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Anotace  
 
Krajcarová Marie, Plán krizové připravenosti a plán kontinuity činnosti 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008, stran 

 

Klíčová slova:  

krizový stav, plán krizové připravenosti, plán kontinuity činnosti, právnická osoba, 

mimořádná událost 

 

Předmětem této bakalářské práce je zanalyzovat plán krizové připravenosti, které 

zpracovávají právnické osoby určené k plnění opatření za krizových situací a plán 

kontinuity (BCP). Dále je provedena analýza zpracování plánů kontinuity v zahraničí. Tyto 

plány jsou vzájemně porovnány v čem se liší a co mají společného. A bylo zhodnoceno 

jestli je možné oba plány spojit v jeden.  

 

 

Annotation 

Krajcarová Marie, Crisis Preparedness Plan and  Business Continuity Plan:  

Baccalaureate work, Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2008, pages 

 

Key words: 

crisis state, Crisis Preparedness Plan, Business Continuity Plan, legal entities, emergency 

 

Subject those baccalaureate work is analyze crisis preparedness plan that the 

process legal entities intended to performance procuration behind critical situation and plan 

continuity (BCP). Further is performed analysis processing plans continuity abroad. These 

plans are one another compared where in odd Chat about have common. And was 

reviewed if it is possible both plans join in one. 
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1 Úvod 

Každá společnost se po celou svou existenci musí potýkat s mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi, které ovlivňují její vývoj. Lidstvo se v závislosti 

na stupni svého vývoje snaží následkům těchto mimořádných událostí ubránit, popřípadě 

zmírnit jejich důsledky na přijatelnou úroveň. Pro účinnou obranu proti těmto 

mimořádným událostem vytváří lidé různé obrané a ochranné mechanismy. 

Být připraven na řešení mimořádných událostí se dotýká téměř všech oblastí života 

společnosti. Z toho plyne nutnost stanovit předem jasná pravidla, aby se v průběhu řešení 

mimořádných událostí v co nejméně přistupovalo k improvizaci. K zabezpečení celkové 

připravenosti ústředních správních úřadů, územních orgánů, složek integrovaného 

záchranného systému, právnických a podnikajících fyzických osob, je přijata krizová 

legislativa. Byl vytvořen systém krizového řízení, který vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů samosprávných celků a práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Pro tyto účely zpracovávají plánovací 

dokumenty (krizové plány, plány akceschopnosti, plány krizové připravenosti, plány 

kontinuity apod.), které obsahují celkový souhrn krizových opatření a postupů pro účinné 

zdolávání krizových situací. 

Právnické osoby jsou důležitým prvkem v krizovém řízení, jelikož se podílejí 

na zajišťování účinné pomoci při krizových situacích. Jejich výrobky, práce a služby 

v podobě nezbytných a mobilizačních dodávek mají hluboký význam pro překonání 

krizových stavů. V rámci plnění těchto úkolů musí být zabezpečena i funkčnost právnické 

osoby k zajištění činnosti při poskytování nezbytných a mobilizačních dodávek. Pro 

splnění těchto úkolů musí právnická osoba, zahrnuta do systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy, zpracovat plán krizové připravenosti. Tento dokument slouží k zajištění 

jednotlivých opatření vyplývajících z povinnosti právnické osoby při zabezpečování 

dodávek. 

Řízení kontinuity činnosti by mělo být součástí řízení bezpečnosti společnosti 

i státu a každé organizace. Hlavním principem jakékoliv organizace je zabránit přerušení 

jejích kritických činností a ochraňovat organizaci před následky závažných chyb 

a mimořádných událostí a snažit se tyto následky minimalizovat. 
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Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat plán krizové připravenosti, které 

zpracovávají právnické osoby určené k plnění opatření za krizových situací, a plán 

kontinuity (BCP).  

Tyto plány chci vzájemně porovnat a zhodnotit, v čem se liší a co mají společného. 

A navrhnout, zda je možné propojit oba plány v jeden. 
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2 Rešerše literatury 

 

CABÁKOVÁ, H.: Plán kontinuity činnosti, diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, FBI, 2007 

Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování plánů kontinuity činnosti. Je zde 

provedena analýza zpracování plánů kontinuity v ČR i v zahraničí a uvedeny oblasti, kde se 

používají. Následně jsou srovnány dostupné postupy a metodiky jejich tvorby. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M.: Bezpečnostní plánování. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-52-4. 

Tato publikace se zabývá problematikou managementu a plánování v oblasti krizového 

řízení. Vymezuje se zde  pojem bezpečnostní plánování. Dále jsou zde jednotlivé oblasti 

plánovacích aktivit dokumentovány (plán krizové připravenosti, plánování kontinuity 

činnosti. Je zde zmíněna problematika ochrany informací při plánování bezpečnosti státu. 

 

ŠENOVSKÝ, M. – ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu: management 

záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 

80-86634-55-8. 

Kniha vymezuje právní rámec v oblast krizového řízení pro příslušníky a pracovníky služeb 

zařazených do Integrovaného záchranného systému. Jsou zde popsány vzájemné vazby mezi 

jednotlivými orgány krizového řízení hospodářská opatření pro krizové stavy. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA Z.:Integrovaný záchranný systém. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5. 

V této knize jsou popsány základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice, které mají název Integrovaný záchranný systém. IZS je systém spolupráce 

a koordinace složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob pro 

společné provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

TRUPL, J. - ZEMAN, J. Bussiness Continuity Planning: http://www.trask.cz/DeliverLive/  

Tento článek je na téma BCP aneb jak správným plánováním minimalizovat rizika. Je v něm 

popsán co je BCP, jeho význam, kontinuita činnosti v IT, životní cyklus BCP a produkt 

podporující BCP. 
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Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

v platném znění 

Tento zákon stanoví 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 

 

Náležitosti a způsob zpracování plánů krizové připravenosti dle § 17 a § 18 nařízení vlády č. 

462/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V dokumentu je uveden postup jak zpracovat krizový plán a plán krizové připravenosti. Jsou 

zde vyjmenovaný náležitosti plánu krizové připravenosti a způsob zpracování plánu krizové 

připravenosti řešení krizových situací.  
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3 Krizové stavy  

Krizové stavy úzce souvisejí z s Plánem krizové připravenosti. Když je vyhlášen 

krizový stav, tak mají právnické osoby za povinnosti, podle uzavřených smluv, poskytnout 

MoD a v poskytnutí věcných prostředků, a dalších. 

3.1 Vyhlašování krizových stavů 

Rozsah mimořádné události může nabýt i takových rozměrů, že koordinovaný 

postup územně a věcně příslušných správních orgánů a složek IZS jako opatření 

k eliminaci následků nestačí. To znamená, že v rámci postiženého území není k dispozici, 

za normálních podmínek, dostatek zdrojů pro likvidací následků nastalé mimořádné 

situace. 

Vyhlášení krizových stavů je nutné provést zákonem stanoveným způsobem. Tím je možné 

získat další zdroje potřebné pro řešení mimořádné situace. [4] 

 

Právní řád rozlišuje následující krizové stavy: 

a) stav nebezpečí, 

b) nouzový stav, 

c) stav ohrožení státu a 

d) válečný stav. 

 

Vztah mezi druhem krizové situace a vyhlášeným krizových stavem: 

 
                   Stav nebezpečí                       Stav nebezpečí 
           Nouzový stav           Nouzový stav 
                     Stav ohrožení státu         Stav ohrožení státu 
                      Válečný stav 
Obrázek 3.1Druh krizové situace a vyhlášený krizový stav [4] 

Krizová 
situace 

nesouvisející 
s obranou 

související s 
obranou 

nesouvisející s vnitřní 
bezpečností a 

veřejným pořádkem 

související s vnitřní 
bezpečností a 

veřejným pořádkem 
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3.2 Seznam krizových stavů  

3.2.1 Stav nebezpečí 

Stav nebezpečí se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho část zákonem stanoveným 

představitelem územní veřejné správy, kterým je hejtman kraje. 

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě 

živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí 

ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních 

úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Musí být splněny všechny zákonem 

stanovené podmínky. 

Při vyhlášení stavu nebezpečí stanoví zákon povinnost o tom neprodleně 

informovat vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací 

dotčeny. 

Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s důvodovým, časovým a prostorovým vymezením 

jeho platnosti. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí vždy obsahovat krizová 

opatření a jejich rozsah, případně změny krizových opatření. Vyhlašuje se stejně jak 

nařízení kraje. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. 

Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv 

a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

Doba pro vyhlášení stavu nebezpečí je omezena na nejvýše 30 dnů. Další 

prodloužení doby, po kterou trvá stav nebezpečí nebo lze provést jen se souhlasem vlády. 

Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman kraje nebo 

vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší 

též, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na úřední desce krajského 

úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, pro které byl stav nebezpečí 

vyhlášen. Zveřejní se také v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce 

zákonů. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. 

Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, požádá 

hejtmana kraje neprodleně vládu o vyhlášení nouzového stavu. 
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3.2.2 Nouzový stav 

Nouzový stav může vláda vyhlásit v případě živelních pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje 

životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Je-li nebezpečí z prodlení, může nouzový stav vyhlásit předseda vlády. Jeho 

rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda o vyhlášení 

nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení 

zrušit. 

Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů pro určité územní a 

na určitou dobu, nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedenou dobu lze prodloužit jen po předchozím 

souhlasu Poslanecké sněmovny. 

Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva, 

stanovená zvláštním zákonem, a v jakém rozsahu, se v souladu s Listinou základních 

lidských práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. 

Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo 

Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 

Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a 

oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

3.2.3 Stav ohrožení státu 

Stav ohrožení státu může vyhlásit parlament na návrh vlády v případě, že je 

bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy. 

K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. 

3.2.4 Válečný stav 

O vyhlášení válečného stavu může rozhodnout Parlament ČR v případech, kdy je 

Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení. Vyslat ozbrojené síly (Armádu ČR) mimo území České republiky 

lze přitom jen se souhlasem obou komor. 
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Platí přitom, že k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a přijetí usnesení 

o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. [4] 

 

3.3 Opatření za krizových stavů 

Rozsah opatření prováděných při řešení mimořádné situace se odvíjí od rozsahu 

následků a charakteru vzniklé mimořádné události. 

S nejvyšší četností se vyskytují mimořádné události, kdy stačí k likvidaci následků 

běžná činnost jednotlivých záchranných nebo bezpečnostních sborů či havarijních služeb. 

V případě, že je nutné záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech 

provádět dvěmi nebo více složkami současně, využívá se jako opatření integrovaný 

záchranný systém, což je označení pro koordinovaný postup těchto složek. 

Následky mimořádné události však mohou nabýt takového rozsahu, že pro jejich 

odstranění nestačí běžná činnost správních úřadů a složek integrovaného záchranného 

systému. 

To znamená, že situace vzniklá při mimořádné události přerostla v krizovou situaci. 

Za krizovou situaci se považuje situace při takové mimořádné události, při které se 

vyhlašuje některý z krizových stavů. 

O tom, který z krizových stavů bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti 

postiženého území, rozsahu postižení a druhu mimořádné události. Po vyhlášení krizového 

stavu vstupují do řešení krizové situace orgány krizového řízení, které vzniklou krizovou 

situaci řeší s použitím krizových opatření. Tato opatření jsou stanovena zákonem. 

V této souvislosti je nutno si uvědomit, že odstraňování následků mimořádných 

událostí souvisí s omezováním práv a svobod občanů zaručených ústavou. 

Odstraňování následků mimořádných událostí malého rozsahu se dotýká omezení 

práv a svobod jen velmi malé skupiny občanů a velmi málo. 

U mimořádných událostí, jejichž následky jsou svým rozsahem značné, je potřeba 

velmi často omezit práva a svobody velké skupiny osob, a to i velmi drasticky. Protože 

ústavou zaručená práva a svobody občanů lze omezit jen zákonem, stanoví řada právních 

přepisů omezení vymezených práv a svobod, které musí občan strpět, aby bylo možné 

provést záchranné a likvidační práce. [4] 
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4 Postavení právnických osob v systému krizového řízení 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou významným prvkem v systému 

krizového řízení. Tyto osoby jsou schopny v době, kdy zdroje IZS nedostačují, poskytnout 

při odstraňování následků mimořádných událostí další prostředky. 

 

Právnické osoby mohou poskytovat při řešení krizové situace pomoc následujícími 

formami: 

a) Pomoc plánovaná je spojená s plněním konkrétních opatření vyplývajících 

z příslušného krizového plánu. 

b) Pomoc na vyžádání je mimořádným prostředkem nad rámec krizového plánu, 

který se bude využívat tehdy, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

c) Dobrovolná pomoc je iniciativou ze strany jejího poskytovatele a je ve velké 

většině případů, na rozdíl od obou předchozích druhů pomocí, pomocí bezplatnou. 

To však nevylučuji možnost i zde vyplatit poskytovateli peněžní náhradu. 

 

Při poskytování pomoci, pomineme-li možnost poskytování finanční pomoci, 

se bude jednat zejména o poskytnutí věcných prostředků. Věcnými prostředky rozumíme 

movité a nemovité věci, které  jsou ve vlastnictví právnických osob, nebo jimi poskytované 

služby, které lze využít při řešení krizových situací. 

Pokud je potřeba při plánování opatření k řešení krizové situace využít plánované 

pomoci konkrétní právnické osoby, zahrne tyto správní úřad do krizového plánu. V praxi 

se může jednat např. o subjekty hospodářské mobilizace, subjekty kritické infrastruktury 

apod. V takovém případě je tato konkrétní právnická osoba povinna: 

- bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované, zákonem stanovené, 

podklady, případně i další související údaje, 

- podílet se při přípravě na krizové situace na zpracování krizových plánů a  

- zpracovávat plány krizové připravenosti. 

 

Ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů mohou správní úřady, územní 

správní úřady nebo obce uzavřít s právnickými osobami smlouvy. 

Pokud by došlo za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody 

velkého rozsahu na majetku nebo životním prostředí, mají právnické osoby za povinnost, 
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pokud jim to uloží hejtman kraje nebo orgány obce, splnit úkoly, které jdou nad rámec 

opatření uvedených v krizových plánech. 

Povinnost poskytnout při krizových stavech věcný prostředek ukládá právnickým 

osobám hejtman kraje. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit 

právnické osobě také starosta obce. Ten však musí o tom následně informovat hejtmana 

kraje. Splnění povinnosti následně informovat hejtmana kraje je nutné proto, že jakákoliv 

pomoc, mimo pomoci dobrovolné, se poskytuje za úplatu. 

V případě, že je právnická osoba vyzvána k poskytnutí věcných prostředků 

oprávněným orgánem krizového řízení, je tato povinna vyžádané prostředky poskytnout, 

pokud není ve zvláštním právním přepise stanoveno jinak. To znamená, pokud nejsou její 

prostředky předurčené k plnění hospodářských opatření pro krizové stavy mobilizačního 

charakteru. 

Oprávněný funkcionář, který uložil právnické osobě povinnost poskytnout věcný 

prostředek, má za povinnost zabezpečit jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl. 

Současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku, které obsahuje zejména: 

- údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, 

- nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, 

- datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, 

- stav opotřebení a poškození, 

- poučení o náhradě a  

- označení orgánu, který potvrzení vydal. 

 

Za omezení vlastnického nebo užívacího práva nebo poskytnutí věcného prostředku 

náleží právnické osobě peněžní náhrada. Tuto peněžitou náhradu je povinen vyplatit orgán 

krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada 

se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl 

na peněžní náhradu nárok. 

Peněžní náhradu lze poskytnout po vzájemné dohodě též za poskytnutí dobrovolné 

pomoci. 

Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil 

jako náhradu za poskytnutí věcných prostředků po původci havárie nebo jiné události, 

v jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření. Těmito 

úhradami se kompenzují vynaložené výdaje. 
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Pokud je právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními 

a cvičeními způsobena škoda, odpovídá za tuto škodu stát. Této odpovědnosti se může stát 

zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 

Zvláštní povinnost se vztahuje na provozovatele hromadných sdělovacích 

prostředků. Právní předpis stanoví, že každý, kdo provozuje hromadné informační 

prostředky včetně televizního a rozhlasového vysílání, je na základě žádosti orgánů 

krizového řízení povinen uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených 

krizových opatřeních při krizových stavech. Platí přitom, že tak musí učinit bez náhrady 

nákladů, neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu informace. 

 

K základním povinnostem právnických osob patří mimo jiné to, že na výzvu 

oprávněných orgánů krizového řízení, při vyhlášení krizového stavu, v případě nebezpečí 

z prodlení a nemožnosti zajisti určitou činnost, resp. věcné prostředky, toto poskytnout.  

Příslušný orgán krizového řízení, který o této povinnosti rozhodl, má za povinnost 

vydat poskytovateli potvrzení o poskytnutí pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 

a to z důvodu poskytnutí náhrady. 

U věcných prostředků platí povinnost tyto vrátit poskytovateli a vydat potvrzení o 

použití věcného prostředku z důvodu pozdějšího poskytnutí náhrady. Při poskytování 

pracovní povinnosti a pracovní výpomoci existují zákonem stanovené výjimky. [4]  
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5 Plán krizové připravenosti 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby mají v rámci krizového plánování některé 

povinnosti.  

Mají povinnost podílet se při přípravě na krizové situace na zpracování krizových 

plánů, vyzve-li je k tomu příslušný orgán krizového řízení. 

Pokud právnické osoby zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, 

jsou povinny realizovat v oblasti krizového řízení vlastní plánovací proces. Ten realizují 

formou zpracování plánu krizové připravenosti. 

Plán krizové připravenosti je dokument upravující přípravu dotčené právnické 

osoby k řešení krizových situací. Jedná se o oblast působnosti organizace navenek. 

Zpracovávatel plánu krizové připravenosti má za povinnost plánovat vlastní 

akceschopnost, tj. činnosti, které vedou k zajištění pohotovosti a připravenosti k plnění 

krizových opatření a ochrany před účinky krizových situací, je to dokument s působností 

dovnitř organizace. [2] 

 

5.1 Náležitosti plánu krizové připravenosti 

Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části a přílohové části. 

 

Obrázek 5.1 složení plánu krizové připravenosti [2] 

 

5.1.1 Základní část obsahuje: 

a) Působnost, odpovědnost a úkoly zpracovatele plánu krizové připravenosti 

- název, adresa a spojení na zpracovatele plánu krizové připravenosti, 

- vymezení předmětu podnikání, 

Plán krizové připravenosti 

Základní část Přílohová část 
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- přehled úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové 

připravenosti, tj. charakteristiku organizace krizového řízení a havarijní 

připravenosti, organizační strukturu s popisem řízení za KS (krizový štáb, 

krizový management, krizová a havarijní komise apod.) 

b) Krizová rizika  

- rizika, která mohou ohrozit činnost organizace, tzn. výčet a hodnocení 

možných krizových rizik, včetně jejich předpokládaného dopadu na vlastní 

činnost, a to: 

- stanovení a hodnocení rizik z vnějšku = vnější ohrožení (živelní pohromy, 

chemické havárie atd.), 

- stanovení rizika v objektu = vnitřní ohrožení (požár, technologická porucha, 

havárie zařízení apod.) 

c) Další potřebné podklady 

- organizační řád vlastního orgánu vytvořeného za účelem řešení krizových 

situací (např. krizový štáb), včetně stanovení zodpovědnosti a povinnosti 

odpovědných pracovníků, 

- metodiky, scénáře – modelové situace pro řešení krizových situací, vnitřní 

směrnice, pokyny (např. pro ostrahu), pracovní postupy (např. i podle jiné 

legislativy) atd. 

- zásady (včetně odpovědnosti) případně četnost jeho aktualizace. 

5.1.2 Přílohová část  

Tvoří jí dokumenty nezbytné k zvládnutí krizové situace, zejména: 

a) Výpis z krizového plánu s uvedením požadavků zpracovatele krizového plánu 

příslušného orgánu krizového řízení na účast dotčené právnické osoby při 

zabezpečení konkrétních krizových opatření: 

Právnická osoba dostane dopis od HZS kraje, ve kterém žádá o poskytnutí údajů 

potřebných pro zpracování krizového plánu kraje. Dopis obsahuje dotazník, ve kterém jsou 

podklady pro plán nezbytných dodávek, údaje o dodavateli NeD a čestné prohlášení 

o pravdivosti a úplnosti údajů. 

 

b) Plán akceschopnosti právnické osoby pro zajištění pohotovosti a připravenosti 

k plnění krizových opatření a ochrany před účinky krizových situací: 
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Plán akceschopnosti právnické osoby stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti 

k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany před následky 

krizových situací. Plán se zabývá vlastních zdrojů (lidé a technika), které jsou důležité při 

zajišťování NeD nebo ke zvládnutí samotné krizové situace (havárie). Důležité je také 

zajištění dodávek, bez kterých nelze zajistit NeD.  

 

c) Plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti 

právnické  

Opatření k řešení krizových stavů: 

Před krizovou situací se musí: 

- ustanovit krizový štáb společnosti, který se skládá z pracovníků se znalostí 

provozů, strojů a techniky, prostředí a inženýrských sítí a z pracovníků se 

znalostí požárního zabezpečení, bezpečnost práce, pověřeného pracovníka 

se zajišťování HOPKS  

- vypracovat modelové situace zásahu v krizové situaci: např. organizační 

schéma řízení, úkoly a odpovědnosti, systém vyrozumění členů krizového 

štábu, přehled dostupné techniky k řešení krizové situace a systém hlášení 

- vyškolit odpovědné pracovníky pro předcházení a odvrácení krizových 

situací, např. školení o požární ochraně, provádění pravidelných revizí, 

bezpečnosti práce, seznámení s havarijním plánem organizace (pokud má 

povinnost ho zpracovávat podle zvláštního právního předpisu)  

Během krizové situace se musí: 

- ustanovit tým pro zvládnutí krizové situace - stanovit pravidelné schůzky 

KŠ společnosti, zajistit náhradní řešení provozů, zabezpečit pravidelné 

vyhodnocení údajů z krizové situace, dílen a závodů v krizové situaci, určit 

mluvčího, čas a místo pro předávání informací médiím 

- informování veřejnosti (předávání zpráv) - zajisti jednotnou informaci z KŠ, 

informace o podrobnosti vzniklé krizové situace (havárii), zabezpečení 

neustálé informovanosti kontrola médií a jejich přístup do objektu 

společnosti,  

- pokyny a informace pro zaměstnance - vedoucí zaměstnanci podávají 

informace při příchodu do zaměstnání, jednotné informace z KŠ o krizové 

situace a povinnostech, které z toho vyplývají, psychologická pomoc 
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zaměstnancům postižených krizovou situací, informace od policie ČR – 

zveřejňování, rychlá obnova pracovišť, provozů a dílen  

Po krizové situaci: 

- nebezpečné období (2 týdny) - nehody zaviněné neopatrností, emocemi, 

odpoutávání  pozornosti 

- zvláštní péče o zaměstnance, kteří byli přítomni bezprostředním účinkům 

krizové situace 

- revidovat odpovídajícím způsobem plán krizové připravenosti  

 

d) Plán opatření hospodářské mobilizace, pokud je právnická osoba subjektem 

hospodářské mobilizace 

Tento plán zpracovává podnikatel, který je dodavatelem mobilizační dodávky. Jsou v něm 

uvedeny údaje o konkrétní mobilizační dodávky a jejím organizačním, technologickém, 

personálním a finančním zabezpečení. 

Obsah plánu hospodářské mobilizace – základní údaje o zpracovateli, přehled dodávek 

k zajištění MoD, přehled zajištění podpory MoD, přehled odběratelů a poddodavatelů, 

opatření k přechodu na zabezpečení MoD. 

 
Předávání vybraných údajů z plánu opatření hospodářské mobilizace. 

Každého dodavatele se týká povinnost předávat a aktualizovat vybrané údaje z plánu 

opatření hospodářské mobilizace, tzn. finálního dodavatele nebo poddodavatele, 

na kterémkoli místě dodavatelského řetězce. Toto také stanoví okruh správních úřadů jimž 

se vybrané údaje poskytují.  

Minimální výčet vybraných údajů z plánu opatření hospodářské mobilizace, 

poskytovaných dodavatelem objednateli, odborně příslušnému ústřednímu správnímu 

úřadu a SSHR jsou např. základní údaje o dodavateli, údaje o všech odběratelích a o všech 

poddavatelích, vůči nimž zpracovatel vystupuje jako odběratel, údaje o smlouvě, údaje 

o dodávce. 

 

   Pro aktualizaci poskytnutých vybraných údajů z plánu opatření hospodářské 

mobilizace v době, kdy není vyhlášen KS, je dostatečná 30 denní lhůta od uskutečnění 

změny. Po vyhlášení krizového stavu je nutné změny údajů oznamovat neprodleně. Při 

předávání nebo při aktualizaci vybraných údajů se doporučuje používat tabulku. 
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e) Plány spojení a topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových 

situací 

Spojení mezi jednotlivými členy dodavatelského řetězce při krizových stavech má velmi 

důležitou roli. Proto je  spojení na jednotlivé odběratele a poddodavatele MoD uvedeno 

v plánu opatření hospodářské mobilizace - přehled odběratelů a poddodavatelů. 

Další důležitou součástí je vyrozumění krizového štábu společnosti při vzniku krizové 

situace, která probíhá ve dvou fázích: 

- vyrozumění hlavních členů krizového štábu, ti kteří jsou důležití pro prvotní 

zásah 

- vyrozumění dalších členů KŠ, ti kteří nejsou důležití pro zajištění 

prioritních opatření  

 

  Ve výjimečných případech může být vyhlášen také poplach. Pokyny k vyhlášení 

poplachu dává statutární zástupce organizace (všemi dostupnými prostředky) např.: 

- v ně organizace – slovně, telefon, mobil, rozhlas, siréna (pokud je 

v organizaci instalovaná, slouží k varování zaměstnanců organizace) 

- mimo organizaci – siréna (všeobecná výstraha), rozhlas, televize, rádio 

 

f) Přehled uzavřených smluv k zabezpečení krizových opatření 

Náležitosti smlouvy k zabezpečení krizových opatření jsou dány obchodním zákoníkem. 

Patří mezi ně např. 

- správné a úplné označení účastníků smluvního vztahu, 

- přesné označení a vymezení předmětu plnění ze smlouvy a  

- zapsání příloh, jež  jsou nedílnou součástí smlouvy. 

 

Uzavírání smluvního vztahu zajišťujícího MoD v rámci dodavatelských řetězců, 

především v oblasti předávání potřebných údajů, které jsou nezbytné při zpracování 

plánovací dokumentace na jednotlivých dodavatelských stupních, jsou přílohy ke smlouvě 

o mobilizační dodávce. 

Pro přehlednosti všech uzavřených smluv zpracuje pracovní pověřený přípravou 

NeD, MoD tabulku, ve které jsou všechny smluvní vztahy právnické osoby s objednateli 

NeD či MoD. 
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g) Vnitřní havarijní plán, pokud jej právnická osoba zpracovává dle zvláštních 

právních předpisů. 

Provozovatel objektu a nebo zařízení je povinen zpracovávat vnitřní havarijní plán tehdy, 

pokud tento objekt nebo zařízení zařadí ve smyslu zákona [6] do skupiny B. [7]  

 
h) Další dokumentací potřebnou pro řešení KS se rozumí zejména statuty, 

jednací řády, vzory hlášení, předpisy a dohody o spolupráci. 
 

5.2 Postup při zpracování plánu krizové připravenosti 

Při přípravě plánu krizové připravenosti má právnická osoba za povinnost projednat 

se zpracovatelem krizového plánu, jímž je dotčena: 

- zaměření a rozsah plánu krizové připravenosti zpracovávaného ve své  působnosti, 

- podíl a rozsah spolupráce s dalšími subjekty krizového plánování na zpracování plánu 

krizové připravenosti a způsob jejího zajištění, 

- termíny pro průběžnou kontrolu prací, závěrečný termín zpracování plánu krizové 

připravenosti, 

- způsob manipulace s plánem krizové připravenosti v době jeho zpracování. 

 

Plány krizové připravenosti měly být zpracovány nejpozději do 1.1.2005. Jejich 

aktualizace se provádí jednou za 3 roky. 
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6 Plán kontinuity  

 

V současné době je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik 

a možných ohrožení, jejichž projevy dokáží zcela zlikvidovat její pracně budované 

postavení. Moderně řízené organizace věnují stále větší pozornost plánování kontinuity 

činností (BCP). Schopnost organizace obnovit své klíčové procesy je závislá na vyspělosti 

jejího BCP programu. Organizace, které BCP nemají, mají jen velmi malou šanci na plné 

zotavení po nenadálé události. Jedním z hlavních výstupů BCP je plán pro zachování 

kontinuity činností – zásadní dokument definující strategii řešení krizových situací. 

Pro každou dobře fungující organizaci, je starost o vlastní přežití na prvním místě. 

Mimořádná událost může zlikvidovat know-how a obchodní prestiž budovanou po mnoho 

let. Stále větší provázanost IT s obchodními procesy zároveň znamená nutnost řešit celé 

spektrum specifických hrozeb. Oblast BCP postihuje všechny tyto aspekty a nastavuje 

firemní procesy tak, aby hrozby byly odstraněny nebo alespoň minimalizovány. 

 

Význam BCP 

Plánování kontinuity činností je souhrn aktivit zaměřených na snížení rizika vzniku 

havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy. Je třeba brát ale v úvahu, 

že plánování kontinuity není jen plánem reakce na krizovou událost, nýbrž obsahuje také 

důležitý preventivní aspekt. Jedním z hlavních výstupů tohoto procesu je plán zachování 

kontinuity činností (Business Continuity Plan). Kvalitní plány kontinuity činností jsou 

schopny minimalizovat následky mimořádných událostí a současně umožňují a urychlují 

uvedení provozu do normálního stavu. 

 

Hrozby kontinuitě podnikání 

V kontinuitě podnikání může dojít ke spoustě událostí (havárií), které nemůžeme 

předvídat. Mohou to být například přírodní katastrofa, úmyslný útok na organizaci nebo 

selhání služeb dodavatelů. Následkům těchto hrozeb se organizace snaží čelit mnoha 

způsoby, což je také jedním z důvodů pro investice nemalých finančních částek do různých 

druhů pojištění. Ale i sebelepší pojistka má svá omezení – je to statické řešení, které může 

pouze zpětně kompenzovat finanční ztrátu a těžko zabrání vzniku škody. Pokud má však 

organizace zavedený BCP, je díky němu schopna nejen minimalizovat škody přímo 

v průběhu krizové události, ale navíc je schopná jim i účinně předcházet. 



 24 

6.1 Kontinuita činností v IT 

Pokud se blíže podíváme na plánování kontinuity v oblasti IT, jsme postaveni 

před mnoho specifických problémů. Mimořádná událost (havárie) v oblasti IT nemusí 

nutně znamenat přírodní katastrofu. Výpadek proudu, virový útok, selhání hardwaru, chyba 

administrátora nebo chyba technologií poskytujících infrastrukturní služby na výpočetních 

sálech může napáchat velké škody. Praxe nás přesvědčuje o tom, že i nejlepší technologie 

nasazené na zvládání konkrétních hrozeb mohou z nejrůznějších příčin selhat. 

Prakticky každý výpadek služeb informačního systému dnes znamená ztrátu 

produktivity, příležitostí, pokles zisku, případně úbytek zákazníků. Navíc díky širokému 

využití internetu jsou tyto výpadky velmi rychle zjistitelné ze strany zákazníka a partnerů. 

Pro služby poskytované IT musí být nutně vypracován specifický systém řízení 

a plánování kontinuity činností s tím, že infrastruktura IS by měla být přizpůsobena těmto 

potřebám. 

Jedním z hlavních přínosů zvládnutého řízení kontinuity činností je to, že 

v okamžiku havárie budou všichni zodpovědní pracovníci vědět co dělat. Přesné návody 

jak postupovat, koho kontaktovat, jaké služby a v jakém pořadí zachovat, mají v tento 

okamžik nedocenitelnou hodnotu. Plán kontinuity zpracovaný na základě důkladných 

analýz umožní v momentě havárie rychle a přesně identifikovat nejkritičtější procesy 

a aktiva organizace, a soustředit tak hlavní energii právě na jejich obnovu či zachování. 

 

6.2  Životní cyklus BCP 

Řízení a plánování kontinuity činností je komplexní problém. Řešení vyžaduje 

holistické pojetí k pochopení fungování organizace. Tato oblast by neměla být považována 

za výhradní doménu IT oddělení, avšak naopak by měla být vedením stanovena jako jeden 

ze strategických cílů organizace, čímž mu zajistí náležitou podporu. Na obrázku je 

vyobrazeno, jak vypadá životní cyklus tohoto procesu. 
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Obrázek 6.2 Životní cyklus BCP [7] 

 

6.2.1 Analýza 

Na počátku musí proběhnout podrobná analýza prostředí organizace. V průběhu 

analýzy jsou identifikována aktiva, jejich zranitelnosti a jednotlivé hrozby vůči těmto 

aktivům. Dalším krokem je realizace BIA analýzy (Business Imapct Analysis), jejímž 

úkolem je zejména identifikace možných rizik, odhad a kvantifikace následků havárie 

na organizaci a určení požadavků na strategii obnovy. Přínosem BIA analýzy je určení 

klíčových obchodních procesů, vyčíslení nedostupnosti klíčových služeb po určitou dobu, 

a určení minimální úrovně podpory ze strany informačního systému. Pro organizaci je 

nezbytný k alespoň omezenému provozu. 

Dále se v této fázi často provádí analýza stávajících možností obnovy, ve které je 

zjištěna stávající připravenost IT prostředí na řešení mimořádné situace. Speciálně 

u větších organizací je pro vypracování těchto analýz vhodné využít služeb nějaké proslulé 

externí firmy. Taková firma má know-how potřebné pro jejich provedení, ale také zároveň 

vnese díky své nezainteresovanosti kritický pohled na jednotlivé vazby a procesy uvnitř 

organizace. 

6.2.2 Návrh strategie kontinuity 

Další fází je vlastní návrh strategie řešení problému zachování kontinuity činností. 

Každý uživatel (člen vedení) by jistě chtěl mít zaručený 100 % dostupnost služeb. Ale 

bohužel jen do té doby, než se dozví cenu za takové řešení. Ztráty z nedostižnosti služeb 

exponenciálně rostou s ubíhajícím časem, zatímco náklady na obnovu provozu se velmi 
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rychle zvyšují se zkracujícím se časovým limitem pro obnovu. Výsledky BIA analýzy 

v závislosti s cenou (v poměru k ceně) řešení slouží jako dobré podklady pro volbu vhodné 

investiční strategie do této oblasti. 

Při návrhu strategie obnovy je nutno se vyhnout dvěma extrémům. Jedním z nich je 

„pouze technologické“ řešení, kdy robustní nasazení konkrétní technologie, bez zvážení 

širšího organizačního, technického a strategického kontextu, může znamenat zbytečně 

promrhané investice. Druhý extrém spočívá v „pouze papírovém plánování“, kdy plány 

obnovy sice obsahují samé dobré nápady, ale nikomu není jasné, jaké konkrétní důsledky 

z toho pro něj plynou. 

6.2.3 Implementace plánů kontinuity 

Po navržení strategie, nastává fáze implementace. Což je vlastní vytvoření plánů 

kontinuity a obnovy. Aby se zamezilo rozptýlení celého dobrého záměru do spousty 

dílčích problémů, který může snadno nastat ve větší organizaci při zavádění kontinuity, je 

dobré držet se metody postupné implementace. V tomto postupu je nejprve perfektně 

vyřešena jedna omezená oblast - většinou ta, která obsahuje nejkritičtější a nejohroženější 

procesy a tento fungující celek je postupně rozšiřován, až zahrne všechny důležité procesy 

a aktiva organizace. 

Výsledkem jsou vlastní plány kontinuity činností a plány obnovy IS po havárii 

(Disaster Recovery Plan). V budoucnosti je pak každá nová technologie nasazována 

do takto stanoveného rámce. Finančně i organizačně je to výhodnější, než úprava nějakého 

statusu quo. Pokud organizace v budoucnosti např. plánuje zavedení nového IS, je velmi 

výhodné, aby byly požadavky na kontinuitu činností vtěleny již od počátku do jeho 

implementace. 

6.2.4 Testování a údržba 

Obecně platí, že sebelépe vypracovaný plán je 100% funkční jen do té doby, dokud 

není uveden do praxe. Dokud plány kontinuity nemusí čelit realitě svého provádění, nikdo 

nemůže zodpovědně říci, zda v případě potřeby zafungují nebo selžou. 

Proto jsou v procesu velmi důležité testy, které mohou probíhat na mnoha úrovních. 

Od kontroly krizových kontaktů, přes simulace krizových situací, až po cvičné přesunutí 

celého sídla firmy do jiné lokality. Kvalitní software podporující řízení kontinuity činností 

většinou nabízí různé možnosti simulace pro provádění pravidelného testování. Testování 
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je velmi důležitou součástí celého procesu plánování a řízení kontinuity. Ačkoliv může být 

takové testování organizačně či finančně náročné, neexistuje žádný jiný způsob jak zajistit, 

že se prostředky vložené do tohoto procesu skutečně navrátí v podobě bezproblémového 

zvládnutí krizových situací. 

Poslední důležitou součástí životního cyklu BCP je údržba plánů kontinuity, která 

zahrnuje jejich aktualizaci a audit. To poskytuje celému procesu potřebnou zpětnou vazbu 

a činí z něj neustále se zlepšující systém řízení. 

 

6.4 Reakce na havárii 

Po detekci výskytu havárie musí ze všeho nejdřív dojít k vyhodnocení jejího 

rozsahu a následně k rozhodnutí, zda pro její zvládnutí je třeba aktivovat plány kontinuity. 

Pokud ano, je notifikován krizový tým, který převezme řízení situace. 

Tento tým rozhodne o tom, které krizové scénáře jsou v dané situaci použitelné a 

stanoví harmonogram obnovy a priority jednotlivých úkolů. Dále tým iniciuje a nadále 

koordinuje řízení obnovy provozu. Cílem této fáze je minimalizovat ztráty a zároveň 

urychleně zajistit alespoň provizorní provoz kritických služeb. Dobrou praxí je v této fázi 

převést část rozhodovacích pravomocí na týmy, které skutečně řeší danou situaci a 

managementu ponechat především koordinační a komunikační úlohu. 

Důležitou součástí řešení situace je zajištění krizové komunikace, a to jak mezi 

členy řešitelského týmu navzájem, tak vůči všem zainteresovaným subjektům – 

od zaměstnanců a partnerů až po informování vlastníků a akcionářů organizace. 

Po stabilizaci provizorního provozu a obnově kritických služeb je zahájena fáze 

rekonstrukce, jejímž cílem je zajistit návrat k normálnímu provozu (ke stavu před havárií) s 

tím, že prioritou se stává obnova dalších méně kritických služeb. Tato fáze může znamenat 

dlouhodobější proces, který může probíhat buď v původní, nebo v nové lokalitě. 

 

6.5 Produkty podporující BCP 

Bez patřičné softwarové podpory se neobejde moderní přístup k plánování a řízení 

kontinuity. Dostupná řešení zahrnují např. vytvoření krizového portálu, který zajistí 

uložení a dostupnost krizových plánů a klíčových kontaktů v zabezpečené lokalitě, umožní 

jejich testování a třeba i automatickou notifikaci klíčových osob v momentě havárie. 

Existuje velké množství technologií podporující zajištění redundance, failoveru, offsite 

storage a vzdáleného zrcadlení dat. Dobrou praxí pro ochranu před úmyslnými útoky je 
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vytvoření vícevrstvého systému zabezpečení v každém vhodném bodě infrastruktury. 

Existují také celá integrovaná řešení od renomovaných firem, která poskytují 

architektonické řešení zaměřené na zajištění kontinuity provozu a obnovu po havárii, což 

může být zajímavou alternativou k in house designu takového systému. [7] 
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7 Tvorba plánu  

Plány kontinuity tvoří základní informační zdroj při řešení krizové události a 

definují postupy obnovy a reakce na krizovou událost. 

V závislosti na velikosti organizace mohou být postupy obnovy a další informace 

dokumentovány buď v jednom dokumentu nebo může být vytvořena složitější struktura 

plánů. 

 
Struktura plánu: 

1) Úvod 

- Cíle plánování kontinuity 

- Předpoklady a omezení plánu 

2) Strategie plánu 

- Jak je plánování kontinuity organizováno 

- Jaké dokumenty hrají roli při plánování kontinuity 

3) Vyhlášení krizové události 

- Definice pojmu krizové události 

- Typy krizových událostí 

4) Organizace obnovy 

- Organizační struktura obnovy 

- Úloha vedoucích pracovníků 

- Úloha krizového managera a jeho týmu 

- Úloha týmů obnovy 

- Personální obsazení týmu 

- Specifikace krizových center 

5) Aktualizace a ověřování plánu 

- Obecné postupy aktualizace, výcvik a cvičení plánu, lhůty 

 

Další dokumenty vztahující se k procesu plánování kontinuity, ale nejsou součástí 

samotného plánu, by měly být obsahem jeho příloh: 

- Výsledky analýzy dopadů 

- Strategie obnovy 

- Klíčové externí a interní kontakty 

- Agenda pro zasedání krizového týmu 
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- Formulář pro dokumentaci krizové události 

- Postupy krizového managera 

- Postupy pro jednotlivé týmy 

 

Plán kontinuity je možné vytvářet v mnoha rozmanitých softwarových nástrojích 

počínaje běžnými textovými editory (např. Microsoft Word) a konče specializovanými 

nástroji pro tvorbu a údržbu těchto plánů (např. Living Disaster Recovery Planning Systém 

- LDRPS). Volba příhodného nástroje záleží na finančních prostředcích a velikosti 

organizace. Konečný plán kontinuity a s ním všechny související dokumenty by měly být 

řízenými dokumenty, neboť obsahují informace, které jsou pro organizaci velmi citlivé. [1] 

 

 

.
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8 Plány kontinuity zpracovávané v zahraničí 
 

8.1Plány kontinuity zpracovávané v USA 

V USA se vláda i soukromý průmysl dlouhodobě zabývá zajištěním kontinuity 

činnosti (Continuity of Operations) a kontinuity řízení (Continuity of Goverment) během 

a po mimořádných událostech (haváriích). V posledních letech potvrdily technologické 

havárie a živelní pohromy důležitost zajištění kontinuity základních činností státu napříč 

federálními výkonnými složkami. 

Plány kontinuity zpracovávané ve Spojených státech mají dlouhou historii. Tehdejší 

prezident Bill Clinton vydal v roce 1998 směrnici, tzv. Presidential Decision Directive 67-

Enduring Constitutional Government and Continuity of Government Operations (PDD 67), 

která vyžaduje pro všechny výkonné složky ministerstev a úřadů vytvořit plán kontinuity 

činnosti (Continuity of Operations Plan – COOP). V tomtéž roce vydal další směrnici 

Presidential Decision Directive 63-Critical Infrastructure Protection (PDD 63) vztahující se 

k ochraně kritické infrastruktury. 

V roce 2002 se základním správním úřadem v oblasti plánování kontinuity stalo 

ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security – DHS). V tomto 

ministerstvu je integrováno více než 22 různých organizací, které byly do té doby 

samostatné, s cílem sjednotit všechny činnosti jenž se týkají vnitřní bezpečnosti. Jednou 

z nich je Federal Emergency Management Agency (FEMA), na kterou převedlo DHS 

hlavní zodpovědnost za plánování kontinuity činnosti. Ministerstva a úřady jsou povinny 

tvořit plán kontinuity činnosti, která má zabezpečit kontinuitu jejich základní funkcí. 

Plány kontinuity činnosti by měly pokrývat široký okruh mimořádných událostí. 

Američané se spoléhají na vládu v mnoha důležitých službách a provozech. Musí být  

zajištěno, že státní orgány budou schopny poskytovat jejich základní funkce.  

PDD 67 zavazuje všechny federální ministerstva a úřady vytvořit plány kontinuity 

činnosti, které budou pokrývat reakce na všechny mimořádné události (hrozby) např.: 

- přírodní, 

- antropogenní - technologické, 

- terorismus. 
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Tvorba COOP je v dnešní době velmi aktuální a proto FEMA vydala v roce 1999 (v 

roce 2004 byl novelizován) oběžník Federal Preparedness Circular 65 (FPC-65), který 

sjednocuje postupy dané v předchozích PDD a zahrnuje detailnější požadavky na COOP. 

Cíle plánování kontinuity činnosti: 

- Snížit počet obětí minimalizací poškození a ztrát. 

- Zajistit vhodný postup v případě, že vedení nebude moci v důsledku 

mimořádné události vykonávat své pravomoci. 

- Zajistit základní funkce během mimořádné události. 

- Zajistit, aby organizace měly alternativní zařízení, potřebné pro zachování 

 kritických činností. 

- Dosažení rychlé a řízené obnovy po mimořádné události. 

- Chránit kritická zařízení, vybavení, nezbytné záznamy a další prostředky. 

- Redukovat nebo zmírnit přerušení činnosti. 

- Dosažení rychlé a řízené odezvy na mimořádnou situaci a pokračování v 

plné službě vnitřním a externím zákazníkům. 

 

Vládní úřad Government Accountability Office (GAO), který má v politickém 

systému USA poslání, význam a autoritu našeho NKÚ, vydává pravidelné zprávy z oblastí, 

jenž se týká jeho kontrola. V těchto zprávách je uveden stav zpracování COOP a jejich 

úroveň na jednotlivých úřadech a ministerstvech. Zprávy dokládají, že plány kontinuity 

činnosti nejsou pokaždé zpracovány přesně tak, jak by měly a jak to ukládá FPC - ačkoliv 

platí již řadu let (od roku 1999). Tohle svědčí o skutečnosti, že zpracovat kvalitní plán 

kontinuity není snadný úkol a vyžaduje nejen vhodnou metodiku a postup, ale také zkušené 

pracovníky. 

V USA je řízení kontinuity úzce spojeno s ochranou kritické infrastruktury, které 

patří mezi pilíře ochrany KI. Kontinuita je jedním z jejích hlavních cílů (kontinuita řízení 

na úrovni vlády, kontinuita soukromého sektoru a kontinuita veřejných služeb). Na úrovni 

vlády byla vždy kontinuity řízení prioritou. Spoustu let byla většina finančních prostředků 

používána na ochranu služeb zajišťujících kontinuitu na úrovni vlády. V dnešní době je 

však nejdůležitější soukromý sektor, protože vlastní většinu kritické infrastruktury. 

Soukromý sektor většinou posuzuje riziko spíše z pohledu rizika finančního. 

V dnešní době je nutné žádat více než provedení jednoduché analýzy rizika. Potřeba je 

zaměřit pozornost provozovatelů na celkovou analýzu rizik s identifikací všech nebezpečí, 
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ne jen finančních. Velmi podstatné je porozumět některým základním chybám v provedení 

analýz. 

Ochrana KI se stává ze všech proaktivních činností ve vztahu k lidem, majetkovým 

hodnotám i systémům (komunikačním a kybernetickým). Jsou zpracovány systematickým 

a spolehlivým rozhodovacím procesem, který přesně určuje, co, kde, kdy a jak je třeba 

chránit. Proto byl v roce 2003 zpracován dokument Národní strategie pro fyzickou ochranu 

KI a základních majetkových hodnot (The national strategy for The Physical Protection of 

Critical Infrastructures and Key Assets). Od roku 2004 je v USA věnována pozornost 14 

oblastem (sektorům) kritické infrastruktury. V roce 2006 byl Ministerstvem pro vnitřní 

bezpečnost vytvořen Národní plán ochrany infrastruktury (National Infrastructure 

Protection Plan). Oba tyto dokumenty mohou být jedním ze zdrojů informací pro 

pochopení role řízení kontinuity v ochraně KI. 

Důležité prvky KI, které je nutné chránit především, vychází ze společných 

principů, které lze najít napříč strategiemi a zákony pro ochranu KI v USA. Patří zde ty 

prvky KI, jejichž vyřazení by: 

- ohrozilo schopnost federální, státní nebo lokální vlády udržovat pořádek 

a poskytovat základní služby občanům, 

- zasáhlo schopnosti federální vlády vykonávat základní funkce národní 

ochrany (zdravotní péče a bezpečnost), 

- poškodilo možnosti privátního sektoru zabezpečit normální fungování 

ekonomiky a poskytovat základní služby a 

- ohrozilo sebevědomí Američanů jako národa a důvěry v národní a politické 

instituce. [1] 

 

8.2Řízení a plánování kontinuity v Evropské unii 

V Evropě, podobně jako u nás, není plánování kontinuity činnosti běžnou součástí 

krizového plánování. Používá se v souvislosti s řízením kontinuity obchodování (nebo 

činnosti ve smyslu administrativním), a také k ochraně informačních technologií a 

systémů. Přesto se tento pojem objevuje stále častěji v souvislosti s ochranou kritické 

infrastruktury. 

Ve sdělení Komise evropských společenství Radě a Evropskému parlamentu 

Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu je uvedeno, že každé odvětví a 

členský stát si musí v rámci své příslušné oblasti působnosti a v souladu s 
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harmonizovaným postupem Evropské unie určit infrastrukturu, která je pro ně kritická. 

Uplatněním technik řízení rizik lze koncentrovat pozornost na oblasti největšího rizika. 

Musí se brát v úvahu stávající úroveň bezpečnostní ochrany a účinnost dostupných 

zmírňujících strategií pro zajištění kontinuity provozu. Vlády členských států budou dále 

spravovat a/nebo vyvinou a budou udržovat databáze vnitrostátně významné KI a budou 

odpovědné za vývoj, validaci a audit příslušných plánů za účelem zajištění kontinuity 

služeb v rámci jejich působnosti. 

Důležitost a aktuálnost řízení kontinuity dokládá také fakt, že se Komise 

evropských společenství, dle Souhrnné zprávy o činnosti Evropské unie za rok 2006, 

rozhodla zavést rámec pro řízení kontinuity vlastní činnosti dokumentem – Framework for 

Business Continuity Management in the Commission (SEC/2006/898), který není veřejně 

přístupný a je nezbytné podat žádost o přístup k dokumentu pokud bychom chtěli znát jeho 

obsah. Samotný krok k zavedení postupů pro řízení kontinuity svědčí o aktuálnosti a 

důležitosti řízení kontinuity v současném řízení státu či organizace. [1] 
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9 Porovnání plánů 

V rámci krizového plánování mají právnické osoby za povinnost zpracovávat plán 

krizové připravenosti. Jejich povinnostmi se myslí, podílet se při přípravě na krizové 

situace, pokud je k tomu vyzve příslušný orgán, a  krizového řízení.  Právnické osoby musí 

zajišťovat plnění opatření vyplývá z krizového plánu. Jedná se o oblast působnosti 

organizace navenek. Podílejí se na zajišťování účinné pomoci při krizových situacích. 

Jejich výrobky, práce a služby v podobě nezbytných a mobilizačních dodávek mají 

hluboký význam pro překonání krizových stavů. 

Plánování kontinuity činností je souhrn aktivit zaměřených na snížení rizika vzniku 

havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy. Soukromý sektor 

většinou hodnotí riziko spíše z pohledu rizika finančního. Kdy si nemohou dovolit 

při krizové situaci mít velké ztráty. Ty by mohlo ovlivnit celý chod podniku, ztrátu 

odběratelů a zákazníků, a to by mohlo mít pro ně existenční starosti. Plán kontinuity 

zpracovává vlastník podniku, aby si zajistil obživu a zisk. 

 

9.1   Co mají společného a v čem se liší plán krizové připravenosti a BCP 

 
V následujících tabulkách uvádím v čem se oba plány liší a co mají společného. 

Vypsala jsem zejména ty položky, které jsou podle mého názoru nejpodstatnější. 

 

tabulka 1 porovnání plánu krizové připravenosti a BCB 

 
V čem se liší 

Plán krizové připravenosti BCP 

- působí navenek i uvnitř podniku - je zaměření výhradně na chod podniku uvnitř 

- poskytování účinnou pomoc při krizových  

   situacích 

- na ekonomické dopady podniku (snaha  

   minimalizovat ztráty za všech okolností) 

- přehled uzavřených smluv s příslušným      

   orgánem krizového řizení 

 

- zajišťování MoD a NeD  

- obsahuje topografické mapy  
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tabulka 2 společné znaky plánu krizové připravenost a BCP 

 
Co mají společného 

- řeší připravenost podniku při krizových situacích 

- jak se mají chovat zaměstnanci, když nastane mimořádná událost, jejích  

  povinnosti 

- opatření za krizových stavů v působnosti PO (před, během a po krizové 

situaci) 

 
 

9.2  Co mají společného a v čem se liší BCP v zahraničí a BCP v ČR 

 

Dále jsem porovnala v čem se liší BCP v zahraničí a v ČR. Vybrala jsem 

nejdůležitější položky. 

 

tabulka 3 porovnání BCP v zahraničí a BCB v ČR 

 
 V čem se liší  

BCP v zahraničí (USA) BCP v ČR 

- jsou součástí každé společnosti (malé i velké) - není běžnou součástí krizového řízení, jen      

   málo společností ho vypracovává 

- důkladně propracovaná legislativa - není dostatečně propracovaná, malá podpora 

   v zákoně 

 

Z tabulky je zřejmé, že BCP v zahraničí a BCP v ČR jsou skoro stejné a liší se 

v jenom drobnostech. Neliší se obsahově, ale spíše legislativou a používáním. 

 

Z tohoto porovnání vyplývá, že plány krizové připravenosti a plány kontinuity, se 

zabývají stejnou problematikou a jsou si hodně podobné. Proto bych navrhovala jejich 

propojení v jeden plán. 
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10 Závěr 

 

V bakalářské práci se zabývám problematikou krizové připravenosti a kontinuity 

činnosti právnické osoby. 

Cílem práce bylo zanalyzovat plán krizové připravenosti, které zpracovávají 

právnické osoby určené k plnění opatření za krizových situací, a plán kontinuity (BCP). 

Dále jsem porovnala a zhodnotila v čem se liší a co mají společného. A navrhla jsem, že by 

plány bylo možné spojit v jeden, protože oba se zabývají podobou problematikou a jsou 

určeny pro právnické osoby.  

Kvalitně zpracovaný plán kontinuity činnosti a plán krizové připravenosti by měl 

být strategickým cílem každý organizace (velké nadnárodní společnosti, malé či střední 

podnikatelské subjekt). Přestože se masivnost nasazení konkrétních technologií bude 

v organizacích různého typu lišit, je nutné zachovat při navrhování plánů kontinuity 

zásadní principy životního cyklu řízení kontinuity. Mezi které patří zejména kvalitně 

provedená analýza, testování a pravidelná údržba. [7] 
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Seznam zkratek 
 
BIA  Business Imapct Analysis 

BCP  Business Continuity Plan 

COOP   Continuity of Operations, Continuity of Operations Plan 

DHS   Department of Homeland Security 

EU   Evropská unie 

FEMA  Federal Emergency Management Agency 

FPC   Federal Preparedness Circular 

GAO   Government Accountability Office 

HOPKS hospodářská opatření za krizových stavů 

HZS  hasičský záchranný sbor 

HW   hardware 

IS   informační ystémsy 

IT  informační echnoltogie 

IZS  integrovaný záchranný systém 

KI   kritická infrastruktura 

KŠ  krizový štáb 

MoD  mobilizační dodávky 

NeD  nezbytné dodávky 

PDD   Presidential Decision Directive 

 


