případ výpadku proudu? 

    

Je nějak zajištěno kde vzít vodu 
v období extrémního sucha? 
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Je možnost využít náhradní pracoviště 
krizového řízení a je zajištěno dostatečně 
jeho materiálně-technické zabezpečení? 

    

apod.     
     

 
 

 

 


