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ANOTACE 

GAJDOŠ, J.: Vymezení prvků kritické infrastruktury primárně ohrožených projevy 

bezpečnostních fenoménů. Diplomová práce. Ostrava 2010, VŠB - TU Ostrava. 

Klíčová slova: kritická infrastruktura, ochrana, terorismus, analýza, bezpečnostní 

fenomény, hrozba 

Diplomová práce se zabývá možným narušením kritické infrastruktury projevy 

bezpečnostních fenoménů. Ty jsou v této práci vymezeny a následně je provedeno zhodnocení 

aktuálního stavu ohrožení těmito fenomény. Dále jsou na základě statistických údajů 

z vybraných evropských států, vymezeny konkrétní ohrožené prvky kritické infrastruktury v 

ČR. Pro nejvýznamnější z nich, jsou provedeny analýzy rizik včetně návrhu opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

GAJDOŠ, J.: The definition of elements of critical infrastructure endangered primarily 

by effects of security phenomena. Diploma thesis. Ostrava 2010, VŠB - TU Ostrava. 

Key words: critical infrastructure, security, terrorism, analysis, security phenomena, 

threat 

The thesis deals with possible invasions of critical infrastructure by impacts of security 

phenomena. These phenomena in this thesis are restricted and then an evaluation of the actual 

state of the threat by the phenomena is made. Then based on statistical data taken from chosen 

european countries concrete endangered elements of crictical infastructure are restricted. For 

those with high priority risk analysis are made including a proposal preventing from it. 



  

REŠERŠE 

o MAREŠ, M. Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 459 s. 

ISBN 80-903333-8-9. 9 

 V této knize se autor velmi podrobně zabývá problematikou vymezení terorismu, 

typologií terorismu, ale také strategií a taktikou charakterizující různé druhy terorismu. 

Nejobsáhlejší částí knihy je zaměřena na základní teoretické pojetí terorismu na českém 

území. Nemalou pozornost autor věnoval také rozboru současné protiteroristické politice 

v ČR. 

o EICHLER, J. Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Univerzita Karlova – 

Karolinum, 2007. 352 s. ISBN 978-80-246-1317-8. 10 

Autor se v této publikaci pokouší o postihnutí fenoménu terorismu a jeho vztahu 

k současným konfliktům na regionální úrovni. Kniha se zabývá historickými milníky 

související s terorismem, ale také aktuální situací s ohledem na regionální oblasti. 

o CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 

2001. 176 s. ISBN 80-7201-265-7. 13 

Tato publikace řeší komplexně problematiku extremismu. Zabývá se především 

nábožensky a rasově motivovanému extremismu, ale také aktuální situaci v ČR. Významnou 

část knihy věnuje autor také extremistickým hnutím na našem území.  

o ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŚENOVSKÝ, P., Ochrana kritické 

infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7385-025-8. 26 

Autoři zde uvádí dostupné informace z oblasti kritické infrastruktury s ohledem na její 

vývoj a především současný stav. Významnou část knihy tvoří základní principy ochrany 

kritické infrastruktury, stanovení kritických prvků a možnosti vedoucí k snižování rizik.  

o KOLEKTIV AUTORŮ, Zranitelnost kritické infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2008. 

74 s. ISBN 978-80-7385-058-6. 18 

Kolektiv autorů se v této publikaci zabývá zranitelností kritické infrastruktury. 

Hodnotí kritickou infrastrukturu v České republice a snaží se poukázat na současné 

nedostatky v této oblasti. Významná část knihy je věnována i možnostem ochrany kritické 

infrastruktury.  
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1. Úvod 

Aktuální bezpečnostní hrozby jako je terorismus nebo extremismus představují 

nejvýznamnější bezpečnostní fenomény současnosti. Zásadní význam nastal v souvislosti  

s možným ohrožením kritické infrastruktury těmito fenomény především po 11. září 2001. Od 

tohoto data byla ve většině států světa přijata řada opatření, která ke zvýšení odolnosti prvků 

kritické infrastruktury významným způsobem přispěla.  

I Česká republika se touto problematikou zabývá již řadu let, během nichž učinila 

mnoho důležitých kroků, které přispívají k zajištění ochrany kritické infrastruktury. Přesto je 

zde však několik zásadních nedostatků, které možnosti ochrany kritické infrastruktury 

zásadním způsobem omezují. Nejpodstatnějším z nich je absence zákona, který by oblast 

kritické infrastruktury jednoznačně vymezil a stanovil všechny potřebné náležitosti, které 

nynější legislativa postrádá. V současné chvíli se však připravuje novelizace zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, která by měla podstatnou část 

aktuálních nedostatků vyřešit.  

Česká republika také nemá dostatek zkušeností s ohrožením prvků kritické 

infrastruktury projevy bezpečnostních fenoménů, což je další faktor, který významným 

způsobem její ochranu ovlivňuje. A právě proto jsem se rozhodl zpracovat toto téma a využít 

k tomu zkušenosti vybraných evropských státu, které se s útoky na strategicky významné 

objekty setkávají již mnoho let.  

 

 

Cíle práce 

 Vymezení bezpečnostních fenoménů; 

 Zhodnocení současného stavu ohrožení těmito fenomény; 

 Vymezení současných nedostatků v oblasti kritické infrastruktury; 

 Zpracování statistických údajů s ohledem na ohrožení prvků kritické infrastruktury; 

 Vymezení konkrétních prvků kritické infrastruktury včetně bezpečnostní analýzy rizik 

a návrhu opatření; 
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2. Bezpečnostní fenomény 

Jako bezpečnostní fenomény, jsem vymezil aktuální bezpečnostní hrozby, kterým dalo 

Ministerstvo vnitra nejvyšší bezpečnostní prioritu. Patří zde terorismus, extremismus, 

kybernetické hrozby, organizovaný zločin a bezpečnost civilního letectví. 1 

2.1.  Terorismus 

Terorismus je vedle organizovaného zločinu, živelních katastrof, průmyslových 

havárií, sociálních konfliktů a hospodářských nebo ekologických rizik, jednou ze zásadních 

hrozeb současného světa. Zhoršená mezinárodně – bezpečnostní situace, která se datuje od 

útoků na Spojené státy americké ze dne 11. září 2001, stále trvá. Nový rozměr ohrožení 

v dané souvislosti představuje perspektiva zneužití chemických, biologických, radiologických 

látek a jaderných materiálů teroristy, stejně jako prostor, který terorismu otevírají moderní 

informační a komunikační technologie. 2 

Terorismus jako pojem má základ ve slově „Teror“, které vychází z latinského slova 

„terrere“, což znamená hrozit, strašit, děsit, způsobovat hrůzu. V akademickém slovníku 

francouzského jazyka z roku 1694, lze nalézt slovo „terreur“, které je zde vysvětleno jako 

velký strach, násilné pobouření lidské duše způsobené bolestí. 3  

2.1.1. Definice terorismu 

Definovat a vymezit pojem „terorismus“ je velmi složité, protože se jedná o fenomén, 

který prochází neustálým vývojem a doposud neexistuje žádná mezinárodně uznávaná 

definice tohoto pojmu.  

Pro účely této diplomové práce jsem vybral několik nejčastěji uváděných definic 

pojmu terorismus: 

                                                

1 Odbor bezpečnostní politiky. Webový portál Ministerstva vnitra ČR [online]. 2009 [cit. 2010-01-19]. 

Bezpečnost a prevence. Dostupné z WWW: <www.mvcr.cz>. 

2 Ohrožení terorismem: Aktuální situace ve světě a v České republice. In Odbor bezpečnostní politiky. Národní 

akční plán boje proti terorismu aktualizované znění pro léta 2007-2009. Praha: Ministerstvo vnitra České 

republiky, 2008. 31 s.  

3 BRZOBOHATÝ, M. Terorismus I. Praha: Police History, 1999. 141 s. ISBN 80-902670-1-7. 
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 Terorismus je nezákonné použití síly a násilí proti osobám či majetku se záměrem 

zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo či jeho určitou skupinu a tím 

dosáhnout politických nebo společenských cílů. (definice FBI) 4 

 Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů. 5 

 Terorismus je ekvivalentem válečného zločinu v období míru. (Encyklopedie 

světového terorismu, Alex P. Schmidt, r. 2001) 6 

 Terorismus je souhrn antihumálních metod hrubého zastrašování politických odpůrců 

hrozbou síly a užití různých forem násilí. Vedle individuálního terorismu existuje 

terorismus skupin, některé koordinují svoji činnost na mezinárodní úrovni. (Český 

encyklopedický slovník, r. 1993) 6 

 Terorismus je taktika nekonvenčního útočného činu k dosažení politického cíle 

pomocí útoků nebo hrozeb útoku na civilní cíle. Hlavním cílem je vyvolání strachu, 

paniky a upoutání pozornosti za pomoci násilí. 3  

2.1.2. Pojmy související s problematikou terorismu 

Teroristický útok (§311, zákona č. 40/2009 Sb.) je útok, kterého se dopouští ten, kdo: 7 

 provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou 

újmu na zdraví; 

 zmocní se rukojmí nebo provede únos; 

 zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační 

systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, 

energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství 

                                                

4 Wikipedia [online]. 2001 [cit. 2009-12-19]. Otevřená encyklopedie Wikipedia. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus>. 

5 Odbor bezpečnostní politiky. Webový portál Ministerstva vnitra České republiky [online]. 2009 [cit. 2010-01-

20]. Definice pojmu terorismus. Dostupné z WWW: <www.mvcr.cz>. 

6 MIKA, Otakar J. Současný terorismus. Praha: Triton, 2003. 92 s. ISBN 80-7254-409-8. 

7 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů  
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nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, 

systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu; 

 naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního 

přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí 

škody velkého rozsahu; 

 zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad 

ním vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve 

větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, 

čímž ohrozí život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo 

vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu; 

 nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak 

dodává nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, 

anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné 

zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou, nebo 

 vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 

nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý 

účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil 

nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné 

nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím 

svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku; 

a to s cílem: úmyslně poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, 

narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky 

nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně 

přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala. 

 

Teror (§312, zákona č. 40/2009 Sb.) je jednání, kterého se dopouští ten, kdo v úmyslu 

poškodit ústavní zřízení České republiky, jiného úmyslně usmrtí. 7 

 

Následující pojmy nelze v právním systému ČR najít, proto budu pro svou další práci 

využívat definic stanovených Ministerstvem vnitra ČR. 
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„Teroristický skutek“  

Jedná se o množinu vyjmenovaných činů, které mohou, svou podstatou nebo 

kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní organizace. V rámci 

vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly spáchány s úmyslem: 8 

 vážně zastrašit obyvatelstvo; 

 nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání 

konkrétních kroků; 

 vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální 

struktury země nebo mezinárodní organizace, a to: 

o útokem na lidské životy, který může zapříčinit smrt; 

o útoky na psychickou integritu osob; 

o únosy nebo braním rukojmí; 

o zapříčiněním rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravních systémů, infrastrukturních zařízení, pevných platforem na 

kontinentálním šelfu, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, 

ohrožujícími lidské životy nebo mající za následek vážné ekonomické ztráty; 

o obsazením letadel, lodí, nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo dopravy 

zboží; 

o výrobou, držením, obstaráváním, přepravou, dodáváním nebo používáním 

zbraní nebo výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, stejně jako 

práce na výzkumu nebo vývoji těchto zbraní; 

o pouštěním těchto nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním požárů, 

výbuchů nebo zapříčiňování povodní, jejichž průběh ohrožuje lidské životy; 

o přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných 

základních zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy; 

o výhružkami spácháním těchto skutků, zmíněných výše; 

 vedením teroristické skupiny; 

                                                

8 Webový portál Ministerstva vnitra ČR [online]. 2005 [cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: <www.mvcr.cz>. 



  14 

 účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či 

materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit 

skupiny. 

„Teroristická skupina“  

Jde o strukturovanou skupinu, složenou z více než dvou osob, ustavenou pro delší 

časové období a konající v rámci dělby práce kroky, které jsou nutné ke spáchání 

teroristických činů. Nejedná se o náhodné či jednorázové spolčení. 8 

2.1.3. Klasifikace teroristického spektra 

Klasifikace teroristického spektra je stejně obtížná jako vymezení jednotlivých pojmů 

a definic. Mnohdy záleží na úhlu pohledu a subjektivním názoru jednotlivce.  

Rozdělení je provedeno podle širší ideové motivace teroristů pro páchání jejich 

činností. 9 

 ultralevicový terorismus; 

 ultrapravicový terorismus; 

 etnický a teritoriální terorismus; 

 náboženský terorismus; 

 ekologický (environmentální) terorismus; 

 „Single-issue“ terorismus („jednopoložkový“ – proti potratům, atd.); 

 vigilantistický terorismus (kterému jde o ”právo a pořádek”, který údajně není stát s to 

zajistit, sem lze řadit například latinskoamerické ”černé brigády”, útočící proti 

bezdomovcům atd.); 

 psychopatologický terorismus – teroristické akce provedené primárně kvůli 

psychickému sebeuspokojení; 

 kriminální terorismus – teroristické akce provedené primárně za účelem získání 

osobních materiálních výhod. 

                                                

9 MAREŠ, M. Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 459 s. ISBN 80-903333-8-9. 
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Kritérií pro rozčlenění terorismu je však celá řada a klasifikace podle ideové motivace 

je jen jedním z nich. Pro účely diplomové práce dále uvedu ještě rozčlenění podle způsobu 

provedení teroristického útoku a podle rozsahu působnosti teroristické skupiny.  

Rozdělení podle způsobu provedení. 9 

 Subverzivní terorismus – je veden zdola proti držitelům moci. 

 Represivní terorismus – je veden shora, od držitelů moci. 

Rozdělení podle rozsahu působnosti. 10 

 Národní (domácí) terorismus – má vazby výhradně na území určitého státu. 

 Mezinárodní terorismus – musí obsahovat určitý mezinárodní prvek. Útoky směřují 

přes státní hranice a zasahují cíle v jiném státě. 

 Globální terorismus – lze o něm hovořit v souvislosti s obdobím po 11. září 2001. 

Původcem hrozby se staly teroristické sítě, které jsou rozprostřeny po celém světě a 

mají globální rozměr.  

2.1.4. Metody terorismu 

Současné metody terorismu se vyznačují vysokou agresivitou prováděných útoků. 

Teroristé kladou stále větší důraz na sílu psychologického efektu a snaha vyvolat strach a 

pocit ohrožení je jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšné dosažení stanovených cílů.  

Rozdělení metod terorismu je provedeno na základě vymezení tohoto pojmu 

Ministerstvem vnitra.  

 „Klasické“ teroristické metody  

Někdy se označují jako „klasický terorismus“. Jedná se o následující projevy: 8 

o Střelba, použití sečných a bodných zbraní, ubití; 

o Výbuchy pum; 

o Výbuchy iniciující další ničivou činnost; 

o Únosy, braní rukojmí; 

                                                

10 EICHLER, J. Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2007. 352 s. ISBN 978-80-246-

1317-8. 
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o Různé formy násilí na turistech; 

o Dopisní  bomby; 

o Specifické cíle environmentálního (ekologického) teroru. 

V současné době využívají teroristé především klasické teroristické metody, které 

směřují na civilní obyvatelstvo, vojenské nebo policejní cíle. Ve srovnání s využitím 

moderních teroristických metod jsou technologicky jednodušší a levnější. 

  „Moderní“ teroristické metody  

Moderní teroristické metody jsou vnímány především ve spojitosti s užitím nebo 

výhrůžkami užití zbraní hromadného ničení a dalšími zbraněmi s využitím moderních 

technologií. Tyto zbraně byly vyvinuty s cílem usmrtit velké množství lidí nebo způsobit 

velké materiální škody. Teroristé počítají s vyvoláním strachu a paniky, čímž mohou vyvinout 

nátlak na státní instituce, státní činitele nebo jiné cílové skupiny a dosáhnout tím 

požadovaných cílů. 8  

Mezi zbraně hromadného ničení (dále jen „ZHN“) patří: jaderné zbraně, radiační 

zbraně, biologické zbraně, chemické zbraně. Dále můžeme do této kategorie řadit i zvukové 

zbraně nebo kyberterorismus. 

Obecně existuje daleko vyšší pravděpodobnost použití biologických nebo chemických 

zbraní než zbraní jaderných. Dostupnost technologií těchto zbraní je relativně jednoduchá a 

levná výroba a možnost použití jednoduchých aplikačních metod, umožňují zneužití 

otravných látek, toxinů, virů a bakterií téměř kdykoliv a kdekoliv. Chemické a biologické 

zbraně jsou také v porovnání se zbraněmi jadernými podstatně levnější. Navíc je možné celý 

proces přípravy a výroby chemických a biologických zbraní mnohem lépe utajit. Doprava 

těchto zbraní do místa cíle je také poměrně snadná a může být provedena samotnými teroristy 

a zde použity tzv. diverzním způsobem (zamoření potravin, vody a vodních zdrojů, 

ventilačních šachet a ventilačního systému různých objektů a metra, vlakových a 

autobusových nádraží, apod.).  

 

2.2. Extremismus 

Z výročních zpráv zpravodajských služeb v ČR se v současné době jedná o 

nejaktuálnější bezpečnostní hrozbu na našem území. 



  17 

Problematika extremismu je podobně jako u terorismu velmi komplikovaná a rovněž 

neexistuje jednotné vymezení pojmů a definic. Samotný pojem extremismus vychází 

z latinského výrazu „extremus“, což znamená nejzazší. 11     

2.2.1. Definice extremismu 

V současné době existuje řada pojmů a definic, které alespoň nesou shodné základní 

definiční znaky, jež jsou v problematice extremismu mezinárodně uznávané. 

Ministerstvo vnitra využívá ve své koncepční činnosti tuto pracovní definici: 

„Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují 

z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočící proti základním 

demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.“ 8 

Mezi tyto principy patří: 

 úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy); 

 svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy); 

 nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 

Ústavy); 

 svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy); 

 volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy); 

 ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy); 

 svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a 

sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu 

nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod).  

Extremistické postoje jsou vnímané jako aktivity, které přímo nebo v dlouhodobém 

důsledku působí destruktivně na stávající demokratický politicko – ekonomický systém a 

                                                

11 MAREŠ, M., Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister a Principal, 2003. 656 s. ISBN 80-

86598-45-4. 



  18 

snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo 

autoritářským režimem, diktaturou, anarchií). 

V českém právním systému není pojem extremismus definován. Především v 

souvislosti s rasově motivovanou trestnou činností se můžeme setkat s pojmem extremistická 

trestná činnost nebo trestná činnost s extremistickým podtextem. Tento pojmem zahrnuje 

formy trestné činnosti, o nichž je důvod se domnívat, že byly extremistickými postoji 

motivovány nebo ovlivněny. V řadě případů můžeme používat i pojmu kriminalita 

motivovaná rasovou, národnostní nebo jinou sociální nenávistí. Takové jednání, pak naplňuje 

znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku. Pohnutkou je nenávist vyplývající z 

příslušnosti adresáta útoku k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině, 

přičemž specifickým typem zařaditelným do této kategorie kriminality jsou také útoky proti 

symbolům či představitelům existujícího společenského systému, jsou-li motivovaná apriorní 

nenávistí vůči němu. V praxi se může jednat především o následující trestné činy: 8 

 obecné ohrožení; 

 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci; 

 hanobení národa, rasy a přesvědčení; 

 podněcování k národnostní a rasové nenávisti; 

 výtržnictví; 

 vražda; 

 ublížení na zdraví;  

 omezování osobní svobody; 

 vydírání; 

 omezování svobody vyznání; 

 porušování domovní svobody; 

 porušování svobody sdružování a shromažďování; 

 poškozování cizí věci; 

 genocida; 

 podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka; 

 persekuce obyvatelstva. 
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2.2.2. Pojmy související s problematikou extremismu 

Jak již bylo uvedeno výše, pojmy z oblasti extremismu nejsou vymezeny zákonem, a 

proto jsem při vymezení následujících pojmů čerpal z dostupné literatury, která se 

problematikou extremismu zabývá. 

Extremista - Tímto pojmem se rozumí osoba, osoby nebo skupiny, které se vyznačují 

výraznou odchylkou od obecně zavedených a v aktuální době přijímaných norem. 12  

Jedná se zejména o: 

 vysokou mírou demagogie a názorové nesnášenlivosti, odmítáním kompromisních 

řešení, přičemž jejich argumentace nabízí jednoduchá, rychlá a nereálná řešení 

složitých problémů ve společnosti založená na krajním politickém názoru; 

 útok směřují proti skupinám obyvatel bez ohledu na to, zda tito obyvatelé jsou nositeli 

prvku, proti kterému je snaha extremistů vedena, např. řešení agresivity hnutí 

Skinheads proti všem občanům tmavé pleti apod.; 

 absenci hmotných pohnutek, ideovou motivací trestného jednání atd. 

2.2.3. Rozdělení spektra extremismu 

V současné době lze extremismus rozdělit do následujícího spektra. 12 

 pravicový extremismus, 

 levicový extremismus, 

 náboženský extremismus, 

 ostatní extremismus, 

 

Pravicový extremismus 

Základním myšlenkovým východiskem je silný rasismus, projevující se jako 

přesvědčení o biologické výjimečnosti a převaze bílého etnika. Bílá rasa stojí podle stoupenců 

těchto myšlenek na vrcholu vývoje druhů a jejími nejdokonalejšími představiteli jsou Árijci –

                                                

12 ŠČUREK, R. Bezpečnostní hrozby: terorismus a  extremismus. Ostrava :  2008. 1. vyd. 110 s. ISBN 978-80-

248-1732-3. 
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indoevropský kmen z 2. tisíciletí př. n. l. Odrazem přesvědčení o nerovnosti ras je otevřené 

pohrdání a nepřátelství vůči lidem jiné barvy pleti, především přistěhovalcům. 13 

Levicový extremismus 

Příslušníci levicového extremismu se pokoušejí o vytvoření společnosti, v níž by 

panovala naprostá rovnost a mezi jejími členy by byly vzájemné harmonické vztahy založené 

na principu sounáležitosti, tolerance, dobré vůle a obětavosti. Realizace této představy 

vyžaduje zrušení všech doposud existujících států, likvidaci hierarchického uspořádání 

společnosti a odstranění ekonomických rozdílů. 13 

 

Levicová extremistická hnutí, lze rozdělit do těchto skupin: 12 

I. Hnutí, které se snaží nastolit nové sociální uspořádání týkající se celého lidstva. 

Jsou nespokojeni s fungováním současného systému. 

II. Hnutí, které usiluje o nastolení nových vztahů mezi člověkem a přírodou. Do této 

skupiny patří především militantní ekologové a ochránci zvířat.  

III. Hnutí, jejichž prioritou je nastolení nových vztahů mezi mužem a ženou. Zde patří 

např. odpůrci sexismu apod. 

Náboženský extremismus 

Náboženský extremismus zahrnuje různé náboženské sekty nebo organizace, jejichž 

projevy jsou na veřejnosti často nenápadné, ale pro demokratický stát představují značné 

nebezpečí. Sekta je definována jako sdružení věřících, oddělujících se a překračujících 

hranice oficiální církve. Sekta je jako seskupení osob stejného náboženského smýšlení 

obvykle odštěpená od zavedené církve. Často vytvářející pevně organizovanou strukturu až s 

absolutistickými nároky na podřízenost svých členů a hlásající nekriticky až dogmaticky 

určité společensky nepřijatelné názory a zásady. Sekta je také definována jako organizovaná 

skupina lidí s dogmaticky nekonvenčními názory na úlohu a postavení člověka ve společnosti, 

která je založené na kultu osobnosti s výraznou psychickou, tzv. skrytou manipulací osobností 

zaměřenou na rozložení osobní identity. 12 

 

Nejvýznamnější sekty působící na území ČR. 12 

                                                

13 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde Praha, 2001. 176 s. ISBN 80-

7201-265-7. 
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 Svědci Jehovovi 

 Církev sjednocení (moonisté) 

 Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (mormoni) 

 Satanská církev (satanisté) 

 Scientologická církev 

Ostatní extremismus 

Zde patří ostatní nezařazené skupiny jako: 12 

 Stoupenci alternativního způsobu života – tzv. squatteři; 

 Hooligans / rowdies – tzv. fotbalové chuligánství; 

 Hnutí Punks; 

 Ostatní jednosložkové extremistické skupiny – např. protipotratový extremismus, 

militantní ekologové, atd. 

 

2.3.  Kybernetické hrozby 

Kybernetické útoky představují v současné době významnou bezpečnostní hrozbu, 

jejichž účinky mohou být srovnatelné s účinky zbraní hromadného ničení. Současná 

společnost dnes výhradně spoléhá na informační a komunikační technologie, což posiluje 

závislost – a ze závislosti se rodí zranitelnost. Rovněž veškerá infrastruktura je dnes zcela 

závislá na informačních a komunikačních technologiích, které zajišťují jejich fungování. 

I z těchto důvodů se touto problematikou zabývá Ministerstvo vnitra a zpracovává 

projekt s názvem: „Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů 

České republiky“. Projekt, jehož záměrem je analýza současného globálního kyberprostoru, 

jeho aktuální ochrana a zabezpečení by měl být dokončen na konci roku 2010. Výsledkem by 

měly být návrhy nových možností a forem ochrany počítačů a počítačových sítí v ČR před 

účinky kybernetických hrozeb (včetně prevence, detekce a monitorování útoků a možností 

odstraňování jejich následků). 8 

 

2.4. Organizovaný zločin 

Organizovaný zločin je považován za závažné bezpečnostní riziko, které může ohrozit 

stabilitu hospodářského systému a někdy také politický systém státu. Základním cílem 
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organizovaného zločinu je dosažení zisku s minimálním vynaložením nákladů. V České 

republice patří k nejrozšířenějším formám organizovaného zločinu především výroba a 

distribuce drog, obchod s lidmi a organizování prostituce, obchod se zbraněmi, nelegální 

migrace, vydírání, praní špinavých peněz, padělání. Trvalou hrozbou je také korupce a 

především pronikání organizovaného zločinu do oblastí veřejné i státní správy. Významnou 

roli v oblasti organizovaného zločinu na našem území mají dlouhodobě ruskojazyčné skupiny 

a skupiny, které pochází z Balkánu. Většina skupin působící v České republice, jsou navíc 

obvykle v přímých vazbách na zahraničí a jejich činnost se tak odvíjí od aktuálních trendů 

mezinárodního organizovaného zločinu. 8 

2.5. Bezpečnost civilního letectví 

Oblast civilního letectví získala na významu především po 11. září 2001. Ochrana 

civilní letecké dopravy se stala prioritou mnoha států a byla přijata řada opatření v oblasti 

pozemní i vzdušné bezpečnosti. 8 

V rámci ČR se problematikou bezpečnosti civilního letectví zabývá především 

oddělení ochrany civilního letectví Ministerstva dopravy, které zajišťuje ochranu před 

protiprávními činy (security), ale provádí také státní odborný dozor, koordinuje a kontroluje 

zavádění: Národního bezpečnostního programu, Národního programu bezpečnostního 

výcviku a Národního programu řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního 

letectví ČR před protiprávními činy. Dále také koordinuje a zabezpečuje činnost Mezirezortní 

komise pro bezpečnost civilního letectví. 14 

Osobně se však domnívám, že bezpečnost civilního letectví není sama o sobě hrozbou, 

ale spíše potenciálním cílem některé z výše uvedených hrozeb. Proto se dále problematikou 

bezpečnosti civilního letectví v této práci nebudu zabývat. 

Poté, co jsem vymezil všechny bezpečnostní fenomény, se budu zabývat orgány, které 

se zabývají prevencí před těmito hrozbami.    

                                                

14 Webový portál Ministerstva dopravy ČR [online]. 2006 [cit. 2009-12-11]. Dostupné z WWW: 

<www.mdcr.cz>. 
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3. Složky zabývající se preventivní činností v oblasti bezpečnosti 

ČR 

V České republice se preventivní činností s ohledem na projevy bezpečnostních 

fenoménů zabývají především zpravodajské služby a Policie ČR. Dalšími institucemi, které se 

touto problematikou částečně také zabývají, jsou např. Ústav strategických studií a Centrum 

strategických studií.     

3.1. Zpravodajské služby 

Zpravodajské služby jsou státní orgány a hlavním nástrojem státu v otázkách analýzy 

bezpečnostních hrozeb, rizik a jejich predikce. Oblasti, kterými se zabývají zpravodajské 

služby, vymezuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zpravodajské služby v ČR 
 Bezpečnostní informační služba (BIS),  

 Úřad pro zahraniční styky a informace (UZSI),  

 Vojenské zpravodajství (VZ) 

Bezpečnostní informační služba  

Jde o zpravodajskou instituci českého státu, která působí výhradně uvnitř jejího území 

(civilní kontrarozvědka). Bezpečnostní informační služba nespadá pod žádné ministerstvo, ale 

za svou činnost je odpovědná vládě ČR. Její fungování upravuje zákon č. 154/1994 Sb., o 

Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. Služba má postavení 

ozbrojené složky. Její příslušníci jsou ve služebním poměru a mají vojenské hodnosti. Jsou 

oprávněni držet a nosit služební zbraň, ale použít jí mohou pouze v případech nutné obrany a 

krajní nouze, tedy stejně jako kterýkoliv jiný občan. Služba nemá ani represivní pravomoc – 

nemůže zadržet, zatýkat ani vyslýchat. Důraz je kladen na politickou nestrannost a důsledné 

dodržování lidských práv a svobod. Je-li nucena je narušit, děje se tak dle zákonem 

stanovených pravidel. 15 

                                                

15 Webový portál Bezpečnostní informační služby [online]. 2009 [cit. 2010-1-05]. Dostupný z WWW: < 

http://www. bis.cz>. 
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Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“) se zabývá získáváním, 

shromažďováním a vyhodnocováním následujících informací: 15 

 hrozby terorismu; 

 aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu; 

 činnost cizích zpravodajských služeb na našem území; 

 záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní 

celistvosti ČR; 

 aktivity organizovaného zločinu; 

 činnosti ohrožující utajované informace. 

Úřad pro zahraniční styky a informace  

Úřad pro zahraniční styky a informace (dále jen „UZSI“) je civilní výzvědnou službou 

České republiky (civilní rozvědka). Jejím prvořadým cílem, snahou a posláním je 

zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky včasné, objektivní a 

kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost 

a ochranu zahraničně – politických a ekonomických zájmů ČR. UZSI spadá do působnosti 

Ministerstva vnitra, z jehož rozpočtu je také financována. Působnost je vymezena zákonem o 

zpravodajských službách ČR. 16 

Smyslem činnosti UZSI je chránit Českou republiku proti hrozbám, které představují 

mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, 

ekonomická zločinnost, různé formy politického extremismu a podobně. 

Činnost spočívá v získávání a vyhodnocování zpravodajských informací, které nejsou 

dostupné prostřednictvím standardních prostředků a aktivit (například diplomacie) a které 

splňují následující kritéria: 16 

 původ v zahraničí; 

 vztah k problematice, jejímž sledováním byli pověřeni vedením státu; 

 jsou určenému odběrateli neznámé a byly zpravidla získány s využitím 

zpravodajských prostředků.  

                                                

16 Webový portál Úřadu pro zahraniční styky a informace [online]. 2009 [cit. 2010-1-05]. Dostupný z WWW: < 

http://www.uzsi.cz/cz>. 
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UZSI poskytuje příslušným orgánům státní správy České republiky zejména 

následující zpravodajství: 16 

 politické zpravodajství o zahraničně politických skutečnostech a záměrech, které 

mohou mít vliv na zájmy České republiky;  

 ekonomické zpravodajství o skutečnostech, které mohou mít vliv na strategické 

ekonomické zájmy, ekonomický vývoj a ekonomickou bezpečnost České republiky;  

 bezpečnostní zpravodajství o mezinárodním terorismu a jiných asymetrických 

bezpečnostních hrozbách, ohrožujících bezpečnostní zájmy České republiky a její 

mezinárodní závazky.  

Vojenské zpravodajství  

Vojenské zpravodajství (dále jen „VZ“) je ozbrojená zpravodajská služba Armády ČR. 

Činnost spočívá v zabezpečování informací o záměrech a činnostech představujících vojenské 

ohrožení České republiky, o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, o záměrech 

a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky a o činnostech 

ohrožujících ochranu utajovaných skutečností v oblasti obrany České republiky. V rozsahu 

své působnosti také získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace, které se týkají terorismu, 

organizovaného zločinu a sabotáži. VZ vzniklo 1. ledna 2005 sloučením Vojenského 

obranného zpravodajství a Vojenské zpravodajské služby. VZ působí jako součást 

Ministerstva obrany, z jehož rozpočtu je financováno. VZ působí jako rozvědná i 

kontrarozvědná zpravodajská služba. Působnost je rovněž vymezena zákonem o 

zpravodajských službách ČR. 17 

Vojenské zpravodajství plní i další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Tím je 

zejména zákon o ochraně utajovaných informací, který vymezuje působnost zpravodajských 

služeb, a tedy i VZ na uvedeném úseku, nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána (např. alianční spolupráci v rámci NATO). 

 

 

                                                

17 Webový portál Vojenského zpravodajství [online]. 2009 [cit. 2010-1-05]. Dostupný z WWW: < 

http://www.vzcr.cz/Zpravy.aspx>. 
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Objektově teritoriální princip při zpravodajské ochraně KI  

Jedná se o možnost preventivních opatření, které vedou k zajišťování záměrů osob 

nebo skupin, jejichž motivem je záměrná destruktivní činnost infrastrukturních prvků nebo 

celků s cílem narušit jejich funkčnost. Zachycení takovýchto informací je jedinou prevencí. 18 

Principy zpravodajské ochrany 

Princip zpravodajské ochrany je rozhodujícím faktorem zpravodajské činnosti 

v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury. Principy jsou liniové, teritoriální a objektové, 

ale v praxi se často kombinují. 18   

Liniový princip zpravodajské ochrany představuje činnost, která je zaměřená na 

určitou problematiku zpravodajského zájmu. Jedná se zejména o oblast terorismu, 

kontrašpionáže a ochranu ekonomických zájmů státu. Princip spočívá v činnosti 

zpravodajských důstojníků, kteří se zaměřují na určitou oblast a čím déle pracují v určité linii 

zpravodajského zájmu, tím je jejich specializace hlubší a kvalifikace odbornější. 

Teritoriální princip spočívá v činnosti zpravodajských služeb v určitém teritoriu. 

Nejčastěji se jedná o např. vyšší územně správní celky nebo v zahraničí např. provincie apod. 

V daném teritoriu je prováděná komplexní ochrana zpravodajských zájmů, která je 

realizována teritoriálním organizačním celkem zpravodajské služby (teritoriální odbor, 

oddělení apod.). 

Objektový princip je založený na vyhodnocení tzv. objektů, které jsou v oblasti 

zájmů chráněných zpravodajskou službou a u kterých je předpoklad, že se mohou stát cílem 

útoku. 

Význam zpravodajských služeb při hodnocení bezpečnostních hrozeb 

Hlavním úkolem zpravodajských služeb (dále jen „ZS“) je odhalování hrozeb, jejich 

analýza a včasné předání informací příslušným orgánům v oblastech: vnitřní a vnější 

bezpečnosti, obrany státu, vztahů se zahraničím a prosazování národních zájmů. Činnost ZS je 

také základem při tvorbě spolehlivé bezpečnostní politiky státu. Ústřední snahou každé ZS je, 

aby byly získané informace relevantní, objektivní a především včasné. 19 

                                                

18 Kolektiv autorů. Zranitelnost kritické infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2008. 74 s. ISBN 978-80-7385-058-6. 

19 Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
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Hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik zpravodajskými službami 

Význam zpravodajských služeb je ve schopnosti získávat a zpracovávat informace, 

které se týkají bezpečnostních hrozeb státu a především v hodnocení reálnosti takovýchto 

hrozeb. Hodnocení se provádí podle čtyř základních parametrů. 20 

 motiv k útoku, 

 schopnost provést útok, 

 výběr cíle,  

 charakter útoku.  

Motiv k útoku – představuje nejvýznamnější z těchto parametrů, ale zároveň 

z hlediska zpravodajských služeb nejhůře monitorovatelný. Tento parametr vychází 

z vnitřního přesvědčení jednotlivce nebo skupiny osob o nezbytnosti, potřebnosti či vhodnosti 

provést útok v jisté době, na vybraný cíl a určitým způsobem. 

Schopnost provést útok – je tvořena dvěma aspekty: 1. materiální vybavení, 2. 

dovedností útočníka, popřípadě útočníků. Materiálním vybavením je myšleno technické a 

technologické vybavení potřebné pro realizaci útoku. Je dáno finančními možnostmi 

útočníků, ale také vybraným cílem.  Možnosti zpravodajských služeb při monitoringu tohoto 

parametru spočívají ve schopnosti infiltrace, nebo náhodného či cíleného získávání informací 

o členech nebezpečných skupin s ohledem na jejich odborné znalosti, dovednosti, vzdělání, 

praktické zkušenosti, atd. 

Výběr cíle – tento parametr se odvíjí od dvou předešlých parametrů. Motiv k útoku 

bude ovlivňovat výběr cíle a lze předpokládat, že se bude jednat o objekty, jejichž fungování 

je v rozporu s cíly a zájmy deklarovanými samotnými útočníky, nebo předkladateli „vyšších 

principů “, kteří rozhodujícím způsobem ovlivňují motivaci útočníků či vytváří ideologický 

základ pro jejich činnost. Schopnost provést útok bude limitující pro výsledný efekt, kterého 

chtějí útočníci svým činem dosáhnout. Významným faktorem také bude, zda se má jednat o 

útok demonstrativní nebo selektivní. Demonstrativní útok je zpravidla veden s cílem 

maximální destrukce vybraného objektu, ve snaze teroristický akt zviditelnit. Selektivní útok 

                                                

20 KUTĚJ, L., Vztah mezi schopnostmi a záměry teroristů jako předmět zpravodajského zájmu.  Ostrava: 2009. 

Spektrum – ročník 9/číslo 1. ISSN 1211-6920. 
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je zaměřen na pečlivě vybraný cíl, nejčastěji určitý významný symbol. Útok na takový cíl 

však vyžaduje větší nároky na dlouhodobější přípravu a plánování samotného aktu. 

Charakter útoku – jedná se o vlastní způsob provedení útoku, který přímo závisí na 

motivaci útočníka a na schopnostech provést útok zamýšleným způsobem. Charakter útoku je 

také provázán s výběrem cíle, který bude mnohdy a v mnoha směrech omezující pro použití 

některých zbraní, pohybu osob, vozidel, apod. 

 

Obecný vztah mezi schopnostmi a záměry 

Je dalším významným faktorem zpravodajských služeb při hodnocení bezpečnostních 

hrozeb. Jde o pochopení rozdílu mezi schopnostmi a záměry potenciálního útočníka. 

Schopnosti jsou relativně jednoduše měřitelné, kde je každý schopen spočítat zbraně, ale 

stanovení skutečných záměrů protivníka je velice těžké kvantifikovat. Lidské záměry se 

mohou měnit velice rychle a lidskou mysl je téměř nemožné předem odhadnout. 20 

3.2. Policie ČR 

Je ozbrojený sbor ČR s působností na celém území státu. Oblasti, kterými se zabývá 

Policie ČR je vymezen zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlavními oblastmi preventivní činnosti Policie ČR související s bezpečnostními 

fenomény jsou extremismus a organizovaný zločin. V dalších oblastech působí Policie ČR 

spíše v pozici represivní složky. 

 

V této kapitole jsem vymezil složky, které se zabývají problematikou analýzy a 

predikce dříve nadefinovaných bezpečnostních fenoménu a také jakým způsobem pracují. 

Nyní se budu zabývat dokumenty, které hodnotí současný stav ohrožení těmito fenomény.    
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4. Zhodnocení současného stavu ohrožení projevy bezpečnostních 

fenoménů 

Problematikou hodnocení současného stavu ohrožení projevy bezpečnostních 

fenoménů a vymezením jednotlivých hrozeb se v rámci ČR zabývá několik zásadních 

dokumentů. Pro účely této práce jsem vybral následující dokumenty. 

4.1. Národní akční plán boje proti terorismu  

Dokument se zabývá aktuální situací ve světě a v České republice z hlediska ohrožení 

terorismem. Dále také například ochranou obyvatelstva, kritické infrastruktury a životního 

prostředí. Dokument uvádí, že terorismus je i nadále, vedle organizovaného zločinu, živelních 

mimořádných událostí, průmyslových havárií, sociálních, hospodářských a ekologických 

rizik, jedním ze zásadních ohrožení současného světa. Také je zde uvedeno, že zhoršená 

mezinárodně – bezpečnostní situace, která se datuje od 11. září 2001, stále trvá. 21 

Ohrožení terorismem – aktuální situace v ČR 

Česká republika patří z hlediska ohrožení terorismem do oblasti klidné, nicméně se 

riziko spojené s realizací teroristického útoku, trvale zvyšuje. Tento vývoj je možné pozorovat 

i v okolních evropských státech. 

Rizika související s možností vzniku teroristického útoku na území ČR 

V dokumentu je vymezeno několik problematických oblastí, které zvyšují riziko 

vzniku teroristického útoku na našem území. Mezi tyto oblasti patří:  

 Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. Česká republika je 

vnímána jako země, která se do celosvětového protiteroristického úsilí zapojuje 

aktivně, což znamená i možnost stát se potenciálním terčem. 

 ČR jako tranzitní země. Pravděpodobně největším rizikem z hlediska ohrožení 

terorismem je fakt, že Česká republika je nejen tranzitním místem, ale také prostorem 

krátkodobého pobytu osob podezřelých ze spolupráce s radikálními, respektive 

teroristickými skupinami. Od roku 2001 bylo v zahraničí odsouzeno nebo zadrženo 

                                                

21 Národní akční plán boje proti terorismu. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 31 s. 
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několik desítek osob podezřelých z terorismu, které se prokazatelně na území ČR 

zdržovaly.  

 Radikalizace domácích extrémistických skupin. Nepřehlédnutelné riziko spojené 

s oběma křídli politického spektra.  

4.2. Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR  

V tomto dokumentu se problematikou zhodnocení současného stavu ohrožení projevy 

bezpečnostních fenoménů zabývá kapitola: Bezpečnostní prostředí, s podnázvem: Hlavní 

hrozby mající vliv na bezpečnost České republiky. 22 

Dokument poukazuje na nutnost chápat problematiku bezpečnostních hrozeb 

na celosvětové úrovni. Za nejzávažnější a nejnaléhavější hrozbu současnosti se v dokument 

uvádí propojení extrémního fundamentalismu s terorismem a vlastnictví ZHN nestabilními 

státy. Při hodnocení bezpečnostního prostředí se ČR opírá vedle vlastních analýz i o 

hodnocení obsažená ve strategických dokumentech mezinárodních organizací NATO a EU. 

Dokument rozděluje a následně hodnotí bezpečnostní ohrožení na území ČR na 

hrozby záměrné a nezáměrné. Do nezáměrných hrozeb, kterými se však vzhledem 

k charakteru této práce nebudu dále zabývat, řadí: přírodní katastrofy a šíření nakažlivých 

chorob. Mezi záměrné hrozby pak řadí zejména: terorismus a extremismus, šíření ZHN, 

organizovaný zločin, nelegální migrace, narušení komunikačních a informačních systémů. 

Česká republika dosud nebyla cílem teroristických aktivit. Hlavním rizikem však 

zůstává možnost pronikání teroristů a osob podezřelých z podpory a spolupráce 

s teroristickými organizacemi přes naše území do západních států EU. Významným rizikem je 

také financování terorismu, kdy jsou k těmto účelům často zneužívány různé neziskové 

organizace, nebo jsou vedeny kybernetické útoky na soukromé finanční účty.  K hrozbám 

následujících let, pak tento dokument řadí islámský fundamentalismus a terorismus, který 

v současné době představuje největší teroristickou hrozbu i v ostatních státech světa.  

V posledních několika letech byl pozorován nárůst především pravicového 

extremismu. Vážnou hrozbu představuje možnost radikalizace některé z již existujících 

extremistických skupin, nebo vznik nové extremistické skupiny se silně radikálními projevy. 

                                                

22 Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006. 65 s. 
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Největší hrozbu z hlediska šíření ZHN představují zbraně jaderné a biologické, ale při 

hodnocení pravděpodobnosti útoku, představují největší hrozbu zbraně chemické a 

radiologické. S ohledem na nárůst pravděpodobnosti teroristického útoku, nabývá na 

významu důležitost celosvětové kontroly obchodu se zbraněmi a zbožím dvojího užití. 

Hlavním rizikem je ilegální obchod se zbraněmi, ale také kontrola legálních obchodů v rámci 

dodržování národních legislativ, mezinárodních kontrolních režimů a závazků vůči přijatým 

rozhodnutím EU a Rady bezpečnosti OSN.  

Korupce, obchod s drogami, obchod se zbraněmi a nárůst nových forem kriminality a 

organizovaného zločinu představují fenomén, který trvale ohrožuje vnitřní bezpečnost České 

republiku. Vážné riziko může nastat v případě spolupráce organizovaného zločinu a 

teroristických skupin.  

Nelegální migrace představuje globální hrozbu, která stále výrazněji ovlivňuje 

bezpečnostní situaci ve světě i v ČR. ČR je v oblasti nelegální organizované migrace jako 

jednoho z projevů organizovaného zločinu i nadále významnou oblastí na migračních trasách.  

S rozvojem informačních technologií a nárůstem závislosti na informačních systémech 

(dále jen „IS“) představuje toto odvětví velmi vážnou hrozbu. Očekává se nárůst případů, kdy 

budou napadány informační systémy a systémy mající vazbu na státní infrastrukturu včetně 

kritické infrastruktury. 

4.3. Výroční zprávy zpravodajských služeb 

Hodnocením současného stavu ohrožení projevy bezpečnostních fenoménů na území 

ČR se zabývají výroční zprávy Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství.  

Výroční zpráva BIS  

Tento dokument každoročně hodnotí aktuální bezpečnostní hrozby, které ohrožují 

jakýmkoliv způsobem ČR. 23 

V současnosti je jednou z priorit BIS oblast boje proti mezinárodnímu terorismu, ale 

zabývá se i dalšími zásadními bezpečnostními hrozbami.  

V posledních dvou letech BIS nezískala žádné potvrzené informace o tom, že by se 

někdo pokusil na území ČR plánovat nebo připravovat teroristický útok. V souvislosti 

                                                

23 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2008. Praha: BIS, 2009. 22 s. 



  32 

s terorismem vnímá BIS největší hrozbu v šíření islámského terorismu.  Na území ČR trvale 

působí několik islámských duchovních, ale nikdo z nich se neprojevuje radikálním chováním. 

Finanční a logistické aktivity teroristických skupin se v posledních dvou letech na našem 

území rovněž nepotvrdily.  

V posledních letech dochází k výrazné transformaci pravicového extremismu. Dochází 

k postupné profesionalizaci, politizaci, radikalizaci a relativnímu sjednocení pravicových 

extrémistů v ČR. Nejpatrnější byla změna struktury neonacistické scény, kdy model 

neoficiálních lokálních uskupení byl zachován, ale doplněn o oficiální politickou reprezentaci 

v podobě dělnické strany. Tu však Nejvyšší správní soud v roce 2010 zrušil. Nejvýraznějšími 

subjekty pravicového extremismu posledních let jsou: Národní odpor a Autonomní 

nacionalisti. Význam levicového extremismu oproti minulým letům poklesl a obecně lze část 

extremně levicového spektra charakterizovat stagnací činnosti jeho přívrženců. 

V oblasti organizovaného zločinu jsou považovány za trvalou hrozbu ruskojazyčné 

skupiny a skupiny pocházející z Balkánu. Tyto skupiny se snaží pronikat do veřejné správy a 

vytvořit vazby na představitele státní správy, samosprávy a policie, které pak využívají 

k získání svých cílů. Jednou z hlavních hrozeb organizovaného zločinu je kromě korupce také 

nelegální migrace. Ta je v současné době realizovaná spíše prostřednictvím „legálnějších“ 

metod, jako je vyřizování různého typu víz, realizace fiktivních sňatků, využitím falešných 

nebo pozměněných dokladů, atd. Klasické metody nelegální migrace (převaděčství přes státní 

hranice), jsou dnes využívány minimálně. 

Proliferace a nakládání s vojenským materiálem, jejíž trvalou hrozbou zůstává šíření 

ZHN. BIS v posledních letech potvrdila informace o trvalém zájmu rizikových zemí, zejména 

Íránu, KLDR, Sýrie, o zboží české produkce. Především se jednalo o zboží dvojího využití, 

prekurzory, různé chemické látky a technologie využitelné k vývoji a výrobě ZHN a o pokusy 

o jejich nelegální transfery a reexporty. Některé rizikové oblasti jako země Blízkého a 

Středního východu, subsaharské Afriky a některé země jihovýchodní Asie se v posledních 

letech snažili z ČR získat zbraně a vojenský materiál, a to především prostřednictvím 

reexportu. 

V oblasti negativních jevů v informačních a komunikačních systémech, je nutnost 

ochrany kybernetického prostoru nezbytná, a to především s ohledem na rostoucí možnost 

vzniku kyberterorismu, informační špionáže, atd. V ČR jsou stále častější případy krádeží a 

následného zneužití elektronických identit a s tím spojené, především ekonomicky 

motivované podvody. Stále častěji jsou však vedeny útoky i na nefinanční sektor, kdy se 
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útočníci snaží ovlivnit fungování daného systému, nebo jej zcela vyřadit z provozu, a to 

prostřednictvím šíření škodlivého softwaru.  

Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství  

Vojenské zpravodajství se v rámci kontrarozvědné činnosti, zabývá v oblasti 

hodnocení bezpečnostních hrozeb v souvislosti s ohrožením ČR, především terorismem, 

extremismem a proliferací ZHN, konvenčních zbraní a materiálu dvojího využití. 24 

Vojenské zpravodajství označuje v tomto dokumentu jako trvající hrozbu především 

nábožensky motivovaný terorismus. Za hlavní teroristickou hrozbu v Evropě označilo 

organizaci al-Káida. V posledních letech se pak VZ zaměřilo na monitorování a identifikaci 

bezpečnostních hrozeb a rizik, spojených s taktickými postupy teroristických skupin, buněk a 

jednotlivců. VZ monitorovalo možné příznaky ohrožení osob, vojenských objektů, ale i 

případný výskyt známek budování sítí logistického a finančního zabezpečení teroristických 

skupin. VZ od roku 2008 nezískalo žádné informace, které by potvrzovaly ohrožení ČR 

konkrétním teroristickým činem, ale zároveň potvrzují, že potenciál mezinárodního terorismu 

ve světě přetrvává. Z analýz činností teroristických organizací vyplývá, že pravděpodobnost 

teroristického útoku na území ČR neklesá. Česká republika je i nadále považovaná za prostor 

vhodný k vytváření logistické podpory pro teroristické organizace a k tranzitu teroristů do 

dalších evropských zemí. 

VZ se problematikou extremismus začalo zabývat teprve v posledních 5 letech, a to 

především v souvislosti s pronikáním idejí a projevů pravicového a levicového extremismu do 

složek Armády České republiky. Poznatky získané z posledních let potvrzují, že v několika 

případech byli vojáci členy nebo sympatizanty některé z výhradně pravicově extrémistické 

skupiny, nebo na jejich členy měli přímou vazbu. Získané informace od roku 2008 

nepotvrzují ohrožení České republiky konkrétním extremistickým činem. 

Získané informace z oblasti proliferace ZHN, konvenčních zbraní a materiálu dvojího 

využití potvrzují, že tato problematika představuje i nadále globální bezpečnostní riziko. 

 

 

                                                

24 Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2008. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 

2009. 24 s. 
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Shrnutí kapitoly 

Ze všech výše uvedených dokumentů tedy vyplývá, že v oblasti terorismu České 

republice momentálně nehrozí žádný konkrétní teroristický čin. Největší hrozbou zůstává 

možnost využití území ČR k logistické podpoře teroristických organizací a k tranzitu teroristů 

do okolních států Evropy. 

V oblasti extremismu je hlavním rizikem pravicový extremismus a především možnost 

radikalizace některé ze stávajících extremistických skupin, nebo vznik nové extremistické 

skupiny, která by využívala radikálnějších metod k prosazování vlastních zájmů.  

Korupce a obchod se zbraněmi, je hlavním rizikem v problematice organizovaného 

zločinu. Dalším rizikem je obchodní nebo finanční spolupráce organizovaného zločinu a 

teroristických organizací. 

V oblasti informačních a komunikačních systémů se očekává nárůst případů útoků na 

tyto systémy, a to jak ve finančním, tak i nefinančním sektoru včetně systémů, které mají 

vazbu na státní infrastrukturu a kritickou infrastrukturu. 



  35 

5. Infrastruktura 

Tento pojem je odvozen od latinského slova „infra“ – structure, což doslova znamená, 

„co je pod“ – stavbami. V obecném smyslu slova, jde o množinu propojených strukturálních 

prvků, které udržují celou strukturu pohromadě. Pojem infrastruktura vznikl v 19. století ve 

Francii a v první polovině 20. století primárně označoval vojenské objekty a zařízení. 25 

Jako infrastruktura se pak označují zařízení dlouhodobého užívání personálního, 

materiálního a institucionálního druhu, která zaručují fungování dělby úkolů v národním 

hospodářství. 26 

5.1. Veřejná infrastruktura 

Veřejná infrastruktura je v České republice vymezena zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a 

zahrnuje následující pozemky, stavby a zařízení: 26 

1. dopravní infrastruktura, například stavby podzemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, 

čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 

energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,  

                                                

25 Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2010-01-13]. Otevřená encyklopedie Wikipedia. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura>. 

26 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, P., Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2007. 141 

s. ISBN 978-80-7385-025-8. 
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5.2. Kritická infrastruktura 

Touto částí infrastruktury označuje každá společnost životně důležité prvky, které mají 

pro fungování společnosti zásadní význam. V současné době neexistuje jednotná mezinárodně 

uznávaná definice tohoto pojmu a každá země si svou kritickou infrastrukturu vymezuje 

samostatně. 26 

Česká republika se problematikou kritické infrastruktury zabývá teprve několik let, a 

to především v reakci na vzniklé dokumenty ve společenstvích, kterých je ČR členem 

(NATO, EU), ale také jiných států jako např. USA, Německa, atd. Zároveň ČR nemá 

v současné době žádný platný právní předpis, který by se oblastí kritické infrastruktury 

výhradně zabýval a oblast KI přímo vymezoval a upravoval. 

Kritická infrastruktura byla v České republice vymezena pouze usnesením BRS č. 

30/2007 pod názvem: Národní kritická infrastruktura, kde bylo vybráno 9 oblastí s 37 prvky. 

To znamená, že jejich výpadek či zničení by měly nepříznivý dopad na zdraví, životy, 

majetek obyvatel, životní prostředí, či zachováni základních funkcí státu. 

Tabulka 1: Oblasti národní kritické infrastruktury 

č. Oblast KI   Produkt nebo služba 
1 Energetika 1.1. Elektřina 

    1.2. Plyn 
    1.3. Tepelná energie 
    1.4. Ropa a ropné produkty 

2 Vodní hospodářství 2.1. Zásobování pitnou a užitkovou vodou 
    2.2. Zabezpečení a správa povrchových a podzemních zdrojů vod 
    2.3. Systém odpadních vod 

3 Potravinářství a hospodářství 3.1. Produkce potravin 
    3.2. Péče o potraviny 
    3.3. Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 4.1. Přednemocniční neodkladná péče 
    4.2. Nemocniční péče 
    4.3. Ochrana veřejného zdraví 

    4.4. 
Výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotnických 
prostředků 

5 Doprava 5.1. Silniční 
    5.2. Železniční 
    5.3. Letecká 
    5.4. Vnitrozemská vodní 

6 Komunikační a informační 6.1. Služby pevných telekomunikačních sítí 
  systémy 6.2. Služby mobilních telekomunikačních sítí 
    6.3. Rádiová komunikace a navigace 
    6.4. Satelitní komunikace 
    6.5. Televizní a rádiové vysílání 
    6.6. Poštovní a kurýrní služby 
    6.7. Přístup k internetu a datovým službám 
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7 Bankovní a finanční sektor 7.1. Správa veřejných financí 
    7.2. Bankovnictví 
    7.3. Pojišťovnictví 
    7.4. Kapitálový trh 

8 Nouzové služby 8.1. HZS ČR a příslušné jednotky požární ochrany 
    8.2. Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) 
    8.3. Armáda ČR (zabezpečení obrany) 
    8.4. Radiační monitorování 
    8.5. Předpovědní, varovná a hlásná služba 

9 Veřejná správa 9.1. Státní správa a samospráva 
    9.2. Sociální ochrana a zaměstnanost 
    9.3. Výkon justice 

 

Dále jsou z oblasti kritické infrastruktury v ČR aktuálně vymezeny následující pojmy 

a definice, které jsou zahrnuty jako součást problematiky krizového řízení. 26 

 Kritická infrastruktura je pojmem, kterým se rozumí výrobní a nevýrobní systémy a 

služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, 

veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

 Subjekty kritické infrastruktury jsou vlastníci nebo provozovatelé objektů kritické 

infrastruktury, kteří vytváří produkty nebo poskytují služby kritické infrastruktury. 

 Objekty kritické infrastruktury jsou vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a 

další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury. 

 Ochrana kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb 

směřuje k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi.  

 

5.2.1. Právní předpisy v oblasti kritické infrastruktury 

Jak již bylo uvedeno výše, ČR nemá v současné době žádný platný právní předpis, 

který by se oblastí KI přímo zabýval. Nicméně se připravuje novelizace zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon), který by již měl oblast 

kritické infrastruktury zahrnovat. Existuje pouze směrnice Rady EU 2008/114/ES o určování 

a označování evropských kritických infrastruktur (dále jen „EKI“) a o posouzení potřeby 

zvýšit jejich ochranu. Tato směrnice mimo jiné uvádí, že primární a konečnou odpovědnost za 

ochranu EKI nesou členské státy, resp. provozovatelé nebo vlastníci těchto infrastruktur. 

Směrnice se zaměřuje především na oblasti energetiky a dopravy. Členským státům ukládá 

povinnost zpracovat její ustanovení do právního řádu ve stanovené lhůtě (do 31. 1. 2011). 
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Než vznikne novela krizového zákona, je možné problematiku KI alespoň částečně 

řešit pomocí některých stávajících platných zákonů. Mezi hlavní právní předpisy, které lze 

momentálně pro řešení problematiky KI využít jsou: 

 zákon č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 zákon č. 241/2000 Sb., o Hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Pro řešení problematiky související s KI, však lze využívat i další zákony, které se 

zabývají určitým odvětvím kritické infrastruktury, jako jsou: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další. 

Nedostatky v současné platné legislativě, která se jakýmkoliv způsobem problematiky 

KI dotýká, vidím v tom, že nikde není přesně definována odpovědnost za ochranu KI. Rovněž 

nejsou definovány ani práva a povinnosti provozovatelů a vlastníků tohoto druhu 

infrastruktury a zásadním nedostatkem je dle mého názoru nevyřešená otázka nákladů a 

financování spojených s ochranou KI. 

5.2.2. Ochrana kritické infrastruktury 

Ochrana kritické infrastruktury je založena na snížení zranitelnosti systémů, resp. 

zvýšení odolnosti vůči dopadům mimořádných událostí. Hlavní cílem je ochránit KI tak, aby 

fungovala za jakýchkoliv situací a ve všech možných podmínkách. Obecně pak můžeme 

hovořit o zajištění bezpečnosti v systému konkrétního územního celku a jeho subsystému 

v jeho integrálním pojetí. 26 

Česká republika učinila v nedávné době několik důležitých kroků, jako deklarování 

základních funkcí státu během krizových situací, vytvoření přehledů národních, regionálních 

a lokálních subjektů KI a dále se zabývá výzkumem a vývojem postupů k zachování 

funkčnosti jednotlivých oblastí KI, které jsou pro ochranu KI velmi důležité. Je zcela 

jednoznačné, že hlavní roli v otázce ochrany KI nese stát, který je odpovědný za ochranu 
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občanů, majetku a životního prostředí a navíc je zřizovatelem nebo provozovatelem některých 

subjektů KI.  

5.2.3. Subjekty kritické infrastruktury 

Jak již bylo uvedeno ve vymezení tohoto pojmu, jedná se o vlastníky nebo 

provozovatelé objektů kritické infrastruktury. Rozdělení subjektů kritické infrastruktury se 

provádí podle následujících kritérií. 

Podle významu subjektů kritické infrastruktury. 27 

a) Nenahraditelnost – dojde-li k narušení nebo ke zničení subjekt KI, jeho náhrada 

je většinou nemožná v krátkém časovém intervalu a je nutné hledat náhradní 

řešení. V průběhu provizorního řešení může dojít k ohrožení životů, zdraví nebo 

majetku občanů a je možné vyhlásit některý z krizových stavů, regulační stupně, 

nebo jiná omezení. V závislosti na charakteru a rozsahu mimořádné události je 

možné činit opatření i pro celé území státu. 

b) Nahraditelnost – narušení nebo zničení subjektu KI, je možné nahradit jiným 

subjektem KI nebo provizorním řešením, které bude v dostačující kvalitě. I 

v tomto případě je možné vyhlásit krizový stav, regulační stupně, nebo jiná 

omezení, ale v omezeném rozsahu, a to především v návaznosti na postižené 

území. 

Dále je možné rozdělení podle rozsahu působnosti.  26 

 Místní – jde o nejnižší úroveň, která se dotýká většinou obcí a narušení nebo vyřazení 

subjektů KI, které je možné po domluvě nahradit jinými zdroji. 

 Krajské – narušení nebo vyřazení subjektů KI řeší krajský úřad, který také hledá 

náhradní řešení. 

 Národní (celostátní) – jde o subjekty KI, jejichž nefunkčnost má zásadní význam na 

chod státu. Narušení nebo vyřazení subjektů KI řeší ministerstvo nebo jiné orgány 

s celostátní působností, nebo působností na území více krajů. 

                                                

27 LINHART, P; RICHTER, R. Ochrana kritické infrastruktury. Časopis 112 [online]. 3/2003, [cit. 2010-01-23]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/3_2003/linhart>. 
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 Nadnárodní (evropská KI) – do této kategorie patří subjekty KI, které by při narušení 

nebo vyřazení měli zásadní vliv na fungování infrastruktury minimálně dvou 

členských států EU. Narušení nebo vyřazení subjektů KI řeší Evropská komise. 

Kategorizace subjektů kritické infrastruktury  

Subjekty KI můžeme zařadit do čtyř kategorií. 26 

 Kategorie III – subjekty místní úrovně (území obce nebo části obce), 

 Kategorie II – subjekty s krajské úrovně (území více obcí, části kraje nebo celý kraj), 

 Kategorie I – subjekty národní úrovně (území dvou a více krajů nebo celého státu), 

 Zvláštní kategorie – subjekty nadnárodní úrovně (území dvou a více zemí EU včetně 

příhraničního účinku na jiný druh infrastruktury). 

5.2.4. Objekty kritické infrastruktury 

Jak již bylo uvedeno ve vymezení tohoto pojmu, jedná se o stavby nebo zařízení 

zajišťující fungování kritické infrastruktury. Také objekty KI, lze rozdělit podle několika 

kritérií.  

Rozdělení podle velikosti postiženého území. 28 

a) objekty národního významu – do této kategorie řadíme objekty KI, jejichž narušení 

nebo vyřazení z provozu způsobí ohrožení bezpečnosti ČR, ekonomiky, veřejné 

správy, nebo základních životních potřeb obyvatelstva na území státu, nebo minimálně 

na území dvou krajů. Dopady způsobené nefunkčností těchto objektů KI, by byly 

řešeny vlastníky nebo provozovateli objektů KI, a to buď samostatně, nebo ve 

spolupráci s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, do jejichž působnosti 

daná oblast patří. Takovéto situace se řeší za pomocí krizových plánů ministerstev a 

ústředních správních úřadů.   

b) objekty krajského významu – zde řadíme objekty KI, jejichž nefunkčnost by měla 

dopady na zajištění základních funkcí území kraje nebo části kraje. Dopady způsobené 

                                                

28 MARTÍNEK, Bohumír. Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České republice. 

Časopis 112 [online]. 2008, 4, [cit. 2010-01-19]. Dostupný z WWW:  

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2008/duben/strana_22.html>. 
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nefunkčností objektů KI řeší vlastníci nebo provozovatelé subjektů KI, a to buď 

samostatně nebo ve spolupráci s krajským úřadem nebo s HZS kraje. 

Rozdělení podle rozsahu dopadů. 28 

a) Prioritní oblasti nebo objekty jsou ty, jejichž narušení ovlivní jiné oblasti KI a jsou 

považovány za nenahraditelné nebo jen velmi obtížně nahraditelné prvky KI. Do této 

oblasti se nejčastěji řadí např. dodávky energie, komunikační a informační sítě nebo 

vybrané dopravní systémy, které ovlivňují fungování dalších oblastí nebo objektů KI.  

b) Ostatní oblasti nebo objekty můžeme určitým způsobem nahradit, a to např. přijetím 

určitých provizorních nebo organizačních opatření. Nefunkčnost prvků KI v této 

oblasti ovlivňuje především společenský život. Nejčastěji se může jednat např. o 

narušení dodávek ropy a ropných produktů, zásobování vodou a potravinami, 

bankovního a finančního sektoru, poskytování zdravotní péče nebo veřejné správy.  

c) Zvláštní oblasti nebo objekty. Narušení funkčnosti prvků KI v této oblasti ovlivňuje 

společenský život, ale pouze za určitých okolností. Mezi tyto okolnosti patří situace, 

kdy je nutné vyhlásit krizové stavy. Následky řeší složky IZS.  

 

Po vymezení problematiky kritické infrastruktury přejdu k vymezení konkrétních 

ohrožených prvků KI v České republice, které budou vzhledem k aktuální situaci v ČR 

založené na statistických údajích z vybraných evropských států. 
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6. Statistické údaje útoků na KI ve vybraných evropských státech  

V ČR doposud nedošlo k žádnému potvrzenému případu významného narušení prvků 

KI projevy bezpečnostních fenoménů, a proto budu dále vycházet z těchto zahraničních 

databází pro vybrané evropské státy.  

 Nacional counterterrorism center (NCTC) – organizace byla založena vládou USA 

v roce 2004, a to především v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001 a následnou 

bezpečnostní situací. Organizace je financována z rozpočtu vlády USA a jejím 

hlavním úkolem je právě shromažďování dat týkajících se teroristických a 

extremistických útoků. NCTC provozuje a pravidelně aktualizuje nejrozsáhlejší 

databázi s názvem: „Worldwide incidents tracking system“, která obsahuje veškeré 

dostupné a ověřené informace z oblasti teroristických a extremistických útoků 

z celého světa. 29 

 Memorial institute for the preventive of terrorism (MIPT) – další organizace 

podporovaná vládou USA, která obsahuje databázi s názvem „Terrorism incidents 

and signifiant dates“, která mi bude sloužit k ověření získaných informací. 30 

 Database on cyberterrorism – tato databáze je zřízena Radou Evropy a jsou v ní 

obsaženy data související s problematikou kyberterorismu členských států. 31 

 

„Worldwide incidents tracking system“ je databází, v níž je možné řadit údaje podle 

různých kritérií. Pro účely této diplomové práce jsem volil kritéria: výběr podle země a 

časový interval (country location, incident date). Následně jsou data řazena chronologicky 

podle data události a jsou jim přiřazena identifikační čísla (ICN – identification number). 

Databáze dále obsahuje: téma/událost (Subject), která krátce popisuje obsah události, stát 

                                                

29 Webový portál National Counterterrorism Center [online]. 2004 [cit. 2010-01-24]. NCTC. Dostupné z WWW: 

<http://www.nctc.gov/about_us/about_nctc.html>. 

30 Webový portál National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism [online]. 1995 [cit. 2010-04-19]. 

MIPT. Dostupné z WWW: <http://www.mipt.org/>. 

31 Webový portál Coucil of Europe [online]. 2008 [cit. 2010-04-19]. Cyberterrorism. Dostupné z WWW: 

<http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-

operation/fight_against_terrorism/4_theme_files/Cyberterrorism.asp>. 



  43 

(Country), město (City) a statistiky zasažených osob: mrtvých, zraněných, celkem zasažených 

(Dead, Wounded, Total).  

Pro ukázku uvádím originální tabulku č. 2 se statistickými údaji z databáze Worldwide 

incidents tracking system. 32 

Tabulka 2: Statistické údaje ze Španělska 

 

Pokud v databázi kliknete na ICN události, tak se zobrazí podrobnější informace, které 

obsahují popis situace, cíl útoku a další informace. Viz tabulka č. 3. 32 

Tabulka 3: Originál popisu události 
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Kompletní statistické údaje z databáze: Worldwide incidents tracking systém, jsou 

uvedeny v příloze č. 1.  

Pro vytvoření konkrétních ohrožených prvků KI projevy bezpečnostních fenoménů 

v ČR, jsem vybral následující evropské státy s ohledem na možný vývoj ČR v několika 

následujících letech. 

Španělsko 

V tomto státě je aktivní nacionalistická a separatistická organizace s názvem „Euskadi 

Ta Askatasuna“ (ETA – „Baskický stát a svoboda“), která se snaží vytvořit samostatný stát 

Baskicko. V souvislosti s ČR by dle mého názoru, mohla nastat jistá podobnost v případě 

radikalizace některé ze stávajících pravicových extremistických skupin, nebo vznik nové 

extremistické skupiny s radikálnějšími metodami při dosahování určitých cílů. 

Velká Británie 

Velká Británie je považována za největšího spojence USA v otázkách bezpečnostní 

politiky, ale také za multikulturní zemi s širokým spektrem jeho obyvatelstva. Právě tyto dva 

aspekty sebou nesou i značné riziko s ohledem na bezpečnostní situaci každého státu. 

Podobnost s ČR vnímám v možné širší spolupráci s USA (např. nerealizovaná radarová 

základna na území ČR, atd.). Ale také v rostoucí migraci obyvatelstva z problémových zemí 

Blízkého a Středního východu do evropských zemí. 

Francie 

Stát s největším počtem muslimského obyvatelstva v Evropě. Trend rostoucí populace 

muslimů a nárůst jejich vlivu je dnes již viditelný např. ve Švýcarsku, Holandsku nebo 

Švédsku a předpokládá se i v dalších evropských zemích. I ve Francii je trvale aktivní 

teroristická organizace s názvem: „Fronte di Liberazione Naziunale Corsu“ (dále jen 

„FLNC“). V překladu: „Fronta národního osvobození Korsiky“. I FLNC je podobně jako 

španělská ETA etnicko – separatistickou organizací, jež bojuje za samostatnost Korsiky. 

Německo 

Stát s geografickou, sociální i politickou podobností s ČR. I zde je však významné 

zastoupení muslimského obyvatelstva. 

S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě, jsem se rozhodl zpracovávat 

data v časovém intervalu od 1. 1. 2004 do 1. 1. 2009. 
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Vyhodnocení statistických dat 

 Španělsko 

Během stanoveného období došlo ve Španělsku k 314 událostem, které lze 

charakterizovat jako události spojené s projevy  bezpečnostních fenoménů. Z celkového počtu 

událostí, jsem vybral 198 případů (63%), které můžeme na základě zasažených cílů řadit do 

oblastí národní kritické infrastruktury v ČR. Viz graf č. 1. 32 
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Graf č. 1: Oblasti útoku na strategicky významné cíle ve Španělsku 

Z grafu je patrné, že nejčastěji napadené prvky jsou z oblastí: státní správy a 

samosprávy (18,8%), bankovnictví (9,9%), železniční doprava a výkon justice (6,1%) a 

policie ČR (5,1%). Kompletní statistická data jsou uvedena v příloze č. 1. 

 

V oblasti kybernetických hrozeb došlo ve vymezeném časovém období k 41 útokům, 

z nichž 8 bylo na bankovní a finanční sektor (19,5%), 2 v oblasti státní správy a samosprávy 

(4,9%) a ke zbylým 31 událostem (75,6%) došlo v soukromém sektoru, který nemá 

strategický význam. 31 
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 Velká Británie 

Ve Velké Británii došlo ve vymezeném časovém intervalu ke 12 událostem, které 

souvisí s bezpečnostními fenomény, ze kterých můžeme 7 případů (58%) řadit do oblastí KI 

vymezené v rámci ČR. Viz graf č. 2. 32 
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Graf č. 2: Oblasti útoku na strategicky významné cíle ve Velké Británii 

 

Ve Velké Británii se nejčastějším cílem útoku stály oblasti: železniční doprava (25%), 

bankovnictví (17%), státní správa a samospráva a silniční doprava (8%). Kompletní statistická 

data jsou uvedena v příloze č. 1. 

 

V oblasti kybernetických hrozeb došlo ve vymezeném časovém období k 102 útokům, 

z nichž 14 bylo na bankovní a finanční sektor (13,7%), 7 útoků na oblast veřejné správy 

(6,9%), 4 útoky na oblast komunikačních a informačních systémů (3,9%) a 2 útoky na oblast 

nouzových služeb (1,9%). Zbylých 75 událostí (73,5%) se týkalo soukromého sektoru, který 

nemá strategický význam. 31 
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 Německo 

Německo se ve vymezeném časovém období stalo terčem 10 incidentů, z nichž 4 

(40%) můžeme řadit do oblasti KI vymezené v ČR. Viz graf č. 3. 32 
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Graf č. 3: Oblasti útoku na strategicky významné cíle v Německu 

Cílem útoku v Německu byly oblasti: Policie (30%) a letecká doprava (10%). 

Kompletní statistická data jsou uvedena v příloze č. 1. 

 

V oblasti kybernetických hrozeb došlo ve vymezeném časovém období k 69 útokům, 

z nichž 11 bylo na bankovní a finanční sektor (15,9%), 2 útoků na oblast veřejné správy 

(2,9%), 2 útoky na oblast energetiky (2,9%) a 2 útoky na oblast nouzových služeb (2,9%). 

Zbylých 54 událostí (78,3%) se týkalo soukromého sektoru, který nemá strategický význam.31 

 

 Francie 

Ve Francii došlo v daném časovém období ke 271 incidentům, které můžeme 

považovat za události spojené s problematikou bezpečnostních fenoménů. Z nich 107 (39%) 

můžeme řadit do oblastí KI vymezené v ČR. Viz graf č. 4. 32 
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Zasažené oblasti ve Francii
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Graf č. 4: Oblasti útoku na strategicky významné cíle ve Francii 

Ve Francii se nejčastějším cílem útoků staly oblasti: státní správa a samospráva (16%), 

policie (8%) a bankovnictví (5%). Kompletní statistická data jsou uvedena v příloze č. 1. 

V oblasti kybernetických hrozeb došlo ve vymezeném časovém období k 61 útokům, 

z nichž 9 bylo na bankovní a finanční sektor (14,8%), 3 v oblasti veřejné správy (4,9%) a 1 

útok na oblast energetiky (1,6%). Ke zbylým 48 událostem (78,7%) došlo v soukromém 

sektoru, který nemá strategický význam. 31 

 

Ze statistických údajů dále vyplívá, že z celkových 316 případů útoků bylo provedeno 

pouze 19 (6 %) uvnitř objektů nebo budov. Zbývající útoky byly provedeny pouze v blízkosti 

těchto objektů a budov. 32  

Nyní přejdu k vymezení konkrétních ohrožených prvků KI v České republice. 

                                                

32 Webový portál National Counterterrorism Center [online]. 2004 [cit. 2010-02-20]. Worldwide incidents 

tracking system. Dostupné z WWW: <https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0>. 
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7. Vymezení konkrétních ohrožených prvků kritické 

infrastruktury v ČR 

Na základě zpracovaných statistických dat byly nejčastěji ohrožovány a napadány tyto 

oblasti kritické infrastruktury: 

 Veřejná správa – Státní správa a samospráva; 

 Nouzové služby – Policie; 

 Bankovní a finanční sektor – Bankovnictví; 

 

Z vymezených oblastí národní kritické infrastruktury, nyní vyberu konkrétní ohrožené 

prvky KI, které se nachází v blízkosti mého bydliště. 

Pro účely této diplomové práce jsem vybral následující prvky KI: 

 Magistrát města Havířova 

 Policie ČR – obvodní oddělení Havířov 1 

 Komerční banka – pobočka Havířov 
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8. Bezpečnostní analýza rizik vybraných prvků kritické 

infrastruktury 

V současné době existuje celá řada metod a postupů pro provádění bezpečnostních 

analýz a záleží jen na zhotoviteli, kterou z nich si v závislosti na jeho znalostech a 

dovednostech vybere. 

Obecný postup při posuzování určitého rizika. 33 

 identifikaci možného ohrožení a nebezpečí; 

 výběr vhodné metody; 

 stanovení hranice akceptovatelnosti; 

 posouzení rizika a jeho výpočet; 

 stanovení pravděpodobnosti s výpočtem; 

 stanovení rizika kvalitativní nebo kvantitativní metodou s ohledem na priority a účel; 

 porovnání výsledků se stanovenou akceptovatelností; 

 návrh opatření na minimalizaci rizik na akceptovatelnou úroveň; 

 

Při provádění následujících analýz se budu tímto postupem řídit. Jako vstupní analýzu 

pro identifikaci ohrožení a nebezpečí, využiji u všech objektů diagram příčin a následků, tzv. 

Ishikawův diagram. Pro stanovení rizika u objektu: Magistrát města Havířova, využiji analýzu 

metodou FMEA. Pro stanovení rizika u objektu: obvodní oddělení Policie - Havířov 1, využiji 

analýzu metodou souvztažnosti. Pro poslední objekt: pobočka Komerční banky Havířov, 

provedu analýzu rizik metodou kontrolního seznamu. Všechny získané výsledky budu ještě 

porovnávat se statistickými údaji z databáze: Worldwide incidents tracking system organizace 

NCTC. Nakonec provedu návrh opatření na minimalizaci rizik. 

 

 

                                                

33 ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti: Studijní text. Ostrava: Katedra 

bezpečnostního managementu, 2009. 115 s. 
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8.1. Objekt státní správy a samosprávy 

Magistrát města Havířova 

Jedná se o objekt, jehož narušení může mít zásadní dopad na chod celého města. 

Nachází se zde strategicky významné dokumenty i osoby, a proto je řazen do kategorie 

objektů s vysokým rizikem napadení.  

Popis objektu: 

Objekt leží v centru města a v jeho nejbližším okolí se nachází bytová zástavba, silnice 

I. třídy a základní škola. Objekt je tvořen hlavní budovou, které má 7 pater a je rozdělena na 

budovu A a B. V přízemí hlavní budovy se nachází vestibul a informační centrum. V patrech 

1 až 6 jsou kancelářské prostory a v 7. patře je restaurace. Hlavní budova je celá podsklepená 

a ve sklepních prostorách je místnost s vybavením pro údržbu, archiv a podzemní garáž. 

Kromě hlavní budovy tvoří objekt magistrátu ještě budovy C, D, E, F, G, H (viz příloha č. 2). 

Tyto budovy jsou však využívány pro méně podstatné služby magistrátu, nebo pro soukromé 

podnikatelské činnosti, a proto se jimi dále nebudu zabývat. 

Objekt je nepřetržitě střežen v pracovní i mimopracovní době Městskou policií. 

Kontrolní činnost se provádí jedním pracovníkem prostřednictvím CCTV systému, který se 

nachází na stanovišti v přízemí hlavní budovy. Pracovník také provádí nepravidelné kontrolní 

obchůzky. V případě jakékoliv mimořádné události, pracovník předává informace ústředně 

pro centralizovanou ochranu Městské policie, která učiní potřebná opatření. 

Pro vypracování bezpečnostní analýzy rizik, nejprve provedu identifikaci ohrožení 

pomocí analýzy příčin a důsledků (Ishikawův diagram), poté vypracuji analýzu rizik za 

pomoci metody FMEA. Na závěr ještě výsledky porovnám se statistickými údaji. 

8.1.1. Identifikace ohrožení – Ishikawův diagram 

Jedná se o diagram příčin a následků, s jehož pomoci budu identifikovat možná 

ohrožení. Diagram umožňuje grafickou formou zobrazit možné příčiny, které způsobují 

řešený problém. Diagram je přehledný a srozumitelný, a proto jsem si jej vybral.   
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Obrázek 1: Ishikawův diagram – Magistrát 

 

8.1.2. Hodnocení rizik – metodou analýzy FMEA 

Identifikovaná rizika nyní vyhodnotím pomocí kvantitativní metody analýzy rizik, 

která se nazývá: metoda analýzy poruch a jejích následků (Failure Modes And Effects 

Analysis - FMEA). Tato metoda se používá ke kontrole prvků systémů a identifikuje 

jednoduché poruchy. Je založena na vytvoření seznamu hlavních rizik, které jsou uvedeny 

v příloze č. 3 a výpočtu, který vychází z následujícího vzorce. 33 

R = P x N x H, kde 

P – je pravděpodobnost vzniku a existence rizika. 

H – je odhalitelnost rizika, která udává, jak rychle a jak snadno lze dané riziko odhalit. 

N – je závažnost následků, která nám udává, jakou má dané riziko závažnost následků z 

hlediska ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí.    
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R – je míra rizika, která nám určí, o jak významné riziko se jedná. 

Jednotlivé indexy volíme s ohledem na zvýšení bezpečnosti hodnocených objektů 

lehce nadsazeně z tabulky č. 4, která je pro účely této diplomové práce zkrácená do 5 stupňů. 

 

Tabulka 4: Parametry pro výpočet analýzy FMEA 

 

 

V konečném vyhodnocování míry rizika je vypočtena tzv. míra tolerance, která nám 

určuje hranici přijatelnosti nebo nepřijatelnosti rizika. Výpočet jsem proveden pomocí 

Paretova principu 80/20. Ten nám říká, že 80% následků způsobuje 20% příčin a zdůrazňuje 

fakt, že není potřeba se zabývat každou příčinou, ale jen těmi nejpodstatnějšímu z nich. Dále 

jsou rizika seřazena podle závažnosti a sestaven Paretův diagram. Po vypočtení kumulativních 

hodnot míry rizika a určení celkové sumy, jsem jednotlivým rizikům přiřadil bodové hodnoty, 

včetně procentuálního vyjádření a sestavil graf paretovy analýzy. 33 

Výsledkem analýzy metodou FMEA je grafická podoba rizik, která vyobrazí 

jednotlivá rizika podle závažnosti. Vypočtené hodnoty míry rizika uvádí tabulka č. 5. Míra 

tolerance byla vypočtena paretovou analýzou na hodnotu R = 27 (graf č. 5). To znamená, že 

všechny identifikované rizika, které mají hodnotu R > = 27 jsou považovány za nepřijatelná a 

jsou pro ně navržena přísnější opatření (viz příloha č. 3). 
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Tabulka 5: Jednotlivá nebezpečí s výpočtem míry rizika metodou FMEA 

č. Jednotlivá rizika Míra rizika - R 
1 Neoprávněný vstup osob do objektu 27 
2 Neoprávněný vstup osob do neveřejných prostor objektu 27 
3 Podezřelý pohyb osob v objektu 30 
4 Podezřelý pohyb osob kolem objektu 20 
5 Podezřelý předmět v objektu 45 
6 Podezřelý předmět kolem objektu 16 
7 Útok na ostrahu 24 
8 Útok na zaměstnance 32 
9 Teroristický útok 40 

10 Sabotáž 20 
11 Výbuch 30 
12 Požár 24 
13 Vloupání / Krádež 45 
14 Zneužití ID karty zaměstnance / ostrahy 24 
15 Selhání lidského činitele 75 
16 Narušení informačního systému 32 
17 Krádež dat z informačního systému 18 
18 Porucha bezpečnostních systémů 36 
19 Úmyslné poškození bezpečnostních systému pachatelem 36 
20 Úmyslná spolupráce zaměstnance s pachatelem 16 
21 Úmyslná spolupráce ostrahy s pachatelem 16 
22 NVS v poštovních zásilkách 40 
23 Vyhrožování o uložení NVS v objektu 10 
24 Uložení NVS v objektu 80 
25 Uložení NVS kolem objektu 75 

Hodnota míry tolerance byla vypočtena na R = 27, což znamená, že pokud je hodnota 

identifikovaného rizika větší nebo rovna, jsou pro ně navržena opatření na snížení rizikovosti. 

 

Graf č. 5: Závažnost rizik s vyznačením míry tolerance metody FMEA 
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Graf č. 6: Paretova analýza pro metodu FMEA 

Z grafu č. 5 je patrné, že za nepřijatelné riziko jsou považovány všechny hodnoty 

rizika, které překračují míru tolerance. V našem případě se jedná o hodnoty míry rizika 

z intervalu < 27, 100). Z obou grafů je také patrné, že nejzávažnějšími riziky jsou: uložení 

NVS v objektu (24), uložení NVS kolem objektu (25) a selhání lidského činitele (5). 

Informace o způsobu útoků z databáze Worldwide incidents tracking systém: 

Z této databáze vyplývá, že nejčastější způsoby útoků na cíle státní správy a 

samosprávy byly: 

NVS v blízkosti objektu, NVS v objektu, Útok na zaměstnance, Útok zápalnými láhvemi na 

objekt 

8.2. Objekt nouzových služeb 

Policie ČR – obvodní oddělení Havířov 1 

Významné narušení tohoto objektu, může mít zásadní dopad na bezpečnost osob, 

majetku a udržování veřejného pořádku. I objekt policejní stanice je zařazen do kategorie 

objektů s vysokým rizikem napadení s ohledem na výskyt osob s velkým potenciálem 

možného teroristického cíle. 

Popis objektu: 

Objekt leží v centru města. V jeho nejbližším okolí se nachází bytová zástavba, silnice 

I. třídy a městský sportovní areál. Budova má 2 patra. V přízemí hlavní budovy se nachází 

vestibul a vrátnice. Dále také místnosti pro výslech svědků a podezřelých. V prvním patře se 
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nachází kancelářské prostory a učebny. Ve druhém patře jsou místnosti pro odpočinek a 

skladovací prostory s osobním vybavením policistů. Celý objekt je podsklepen. Ve sklepních 

prostorách se nachází cely předběžného zadržení a skladovací prostory. 

Objekt je střežen nepřetržitě a areál kolem objektu je oplocen. Kontrolní činnost se 

provádí jedním policistou prostřednictvím CCTV systému, který se nachází na vrátnici 

v přízemí hlavní budovy. V nočních hodinách provádí tento policista nepravidelné kontrolní 

obchůzky kolem areálu. V případě jakékoliv mimořádné události může policista vyhlásit 

poplach a přivolat posily. 

Pro vypracování bezpečnostní analýzy rizik provedu identifikaci ohrožení pomocí 

analýzy příčin a důsledků (Ishikawův diagram), a poté vypracuji analýzu rizik za pomoci 

metody analýzy souvztažnosti. Na závěr opět porovnám výsledky se statistickými údaji 

z databáze Worldwide incidents tracking system. 

8.2.1. Identifikace ohrožení – Ishikawův diagram 

Popis viz bod 8.1.1. 

 

Obrázek 2: Ishikawův diagram – obvodní oddělení policie 
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8.2.2. Hodnocení rizik – metodou analýzy souvztažnosti 

Tato metoda je vhodná pro hodnocení rizik u celých objektů. Metoda slouží k hledání 

vazeb mezi zdroji jednotlivých rizik. Umožňuje posuzovat systém jako celek, s ohledem na 

možnou provázanost a vzájemné působení zdrojů rizik. Při hodnocení rizik touto metodou, je 

prvním krokem vyhledání zdrojů potenciálního rizika. V dalším kroku se provede ohodnocení 

jednotlivých rizik a vyhledání možných vzájemných vazeb mezi nimi. To jsem provedl 

sestavením tabulky č. 6 s maticí dvaceti rizik. V matici, jsou na osách X i Y naneseny shodné 

zdroje rizik, které se zde v souvislosti s posuzovaným objektem vyskytují. Dalším krokem je 

posouzení vzájemného působení zdrojů rizik. Pokud se zdroje rizik vzájemně neovlivňují, tak 

do příslušné kolonky vepíšeme nulu, v opačném případě hodnotu jedna. Po posouzení 

vzájemného působení zdrojů rizik, provedeme součet zapsaných čísel v jednotlivých 

sloupcích a řádcích a vypočteme koeficienty Kar a Kpr. Tyto koeficienty nám vyjadřují počet 

návazných rizik Rb, které mohou být způsobeny rizikem Ra. Posledním krokem je grafické 

zpracování těchto koeficientů, které je uvedeno v grafu č. 7. Poté ještě výsledný graf 

rozdělíme osou O1 a O2 do čtyř kvadrantů, které nám určují závažnost jednotlivých rizik. 33 

Tabulka 6: Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

 

Koeficienty Kar a Kpr se vypočtou ze vzorců: 

 Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100 
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 Kpr = [(Σ Krb / (x-1)]. 100 

 

Tabulka 7: Stanovení koeficientů rizik pro analýzu souvztažnosti 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
K ar [%] x 42 42 21 21 16 63 58 47 21 63 37 79 11 68 47 53 16 32 32 32 
K pr [%] y 26 26 21 11 5 47 26 58 42 58 58 95 37 47 11 58 32 58 42 42 

 

Kar max = 79 … nejvyšší hodnota Kar    

Kar min = 11 … nejmenší hodnota Kar 

Kpr max = 84 … největší hodnota Kpr 

Kpr min = 11 … nejmenší hodnota Kpr 

s = 70% … spolehlivost systému, kterou si volíme 

Výpočet os: 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) / 100] * s [%] 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) / 100] * s [%] 

O1 = 52 

O2 = 49 

 

Graf č. 7: Matice rizik pro analýzu souvztažnosti 
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Závažnost jednotlivých oblastí je rozdělena do čtyř kategorií. 33 

I. Oblast – primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast – sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast – žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. Oblast – relativní bezpečnost 

Pomocí této metody jsem identifikoval nejslabší místa v hodnoceném systému. 

Z hlediska závažnosti se jedná o rizika z oblasti I a II.  

Nejzávažnější rizika v hodnoceném systému: selhání lidského činitele (12), teroristický 

útok (8), vnesení nebezpečného předmětu / látky do objektu (10), výpadek el. energie (16), 

vloupání (11) a NVS v objektu (18). Pro tato rizika navrhuji opatření, viz kapitola navrhovaná 

opatření. 

Informace o způsobu útoků z databáze Worldwide incidents tracking systém: 

Z této databáze vyplývá, že nejčastější způsoby útoků na policejní cíle byly: 

NVS v blízkosti objektu, Improvizované výbušné systémy ve vozidlech kolem objektů, 

Ozbrojený útok na policisty, Útok zápalnými láhvemi na objekty policie 

8.3. Objekt bankovního a finančního sektoru 

Komerční banka – pobočka Havířov 

Jedná se o objekt, jehož narušení může mít vážný ekonomický dopad na chod města a 

občanů. V této bance má velké množství občanů a firem své soukromé účty a při útoku na 

tento objekt, může dojít k značnému omezení běžných transakcí.  

Popis objektu: 

Objekt leží v centru města. V jeho nejbližším okolí se nachází bytová zástavba, silnice 

II. třídy, sportovní areál a městská nemocnice. Budova má 3. patra. V přízemí je vestibul a 

kancelářské prostory, které nabízejí běžné služby klientům. Ve 2. patře jsou kancelářské 

prostory pro významné klienty a pro řízení pobočky. Třetí patro slouží ke skladování 

materiálů a je zde také IS centrum. Objekt není podsklepen. 

Objekt je v pracovní době střežen dvěma pracovníky soukromé bezpečnostní agentury 

G4S. Jeden pracovník provádí kontrolní činnost prostřednictvím CCTV systému, který se 

nachází na stanovišti v přízemí budovy a druhý pracovník, provádí kontrolní dohled ve 
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vestibulu pobočky. V mimopracovní dobu je objekt střežen kamerovým systémem, který je 

napojen na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) soukromé bezpečnostní agentury 

G4S. V nočních hodinách provádí mobilní hlídka agentury G4S nepravidelné kontroly kolem 

objektu. V případě jakékoliv mimořádné události předává pracovník agentury G4S informace 

ústředně PCO, která na místo vyšle mobilní hlídku a kontaktuje Policii ČR. 

Pro vypracování bezpečnostní analýzy rizik, nejprve provedu identifikaci rizik pomocí 

analýzy příčin a důsledků (Ishikawův diagram), poté vypracuji analýzu rizik metodou 

kontrolního seznamu. 

8.3.1. Identifikace ohrožení – Ishikawův diagram 

 

Obrázek 3: Ishikawův diagram – pobočka Komerční banky 
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8.3.2. Hodnocení rizik – metodou kontrolního seznamu 

Analýza rizik pomocí vytvořeného kontrolního seznamu je jednoduchá metoda, která 

spočívá v podávání otázek na nedostatky posuzovaného objektu. Po zodpovězení položených 

otázek je možné navrhnout bezpečnostní opatření a zlepšení. 

 

  KONTROLNÍ SEZNAM     

  
Otázky k posouzení úrovně ochrany objektu komerční banky proti účinkům 
bezpečnostních fenoménů ANO NE 

1 
Byly pro objekt identifikovány možnosti a rizika spojená s bezpečnostními hrozbami a jejich 
dopady? X   

2 Bylo zjištěno rozložení zdrojů rizik vyplývající z bezpečnostních hrozeb u objektu?   X 

3 
Bylo zjištěno, za jakých podmínek se jednotlivé bezp. hrozby vyskytují a co způsobuje eskalaci 
dopadů v daném objektu?   X 

4 Bylo zjištěno, jak často se bezp. hrozby, nebo jejich pokusy vyskytují v objektu a okolí? X   

5 
Byly zjištěny četnosti rozložení výskytu bezp. hrozeb nebo jejich projevů v objektu a okolí? 
Stanovení kritických míst. X   

6 Byly zjištěny bezpečnostní hrozby, které mají na objekt nepřijatelné dopady? X   
7 Byly zjištěny jaké maximální dopady bezpečnostních hrozeb se mohou v objektu vyskytnout?   X 
8 Bylo zjištěno jaké dopady mohou v objektu způsobit jednotlivé bezpečnostní hrozby? X   
9 Bylo zjištěno, co se v objektu dá dělat proti nepřijatelným dopadům bezpečnostních hrozeb? X   

10 
Byla oceněna technická, finanční a personální náročnost vytipovaných opatření a podle toho 
připravena odezva na bezp. hrozby v objektu?   X 

11 
Byla oceněna technická, finanční a personální náročnost vytipovaných opatření na obnovu 
objektu po následcích plynoucích z bezp. hrozeb?   X 

12 
Bylo zjištěno, jaká zbytková rizika jsou i nadále v objektu po aplikaci preventivních a 
zmírňujících opatřeních proti možným bezp. hrozbám?   X 

13 Existuje scénář odezvy na možné bezpečnostní hrozby?   X 
14 Existuje scénář obnovy po útocích plynoucích z bezpečnostních hrozeb?   X 
15 Byly sestaveny scénáře řízení obnovy objektu po útocích plynoucích z bezpečnostních hrozeb?   X 

16 
Má management Komerční banky finanční prostředky a rezervy na provedení obnovy provozu 
po případných útocích? X   

  Počty odpovědí ANO / NE 7 9 
 

Tento kontrolní seznam jsem vypracoval ve spolupráci s pracovníkem havířovské 

pobočky Komerční banky. Na základě odpovědí jsem provedl vyhodnocení podle tabulky č. 

8. Počet odpovědí „ANO“ je 7, což znamená 44 %. Z tohoto procentuálního vyjádření 

vyplývá, že stav řízení rizika plynoucí z bezpečnostních hrozeb je v tomto objektu špatný. 
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Tabulka 8: Hodnocení kontrolního seznamu 

  Vyhodnocení kontrolního seznamu     

  Počet odpovědí ANO     

1 více než 95 %   stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je vynikající 

2 70 - 95 %  stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je uspokojivý 

3 45 - 70 %  stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je dobrý 

4 20 - 45 %  stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je špatný 
5 5 - 25 %  stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je velmi špatný 

6 méně než 5 %   stav řízení rizika plynoucí z bezp. hrozeb je katastrofální 

 

Informace o způsobu útoků z databáze Worldwide incidents tracking systém: 

Z této databáze vyplývá, že nejčastější způsoby útoků na cíle bankovního a finančního 

sektoru byly: 

NVS v blízkosti objektu, Útoky zápalnými láhvemi na objekt, Ozbrojený útok na 

zaměstnance 
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9. Navrhovaná opatření 

Navrhovaná opatření jsou stanovena s ohledem na rizika, které byly identifikovány 

v kapitole č. 8. Bezpečnostní analýza riziky vybraných prvků kritické infrastruktury. 

9.1. Objekt státní správy a samosprávy 

Pro objekt Magistrát města Havířova navrhuji následující opatření: 

 Rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu, ale i kolem objektu; 

 Zpřísnit režim vstupu do objektu; 

 Zmenšit počet vstupů do objektu; 

 Zamezit volnému pohybu osob v prostorech objektu s výskytem významných osob 

s ohledem na řízení chodu města (umístit strategicky významné osoby do neveřejných 

prostor a zabezpečit omezený přístup do těchto částí objektu); 

 Instalace EZS; 

 Instalace EPS; 

 Zvýšit počet členů fyzické ostrahy (případně realizovat fyzickou ochranu 

prostřednictvím soukromé bezpečnostní agentury); 

 Pravidelné kontroly kolem objektu a v objektu (pochůzky členů fyzické ostrahy); 

 Pravidelné kontroly stávajících bezpečnostních systémů; 

 Pravidelná školení a výcvik členů fyzické ostrahy (s ohledem na možná ohrožení 

objektu); 

Realizací těchto opatření lez minimalizovat rizika, která vyplývají ze současného stavu 

zabezpečení objektu. Dle mého názoru představuje největší hrozbu v objektu především 

nezajištěný vstup do objektu a možnost takřka volného a nepozorovaného pohybu po celém 

objektu s možností vnesení nebezpečného předmětu nebo látky do objektu. Proto je nutná 

realizace opatření související s omezením vstupu do objektu a především zamezení volného 

vstupu do strategicky významných prostor objektu.   
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9.2. Objekt nouzových služeb 

Pro objekt Policie ČR – obvodní oddělení Havířov 1 navrhuji následující opatření:  

 Rozšíření stávajícího kamerového systému na prostory kolem objektu; 

 Zvýšit počet policistů na vrátnici (současný stav: 1, požadovaný stav: 2); 

 Instalovat EZS; 

 Na vrátnici instalovat detektor zamezující vnesení nebezpečných předmětů do objektu; 

 Fyzická kontrola osob při vstupu do objektu; 

 Provádět pravidelná školení a cvičení policistů (s ohledem na možná ohrožení 

objektu); 

 Provádět pravidelné kontroly bezpečnostních systémů; 

Realizací těchto opatření lez minimalizovat rizika, která vyplývají ze současného stavu 

zabezpečení objektu. Dle mého názoru představuje největší hrozbu v objektu především 

nezajištěný vstup s možností vnesení nebezpečného předmětu nebo látky do objektu. Proto je 

nutná instalace detektoru zamezující vnesení nebezpečného předmětu nebo látky do objektu. 

Dále je nutné zvýšit počet policistů na vrátnici, aby bylo možné účinně reagovat na vzniklou 

situaci související s ohrožením objektu a zavést kamerový systém kolem celého areálu 

objektu.    

9.3. Objekt bankovního a finančního sektoru 

Pro objekt: Komerční banka – pobočka Havířov navrhuji následující opatření:  

 Rozšíření kamerového systému kolem areálu objektu; 

 Zvýšit počet pracovníků fyzické ostrahy ve vestibulu objektu (současný stav: 1, 

požadovaný stav: 2); 

 Provádět pravidelná školení a výcvik pracovníků ostrahy a zaměstnanců (s ohledem na 

možná ohrožení objektu); 

 Provádět pravidelné kontroly bezpečnostních systémů; 

Realizací těchto opatření lez minimalizovat rizika, která vyplývají ze současného stavu 

zabezpečení objektu. Dle mého názoru představuje i v tomto objektu největší hrozbu 

především nezajištěný vstup s možností vnesení nebezpečného předmětu nebo látky do 
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objektu, ale takovéto opatření je s ohledem na charakter objektu jen velmi těžce 

realizovatelné. Proto je nutné alespoň zvýšit počet pracovníků fyzické ostrahy ve vestibulu na 

dva, aby bylo možné účinně reagovat na vzniklou situaci související s ohrožením objektu. 

Dalším důležitým prvkem je rozšíření kamerového systému na okolí objektu, aby bylo možné 

identifikovat a následně prověřit podezřelé osoby v blízkosti objektu nebo jim zamezit vstupu 

do objektu. 

9.4. Subjekty kritické infrastruktury obecně 

Všeobecně lze považovat současné zajištění ochrany většiny subjektů KI za 

nevyhovující s ohledem na možné ohrožení. Jednoznačným důvodem je samozřejmě 

financování a s tím související neochota vlastníků a provozovatelů objektů kritické 

infrastruktury zvyšovat ochranu KI.  

Nejčastějšími nedostatky u většiny prvků KI jsou: 

 Nedostatečně zajištěn vstup do objektu; 

 Nedostatečně zajištěna kontrola pohybu osob po objektu; 

 Nedostatečná kontrola okolí objektu s ohledem na výsky podezřelých osob a předmětů 

v blízkosti objektu; 

 Nedostatečná nebo zcela chybějící perimetrická ochrana objektů; 

 Nedostatečná fyzická ostraha v objektu i v blízkosti objektu; 

 Nevhodné projekční řešení objektu; 

Pro snížení rizik vyplývajících z výše uvedených nedostatků, je nutné omezit vstupy 

do objektů a areálů, aby bylo možné důsledněji kontrolovat režim vstupů a vjezdů. Dále 

instalovat podle potřeb a možností detekční systémy k zabránění vnesení nebezpečných 

předmětů a látek do areálů a objektů. Velmi důležité je také zvýšit počet členů fyzické ostrahy 

a počet kontrolních stanovišť. Kamerové systémy by měli vždy monitorovat i nejbližší okolí 

areálů nebo objektů, aby bylo možné včas odhalit podezřelé osoby a předměty. Projekční 

řešení objektů i areálů je v mnoha případech také velkým nedostatkem. Strategicky významné 

místa nebo osoby jsou totiž často veřejně přístupné nebo nedostatečně chráněné před 

neoprávněným vstupem. Často chybí i perimetrická ochrana a objekty, které nejsou střeženy 

kamerovým systémem z vnějšku, se mohou stát snadno cílem útoku.     
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10. Závěr 

V diplomové práci jsem vymezil konkrétní ohrožené prvky kritické infrastruktury 

projevy bezpečnostních fenoménů, provedl bezpečnostní analýzy rizik a navrhl opatření. 

V první části práce jsem se věnoval vymezením samotných bezpečnostních fenoménů. 

Další část jsem věnoval institucím, které se zabývají prevencí před projevy těchto fenoménů, 

a poté zhodnotil současný stav ohrožení České republiky aktuálními bezpečnostními 

hrozbami. Při hodnocení jsem vycházel z dostupných dokumentů, které se touto 

problematikou zabývají. Následně jsem se zabýval oblastí kritické infrastruktury v ČR. 

Významnou část práce pak tvoří zpracování a následné vyhodnocení statistických údajů 

z vybraných evropských států, které se týkají útoků na strategicky významné cíle. Česká 

republika dosud nemá dostatečné zkušenosti s ohrožením prvků kritické infrastruktury, a 

proto jsem statistické údaje čerpal ze zahraniční databáze „Worldwide incidents tracking 

system“ organizace National counterterrorism center (NCTC), která se zabývá zpracováním a 

ukládáním údajů souvisejících s danou problematikou. Tyto vyhodnocené údaje jsem pak 

přiřadil k vymezeným oblastem národní kritické infrastruktury v ČR a vytvořil seznam 

konkrétních ohrožených prvků projevy bezpečnostních fenoménů. Pro statisticky nejčastěji 

ohrožené prvky, jsem vypracoval bezpečnostní analýzy rizik, které jsem poté ještě porovnal 

se statistickými údaji a navrhl opatření. 

Jak vyplývá z hodnocení současného stavu ohrožení projevy bezpečnostních 

fenoménů, ČR nepatří mezi státy, kterým hrozí výrazné nebezpečí, ale tento celosvětový 

problém je potřeba brát velmi vážně a neustále se na možnost jakéhokoliv útoku připravovat. 

Ochrana kritické infrastruktury je nepostradatelnou součástí této přípravy a připravovaná 

novelizace zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, je 

nutností. Současná legislativa totiž neumožňuje efektivní ochranu kritické infrastruktury.  

Zásadní problém vidím v legislativně nepodloženém vymezení jednotlivých oblastí 

kritické infrastruktury, ale především v chybějícím vymezení práv a povinností subjektů KI, 

vymezení odpovědností vlastníků a provozovatelů objektů kritické infrastruktury. Dále také 

v neochotě vlastníků a provozovatelů zvyšovat odolnost jednotlivých infrastruktur, což je 

však dle mého názoru primárně způsobeno nevyřešenou otázkou financování. Na té by se měl 

jednoznačně spolupodílet stát. Na financování jednotlivých opatření souvisejících s ochranou 

kritické infrastruktury, by také měli sloužit prostředky EU. 
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Novelizovaný zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, 

by měl mimo jiné také stanovit požadavky na zajištění bezpečnosti objektu. Ty by měli 

zahrnovat požadavky na technickou, fyzickou i režimovou ochranu jednotlivých objektů, ale 

také např. požadavky na projekční řešení objektů kritické infrastruktury. 
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UZSI Úřad pro zahraniční styky a informace 

VZ Vojenské zpravodajství 

ZHN zbraně hromadného ničení 
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Příloha č. 1 – Kompletní statistická data z databáze: Worldwide 

incidents tracking systém 

Španělsko: 1. 1. 2004 – 1. 1. 2009 
  ICN M/D/Y Target Weapon Dead Wounded Total 

1 200458558 1.5.2004 Police station Bombing - Firebomb 0 0 0 

2 200459052 3.1.2004 
Municipal town planning 
department 

Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

3 200459054 3.2.2004 Party of the Socialists 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

4 200459058 3.4.2004 Popular Party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

5 200459048 3.10.2004 Telefonica company Bombing - Firebomb 0 0 0 

6 200458167 3.11.2004 commuter transit system 
Bombing - IED 
Explosive  191 1841 2032 

7 200459055 3.21.2004 Political party offices 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

8 200466399 4.3.2004 Police station 
Explosive - Suicide 
Bombing  1 15 16 

9 200461035 8.12.2004 government offices Explosive - Bombing 0 1 0 
10 200461053 8.28.2004 Socialist Party center Explosive - Bombing 0 0 0 
11 200461030 9.15.2004 Electrical tower Explosive - Bombing 0 0 0 
12 200461026 9.25.2004 Electrical tower Explosive - Bombing 0 0 0 
13 200461819 11.13.2004 military base Explosive - Bombing 0 0 0 
14 200461838 12.3.2004 Police station Explosive - Bombing 0 2 2 
15 200462663 12.22.2004 Police barracks Explosive - Bombing 0 0 0 
16 200564578 1.5.2005 political building Explosive - Bombing 0 0 0 

17 200567751 2.6.2005 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

18 200564520 2.9.2005 political conference center 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 43 43 

19 200567758 2.11.2005 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

20 200567763 2.19.2005 government office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

21 200567761 2.19.2005 political party office 
Bombing - IED 
expolosive 0 0 0 

22 200567764 2.27.2005 railway station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

23 200570989 4.14.2005 electricity transformer 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

24 200571609 5.25.2005 Metro 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 34 34 

25 200571616 5.27.2005 Train station 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

26 200572236 6.10.2005 Airport targeted 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

27 200572241 6.24.2005 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

28 200572251 6.25.2005 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

29 200572252 6.26.2005 Radio station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

30 200574263 7.12.2005 electricity substation 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 



   

31 200574720 7.21.2005 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

32 200574353 7.21.2005 political office building Explosive - Bombing 0 0 0 

33 200574567 7.23.2005 bank 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

34 200574684 7.23.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

35 200574841 7.23.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

36 200574871 7.23.2005 bank  
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

37 200574875 7.23.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

38 200574898 7.23.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

39 200574880 7.23.2005 government building 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

40 200574597 7.24.2005 Post office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

41 200574588 7.30.2005 Bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

42 200574584 7.30.2005 Post office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

43 200575119 8.10.2005 Police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

44 200576659 9.3.2005 Police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

45 200576673 9.17.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

46 200576699 9.27.2005 electricity substation 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

47 200577942 10.6.2005 political party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

48 200578061 10.22.2005 political party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

49 200578112 10.25.2005 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

50 200578114 10.25.2005 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

51 200578091 10.25.2005 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

52 200578097 10.25.2005 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

53 200578686 11.3.2005 Courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

54 200578684 11.4.2005 Political party offices 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

55 200578695 11.5.2005 bank 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

56 200578701 11.5.2005 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

57 200578687 11.7.2005 Insurance company 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

58 200578691 11.7.2005 Insurance company 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

59 200579419 12.6.2005 Major roads Bombing - Explosive  0 0 0 

60 200579720 12.6.2005 Post office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

61 200579401 12.6.2005 Post office Bombing - Explosive  0 0 0 



   

62 200579710 12.11.2005 Post office Bombing - Explosive  0 0 0 

63 200579711 12.17.2005 Political party offices 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

64 200579468 12.20.2005 pharmaceutical company Bombing - Explosive  0 6 6 

65 200579714 12.31.2005 government facility 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

66 200680625 1.7.2006 electricity station Bombing - Explosive  0 0 0 

67 200680645 1.26.2006 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

68 200680640 1.26.2006 post office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

69 200680650 1.28.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

70 200681178 2.1.2006 post office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

71 200681185 2.18.2006 electricity transformer 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

72 200681306 2.23.2006 political party center rocket bombing 0 0 0 

73 200681308 2.25.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 2 2 

74 200681309 2.27.2006 Justice Office Bombing - Explosive  0 1 1 

75 200682536 3.1.2006 Courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

76 200682534 3.2.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

77 200682531 3.7.2006 bank 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

78 200682102 3.9.2006 Highway Bombing - Explosive  0 0 0 
79 200682084 3.9.2006 Highway Bombing - Explosive  0 0 0 

80 200682554 3.20.2006 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

81 200687389 6.22.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

82 200687680 6.22.2006 post office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

83 200687390 6.23.2006 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

84 200687682 6.23.2006 political party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

85 200687391 6.23.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

86 200690249 7.29.2006 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

87 200690560 8.13.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

88 200692986 9.16.2006 train car 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

89 200692983 9.17.2006 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

90 200692972 9.18.2006 railway station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

91 200692959 9.23.2006 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

92 200694949 10.11.2006 military facility targeted 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

93 200694882 10.11.2006 train station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

94 200694950 10.27.2006 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 



   

95 200696021 10.27.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

96 200697010 11.4.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

97 200697240 11.9.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

98 200697446 11.10.2006 police office 
Explosive - 
Firebombing 0 2 2 

99 200697236 11.10.2006 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

100 200697461 11.10.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

101 200697038 11.12.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

102 200697165 11.13.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

103 200697322 11.24.2006 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

104 200697374 11.26.2006 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 2 2 

105 200698149 11.30.2006 bank 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

106 200698420 12.15.2006 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

107 200698417 12.17.2006 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

108 200698484 12.29.2006 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

109 200698882 12.30.2006 Terminal parking Airport 
Bombing - IED vehicle 
bomb 2 26 28 

110 200700691 1.6.2007 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

111 200700550 1.11.2007 town hall 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

112 200700946 1.12.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

113 200700963 1.12.2007 town hall 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

114 200700553 1.19.2007 telecommunications building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

115 200700876 1.27.2007 telecommunications building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

116 200701983 2.5.2007 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

117 200702423 2.5.2007 train station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

118 200701896 2.6.2007 telecommunications building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

119 200701918 2.10.2007 train station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

120 200702074 2.14.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

121 200702081 2.17.2007 railway station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

122 200701953 2.17.2007 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

123 200701959 2.25.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

124 200703884 3.16.2007 bank Explosive - Firebomb 0 0 0 



   

125 200704387 4.4.2007 police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

126 200706440 5.6.2007 post office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

127 200706679 5.12.2007 political party office Bombing - Explosive  0 0 0 

128 200706464 5.13.2007 political party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

129 200706532 5.24.2007 political party office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

130 200707653 6.10.2007 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

131 200707621 6.13.2007 government office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

132 200708507 6.19.2007 electrical cable cut other 0 0 0 

133 200708517 6.20.2007 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

134 200711388 8.3.2007 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

135 200711388 8.3.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

136 200711388 8.3.2007 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

137 200711435 8.8.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

138 200711476 8.12.2007 railway Unknown 0 0 0 

139 200711479 8.13.2007 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

140 200711480 8.13.2007 courthouse 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

141 200711480 8.13.2007 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

142 200711478 8.15.2007 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

143 200712237 8.18.2007 Police targeted 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

144 200712002 8.24.2007 police office 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 2 2 

145 200711537 8.26.2007 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

146 200712014 8.26.2007 electrical power system Bombing - Explosive  0 0 0 
147 200712633 9.2.2007 Road targeted Bombing - Explosive  0 0 0 

148 200712762 9.21.2007 police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

149 200712768 9.21.2007 power line Bombing - Explosive  0 0 0 

150 200712947 9.25.2007 police station 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

151 200712815 9.28.2007 political party 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

152 200714159 10.6.2007 post office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

153 200714160 10.6.2007 government buildings 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

154 200714149 10.28.2007 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

155 200715686 11.11.2007 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 1 1 

156 200715646 11.29.2007 political party building 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

157 200716118 12.1.2007 bus Explosive - Firebomb 0 0 0 



   

158 200716119 12.3.2007 telecommunications building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

159 200716140 12.11.2007 town hall Bombing - Explosive  0 0 0 
160 200716445 12.17.2007 courthouse Bombing - Explosive  0 0 0 
161 200716448 12.24.2007 political party building Bombing - Explosive  0 0 0 

162 200800871 1.26.2008 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

163 200801381 2.8.2008 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

164 200801447 2.9.2008 train station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

165 200801448 2.9.2008 political party office 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

166 200801446 2.9.2008 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

167 200801445 2.9.2008 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

168 200802545 2.13.2008 bus 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

169 200802546 2.13.2008 railway traffic Bombing - Explosive  0 0 0 

170 200802547 2.14.2008 railway 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

171 200802548 2.14.2008 railway 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

172 200802482 2.23.2008 radio transmitter 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

173 200802476 2.29.2008 political party building Bombing - Explosive  0 0 0 

174 200802987 3.1.2008 train station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

175 200803057 3.7.2008 government official 
Explosive - 
Firebombing 1 0 1 

176 200803142 3.21.2008 police station 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 2 2 

177 200803126 3.30.2008 telecommunications station Bombing - Explosive  0 0 0 
178 200804898 4.17.2008 Socialist building Bombing - Explosive  0 7 7 

179 200804899 4.20.2008 political party building 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

180 200805953 5.1.2008 government building Bombing - Explosive  0 0 0 
181 200805949 5.1.2008 government building Bombing - Explosive  0 0 0 

182 200805957 5.2.2008 bank 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

183 200805980 5.14.2008 barracks 
Bombing - IED vehicle 
bomb 1 4 5 

184 200808143 7.4.2008 telecommunications station Bombing - Explosive  0 0 0 
185 200808152 7.20.2008 bank Bombing - Explosive  0 0 0 
186 200808134 7.27.2008 highway construction site Bombing - Explosive  0 0 0 

187 200808920 8.5.2008 government building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

188 200808960 8.14.2008 political party building 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

189 200810500 9.16.2008 Police office 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

190 200810505 9.21.2008 police station 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 10 10 

191 200810504 9.21.2008 bank 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 0 0 

192 200810506 9.22.2008 military academy 
Bombing - IED vehicle 
bomb 1 6 7 

193 200810492 9.29.2008 bus Explosive - Firebomb 0 0 0 



   

194 200810952 10.3.2008 courthouse 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

195 200811269 10.24.2008 railway station 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

196 200811271 10.25.2008 railway station 
Bombing - IED 
Explosive  0 0 0 

197 200811270 10.25.2008 railway station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

198 200813442 12.31.2008 television station 
Bombing - IED vehicle 
bomb 0 1 1 

 

Velká Británie: 1. 1. 2004 – 1. 1. 2009 

č. ICN D/M/Y Target Weapon Dead Wounded Total 

1 200458549 5 Jan 2004 government office 
Bombing - IED letter 
bomb 0 0 0 

2 200573745 7 Jul 2005 rail transit system 
Bombing - IED suicide 
attack       

2 200573745 7 Jul 2005 bus 
Bombing - IED suicide 
attack       

2 200573745 7 Jul 2005 train cars 
Bombing - IED suicide 
attack 52 700 752 

5 200589461 
21 Jul 
2005 subway train 

Bombing - IED suicide 
attack 0 1 1 

6 200702475 5 Feb 2007 Capital Group Company 
Bombing - IED letter 
bomb 0 1 1 

7 200702476 6 Feb 2007 Finance Group 
Bombing - IED letter 
bomb 0 2 2 

 

Německo: 1. 1. 2004 – 1. 1. 2009 

č. ICN M/D/Y Target Weapon Dead Wounded Total 

1 200810467 
23 Sep 
2007 Police targeted Firearm 0 0 0 

2 200903530 
12 Apr 
2008 Airport targeted 

Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

3 200912086 3 Dec 2008 Police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

4 200912088 3 Dec 2008 Police station 
Explosive - 
Firebombing 0 0 0 

 

Francie: 1. 1. 2004 – 1. 1. 2009 

  ICN M/D/Y Target Weapon Dead Wounded Total 

1 200458687 
18 Jan 
2004 government official Explosive - Bombing 0 0 0 

2 200458697 
25 Jan 
2004 Town Hall Explosive - Bombing 0 0 0 



   

3 200459017 
19 Mar 
2004 traffic targeted Explosive - Bombing 0 0 0 

4 200459093 
9 Apr 
2004 police barracks Explosive - Bombing 0 0 0 

5 200459096 
19 Apr 
2004 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

6 200459117 
22 May 
2004 Court annex Explosive - Bombing 0 0 0 

7 200459140 
8 Jun 
2004 town hall Explosive - Bombing 0 1 1 

8 200460803 
3 Jul 
2004 police barracks Armed Attack 0 0 0 

9 200460884 
14 Jul 
2004 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

10 200460887 
15 Jul 
2004 government office Explosive - Bombing 0 0 0 

11 200460878 
30 Aug 
2004 Customs office Explosive - Bombing 0 0 0 

12 200461201 
8 Oct 
2004 Embassy Explosive - Bombing 0 10 10 

13 200461229 
8 Oct 
2004 Police station Armed Attack 0 0 0 

14 200461210 
10 Oct 
2004 Government targets Explosive - Bombing 0 3 3 

15 200461216 
12 Oct 
2004 police station Explosive - Bombing 0 0 0 

16 200461934 
21 Oct 
2004 police station Explosive - Bombing 0 0 0 

17 200463502 
28 Oct 
2004 Government office Explosive - Bombing 0 0 0 

18 200461327 
29 Oct 
2004 City Hall Explosive - Bombing 0 0 0 

19 200567747 
25 Feb 
2005 police station Explosive - Bombing 0 0 0 

20 200567912 
3 Mar 
2005 police station Armed Attack 0 0 0 

21 200567883 
8 Mar 
2005 government office Explosive - Bombing 0 0 0 

22 200567908 
8 Mar 
2005 police station Armed Attack 0 0 0 

23 200567910 
8 Mar 
2005 government company Explosive - Bombing 0 0 0 

24 200566448 
11 Mar 
2005 

Departmental Facilities 
Office Explosive - Bombing 0 2 2 

25 200570908 
1 Apr 
2005 government building Bombing - IED expolosive 0 0 0 

26 200570911 
1 Apr 
2005 government building Bombing - IED expolosive 0 0 0 

27 200570881 
30 Apr 
2005 government office Explosive - Bombing 0 0 0 

28 200571462 
1 May 
2005 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

29 200571440 
1 May 
2005 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

30 200571467 
10 May 
2005 Courts of Justice Explosive - Bombing 0 3 3 

31 200571470 
15 May 
2005 town's county court Explosive - Bombing 0 4 4 



   

32 200571437 
22 May 
2005 Town hall Bombing - IED expolosive 0 0 0 

33 200571435 
22 May 
2005 Town hall Bombing - IED expolosive 0 0 0 

34 200571502 
29 May 
2005 Government building Explosive - Bombing 0 0 0 

35 200571496 
29 May 
2005 Government building Explosive - Bombing 0 0 0 

36 200572264 
10 Jun 
2005 hospital Explosive - Bombing 0 0 0 

37 200574408 
14 Jul 
2005 government building Bombing - IED expolosive 0 0 0 

38 200574414 
20 Jul 
2005 Electric company offices Bombing - IED expolosive 0 0 0 

39 200574432 
23 Jul 
2005 police station Armed Attack 0 0 0 

40 200575003 
1 Aug 
2005 police station Armed Attack 0 0 0 

41 200575320 
22 Aug 
2005 General Council official Bombing - IED expolosive 0 0 0 

42 200576626 
27 Sep 
2005 ship Hijacking 0 0 0 

43 200576622 
29 Sep 
2005 government facility armed attack 0 0 0 

44 200577925 
1 Oct 
2005 shipping port Explosive - Bombing 0 0 0 

45 200578004 
8 Oct 
2005 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

46 200578015 
14 Oct 
2005 government building armed attack 0 0 0 

47 200579699 
8 Dec 
2005 government office Bombing - IED expolosive 0 0 0 

48 200579164 
8 Dec 
2005 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

49 200680492 
6 Jan 
2006 recruiting office Explosive - Bombing 0 0 0 

50 200680591 
22 Jan 
2006 Government office Explosive - Bombing 0 0 0 

51 200682492 
10 Mar 
2006 government office armed attack 1 0 1 

52 200682483 
10 Mar 
2006 

Government construction 
site Explosive - Bombing 0 0 0 

53 200683561 
7 Apr 
2006 police station armed attack 0 0 0 

54 200683663 
28 Apr 
2006 military barracks Explosive - Bombing 0 0 0 

55 200686250 
4 May 
2006 police station 

Bombing - IED vehicle 
bomb 0 0 0 

56 200686259 
11 May 
2006 electricity company Bombing - IED expolosive 0 0 0 

57 200686284 
13 May 
2006 government complex Bombing - IED expolosive 0 0 0 

58 200689257 
3 Jul 
2006 government office Explosive - Bombing 0 0 0 

59 200690262 
23 Jul 
2006 government office Explosive - Bombing 0 0 0 

60 200690776 
5 Aug 
2006 government building Explosive - Bombing 0 0 0 



   

61 200690802 
9 Aug 
2006 government building armed attack 0 0 0 

62 200692926 
17 Sep 
2006 courthouse Explosive - Bombing 0 0 0 

63 200694009 
25 Sep 
2006 bank Bombing - IED expolosive 0 0 0 

64 200693972 
30 Sep 
2006 bank Bombing - IED expolosive 0 0 0 

65 200696212 
1 Oct 
2006 police targeted Explosive - Bombing 0 0 0 

66 200696242 
11 Oct 
2006 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

67 200696218 
22 Oct 
2006 Government office Explosive - Bombing 0 0 0 

68 200696235 
22 Oct 
2006 government building armed attack 0 0 0 

69 200700841 
4 Jan 
2007 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

70 200700736 
30 Jan 
2007 General Intelligence Agency Bombing - IED expolosive 0 0 0 

71 200701955 
25 Feb 
2007 government building Bombing - IED expolosive 0 0 0 

72 200704419 
1 Apr 
2007 town hall Explosive - Bombing 0 0 0 

73 200704785 
20 Apr 
2007 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

74 200704640 
21 Apr 
2007 Treasury Explosive - Bombing 0 1 1 

75 200704714 
25 Apr 
2007 government taxation office Explosive - Bombing 0 1 1 

76 200707541 
6 Jun 
2007 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

77 200707888 
18 Jun 
2007 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

78 200711541 
30 Aug 
2007 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

79 200712725 
6 Sep 
2007 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

80 200712733 
13 Sep 
2007 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

81 200712734 
13 Sep 
2007 government building Explosive - Bombing 0 0 0 

82 200712807 
15 Sep 
2007 police building armed attack 0 0 0 

83 200712813 
26 Sep 
2007 courthouse armed attack 0 0 0 

84 200712812 
27 Sep 
2007 courthouse Explosive - Bombing 0 0 0 

85 200714742 
14 Nov 
2007 courthouse armed attack 0 0 0 

86 200716492 
1 Dec 
2007 police targeted armed attack 2 0 2 

87 200716142 
13 Dec 
2007 police station armed attack 0 0 0 

88 200716187 
17 Dec 
2007 tax office Bombing - IED expolosive 0 0 0 

89 200716188 
20 Dec 
2007 

Departmental Facilities 
Directorate Explosive - Bombing 0 1 1 



   

90 200716191 
23 Dec 
2007 treasury office Explosive - Bombing 0 2 2 

91 200716450 
23 Dec 
2007 traffic targeted Explosive - Bombing 0 0 0 

92 200800271 
10 Jan 
2008 taxation office Bombing - IED expolosive 0 0 0 

93 200800312 
12 Jan 
2008 military office Explosive - Bombing 0 0 0 

94 200800311 
12 Jan 
2008 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

95 200800314 
13 Jan 
2008 courthouse armed attack 0 0 0 

96 200800315 
14 Jan 
2008 Government center Explosive - Bombing 0 0 0 

97 200800690 
16 Jan 
2008 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

98 200800691 
17 Jan 
2008 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

99 200800705 
21 Jan 
2008 bank Explosive - Bombing 0 0 0 

100 200800909 
23 Jan 
2008 hospital armed attack 1 0 1 

101 200801379 
5 Feb 
2008 bank Explosive - Bombing 0 2 2 

102 200801409 
9 Feb 
2008 power line Explosive - Bombing 0 0 0 

103 200802338 
19 Feb 
2008 courthouse armed attack 0 0 0 

104 200802345 
24 Feb 
2008 government building armed attack 0 0 0 

105 200810950 
4 Oct 
2008 boats Explosive - Bombing 0 0 0 

106 200812322 
25 Nov 
2008 police targeted Bombing - IED expolosive 0 0 0 

107 200902855 
26 Nov 
2008 Police office armed attack 0 0 0 

 



   

Příloha č. 2 – Orientační plány a dislokace vybraných objektů 

Magistrát města Havířova 

 

 

Obrázek 4: Orientační plán Magistrátu města Havířova 

 

 

Obrázek 5: Dislokace objektu – Magistrát města Havířova 



   

 

Policie ČR – obvodní oddělení Havířov 1 

 

 

Obrázek 6: Orientační plán obvodního oddělení Policie ČR – Havířov 1 

 

 

Obrázek 7: Dislokace objektu – obvodní oddělení Policie ČR – Havířov 1 



   

Komerční banka – pobočka Havířov 

 

 

Obrázek 8: Orientační plán pobočky Komerční Banky Havířov 

 

 

Obrázek 9: Dislokace objektu – pobočky Komerční Banky Havířov 

 



   

Příloha č. 3 – Tabulka analýzy FMEA 

Tabulka analýzy FMEA možných příčin a následků, který obsahuje jednotlivá rizika s hodnotami R > = 27 a výpočtem. 

 

 

č. Jednotlivá rizika P N H  R Současný stav Příčiny Následky 

1 Neoprávněný vstup osob do objektu 3 3 3 27 Kamerové systémy, EZS nedostatečná kontrola, nevyhovující kamerový systém ohrožení zaměstnanců, krádež 

2 
Neoprávněný vstup osob do 
neveřejných prostor objektu 3 3 3 27 - nedostatečná kontrola, nevyhovující kamerový systém ohrožení zaměstnanců, krádež 

3 Podezřelý pohyb osob v objektu 5 2 3 30 Kamerové systémy, EZS nedostatečná kontrola, nevyhovující kamerový systém pokus o protiprávní čin v objektu 

5 Podezřelý předmět v objektu 5 3 3 45 - nedostatečná kontrola, nevyhovující kamerový systém možnost výbuchu, zamoření NL, otravy 

8 Útok na zaměstnance 4 4 2 32 - volný pohyb osob po objektu, útočník ohrožení, napadení, usmrcení zaměstnance 

9 Teroristický útok 4 5 2 40 Kamerové systémy, EZS 
útočník, nevyhovující kamerový systém, nedostatečné 
zajištění objektu FO ohrožení, zranění, usmrcení osob 

11 Výbuch 3 5 2 30 - 
nedbalost, špatný technický stav bezpečnostních 
systémů ohrožení, zranění, usmrcení osob 

13 Vloupání / Krádež 5 3 3 45 Kamerové systémy, EZS 
nevyhovující kamerový systém, nedostatečné zajištění 
objektu FO odcizení majetku, informací 

15 Selhání lidského činitele 5 5 3 75 - nepozornost, nedbalost, úmysl ohrožení lidských životů, zdraví a majetku 

16 Narušení informačního systému 4 2 4 32 - útok počítačového hackera ztráta dat, počítačový virus 

18 Porucha bezpečnostních systémů 4 3 3 36 - špatný technický stav, výpadek el. energie neoprávněné vniknutí do objektu 

19 
Úmyslné poškození bezpečnostních 
 systému pachatelem 3 4 3 36 - sabotáž, útok pachatele neoprávněné vniknutí do objektu 

22 NVS v poštovních zásilkách 4 5 2 40 - teroristický, extremistický nebo jiný útok ohrožení, zranění, usmrcení osob 

24 Uložení NVS v objektu 4 5 4 80 Kamerové systémy, EZS teroristický, extremistický nebo jiný útok ohrožení, zranění, usmrcení osob 

25 Uložení NVS kolem objektu 3 5 5 75 - teroristický, extremistický nebo jiný útok ohrožení, zranění, usmrcení osob 



   

Tabulka analýzy FMEA, která obsahuje navrhovaná opatření na snížení rizika a výpočet. 

 

č. Jednotlivá rizika P N H  R Navrhovaný stav 

1 Neoprávněný vstup osob do objektu 3 3 2 18 Rozšíření kamerových systémů, kontrola fyzickou ostrahou 

2 Neoprávněný vstup osob do neveřejných prostor objektu 3 3 2 18 Instalace kamerových systémů, omezení pohybu osob po objektu 

3 Podezřelý pohyb osob v objektu 5 2 2 20 Rozšíření kamerových systémů, kontrola fyzickou ostrahou 

5 Podezřelý předmět v objektu 5 3 2 30 Rozšíření kamerových systémů, pravidelné kontroly objektu fyzickou ostrahou 

8 Útok na zaměstnance 4 4 1 16 Rozšíření kamerových systémů, omezení pohybu osob po objektu 

9 Teroristický útok 4 5 1 20 Rozšíření kamerových systémů, kontrola fyzickou ostrahou, omezení počtu vstupů do objektu 

11 Výbuch 3 5 1 15 Instalace EPS 

13 Vloupání / Krádež 5 3 2 30 Rozšíření kamerových systémů, kontrola objektu fyzickou ostrahou i v mimopracovní době 

15 Selhání lidského činitele 5 4 2 40 Pravidelná školení, cvičení zaměstnanců a členů FO, dodržování přestávek členů fyzické ostrahy 

16 Narušení informačního systému 4 2 2 16 Pravidelná aktualizace počítačové ochrany, omezení síťové komunikace zaměstnanců 

18 Porucha bezpečnostních systémů 4 3 2 24 Pravidelné kontroly, servis a optimalizace nastavení bezpečnostních systémů 

19 Úmyslné poškození bezpečnostních systému pachatelem 3 4 2 24 Rozšíření kamerových systémů, omezení pohybu osob po objektu 

22 NVS v poštovních zásilkách 4 5 1 20 Pravidelná školení zaměstnanců 

24 Uložení NVS v objektu 4 5 2 40 Rozšíření kamerových systémů, omezení pohybu osob po objektu 

25 Uložení NVS kolem objektu 3 5 3 45 Instalace kamerových systémů, pravidelné kontroly fyzickou ostrahou 

 

EZS – elektrické zabezpečovací systémy; 

NL – nebezpečná látka 

FO – fyzická ostraha 

EPS – elektrická požární signalizace 

NVS – nástražný výbušný systém 


