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Anotace 

Diplomová práce „Posouzení a rozbor obsahové stránky plánů zpracovávaných podle 

energetického zákona“ se nejprve zabývá pojmem kritické infrastruktury a její ochrany 

se zaměřením na kritickou infrastrukturu v oblasti energetiky. Dále předkládá ucelený přehled 

přijímaných opatření v případech stavů nouze v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. 

Závěrem, na základě dostupného materiálu posuzuje obsahovou stránku havarijního plánu 

lokální distribuční soustavy, zpracovaného podle energetického zákona a prováděcích 

vyhlášek k tomuto předpisu.  

 

 

Annotation 

Thesis "Assessment and analysis of contents of the plans processed according to the Energy 

Act" first deals with the concept of critical infrastructure and its protection, focusing on the 

critical infrastructure in the field of energy industry. It presents a comprehensive overview of 

the adopted measures in cases of states of emergency in electricity, gas and heating industries. 

Finally, based on the information available, the thesis evaluates content of the emergency plan 

of the local distribution systems processed according to the Energy Act and its implementing 

decrees. 
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1 Úvod 

 

V minulosti přerušení dodávek energií ovlivňovalo zejména technologické procesy 

průmyslové výroby a život obyvatel. Rozvojem moderních technologií, informačních  

a telekomunikačních systémů a výpočetní techniky se negativní dopady z přerušení dodávek 

energií, odráží téměř ve všech ostatních odvětvích. Narušení dodávek energií na území 

republiky může mít vážný dopad na chod celého systému a může výrazným způsobem omezit 

funkci bezpečnosti státu a v určitých případech může být příčinou veřejného ohrožení.  

Je tedy nezbytné vytvořit takový mechanismus zabezpečení provozu energetických soustav, 

který zajistí nejen vysokou spolehlivost, ale také bude co možná nejvíce chráněn před 

negativními dopady z možných havárií, živelních pohrom či teroristických útoků.  

Ochrana je velice problematická a složitá, pokusím se tedy ve své práci analyzovat situaci 

nejen z legislativního hlediska a nastínit některá možná opatření a řešení, která mohou 

takovým rozpadům energetických soustav zabránit, nebo alespoň snížit riziko jejich narušení. 

Diplomová práce je koncipována do tří oblastí. První část je věnována pojmu kritické 

infrastruktury a její ochrany, se zaměřením na oblast energetiky. Ve druhé části je zpracován 

legislativní přehled možných přijímaných opatření za stavu nouze v České republice v sektoru 

energetiky, vymezení pojmu nouzového stavu a jeho příčin z pohledu energetického zákona. 

Na závěr se pokusím zhodnotit obsahovou stránku havarijního plánu lokální distribuční 

soustavy ve srovnání s platnou legislativou.  

 

Cílem mé diplomové práce je: 

 

- shrnout dosavadní poznatky o možnostech a způsobech ochrany kritické 

infrastruktury, se zaměřením na kritickou infrastrukturu v oblasti energetiky,  

- zpracovat legislativní přehled možnosti přijímaných opatření v případech stavu nouze 

v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, 

- pomocí dostupných materiálů, posoudit obsahovou stránku plánu zpracovaného podle 

energetického zákona. 

 

Při zpracování diplomové práce byly použity dostupné odborné publikace, dokumenty 

z internetových stránek a legislativní podklady týkající se této oblasti. 
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2 Rešerše  

 

LINHART, P., RICHTER, R., Ochrana kritické infrastruktury, Časopis 112, 2003, č. 3,  

str.: 20-23; [4].  

Tento článek pojednává o výchozích přístupech USA, ale i dalších evropských států k ochraně 

kritické infrastruktury. Jako reakcí na událost teroristického útoku z 11. září 2001 se zabývá 

novým pohledem na ochranu kritické infrastruktury a s tím související vydání „Národní 

strategie“ v USA a nutností zpracování dokumentů k rozvíjení a koordinaci činností k ochraně 

kritické infrastruktury. Předkládá přehled kritických sektorů a kritických produktů a služeb.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M., Bezpečnostní plánování, 1. vydání., Ostrava: 

SPBI, 2006, 86 s., ISBN: 80-86634-52-4 [2]. 

Tato publikace řeší problematiku plánování a managementu zejména v oblasti krizového 

řízení. Poskytuje základní informace o obecném pohledu na oblast managementu a plánování. 

Vymezuje pojem bezpečnostní plánování z pohledu požadavků legislativy a také řeší 

problematiku ochrany informací při plánování bezpečnosti státu. 

 

Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon) ve znění pozdějších předpisů [8]. 

Tento zákon stanoví výkon státní správy a upravuje podmínky podnikání a regulaci 

v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. 

Stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob v těchto odvětvích. Zapracovává 

také příslušné předpisy Evropských společenství a zároveň navazuje na přímo použitelné 

předpisy Evropských společenství. 

 

MARTÍNEK, B., Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České 

republice, Časopis 112, 2008, č. 4, str.: 22-24; [6]. 

Článek pojednává o základní koncepci ochrany kritické infrastruktury v České republice, 

analyzuje stavy řešení této problematiky a předkládá východiska a principy k ochraně kritické 

infrastruktury. Poukazuje na důležitost vzdělávání v této problematice a předkládá strategické 

zájmy ochrany kritické infrastruktury.  
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Směrnice Rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických  

infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu [7].  

Tato směrnice obsahuje základní definice, kritéria pro určování a označování evropské 

kritické infrastruktury. Dále obsahuje zásady zpracování plánů bezpečnosti provozovatelů 

evropské kritické infrastruktury a úlohu styčných úředníků pro bezpečnost. Součástí jsou také 

možnosti podpory evropské kritické infrastruktury ze strany Evropské komise a další.  

 

BOUŠOVÁ, I., Energetická legislativa v kostce 2, akt. vydání, Praha: Done, 2005,  

ISBN: 80-903114-2-3, 869 s., [12]. 

V této publikaci jsou zpracovány komentáře k energetickému zákonu, zákonu o hospodaření 

s energií a zákonu o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie, včetně 

prováděcích vyhlášek k těmto předpisům.  

 

ČEPS a.s. Praha - Pravidla provozování přenosové soustavy – Kodex přenosové soustavy, 

Část V. Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni přenosových soustav [14].  

V těchto pravidlech je vydán soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zásady 

působnosti provozovatele a uživatelů přenosových soustav. Tento dokument je schválen 

Energetickým regulačním úřadem (dále také ERÚ).  

 

ČEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s., PREdistribuce a.s., Pravidla provozování 

distribučních soustav [15].  

Tyto pravidla navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy, vytváří je jednotlivé 

energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány ERÚ. 

Stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení 

uživatelů k distribuční soustavě. Poskytují kompletní informace vycházející z právních 

předpisů k této problematice a stanovují základní pravidla zajišťující spolupráci a koordinaci 

mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.  

 

Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství [16]. 

Tento prováděcí předpis je vydán k provedení § 73 energetického zákona. Stanoví opatření  

a postupy vykonávané při předcházení a průběhu stavu nouze a při odstraňování jeho 

následků. Dále pak obsahuje způsob vyhlašování a oznamování stavu nouze, postupy při 

omezování spotřeby plynu, rozdělení podle odběrového stupně a obsahové náležitosti 

havarijního plánu.  
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Vyhláška 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech 

havarijního plánu [13].  

Tento prováděcí předpis je vydán k provedení § 54, odst. 8 energetického zákona. Zabývá se 

způsoby omezování spotřeby elektřiny při stavech nouze v elektrizační síti ČR. Podrobně 

popisuje náležitosti havarijního, regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu a deklaruje, že 

tyto plány zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci 

s technickými dispečinky distribučních soustav.  

 

Vyhláška MPO č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu 

nouze v teplárenství [17]. 

Tento prováděcí předpis je vydán k provedení § 88, odst. 4 energetického zákona. Stanoví 

rozsah, způsob a podmínky omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie. Dále pak 

obsahuje postup při odstraňování následků stavu nouze a obsahové náležitosti havarijního 

plánu.   
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3 Kritická infrastruktura a její ochrana 

 

Pro fungování moderní společnosti představuje infrastruktura množinu prvků, které jsou 

strukturované, vzájemně propojené a poskytují určitému celku rámcovou podporu 

zabezpečující životní úroveň obyvatel. Často se používá označení „veřejná infrastruktura“. 

 

Za veřejnou infrastrukturu v České republice se dle zákona č. 183/2006 Sb.,1 považují 

pozemky, stavby, zařízení, a to: 

1. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť  

a s nimi související zařízení), 

2. technická infrastruktura - vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení (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 (stavby, zařízení a pozemky, které slouží pro vzdělávání  

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

správu, ochranu obyvatelstva apod.), 

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

 

V každé společnosti však existuje část infrastruktury, která je označována za životně 

důležitou, resp. kritickou. Tato kritická infrastruktura (dále také KI) má pro fungování 

společnosti rozhodující význam, proto je úkolem společnosti takovou infrastrukturu chránit, 

aby fungovala v každé situaci, tzn. za běžných, mimořádných i kritických podmínek.  

 

Nejen v zahraničí, ale i v České republice se přístupy k ochraně kritické infrastruktury 

dlouhodobě vyvíjejí. V minulosti byla prioritou hrozba jaderného napadení. Postupem času 

však zjišťujeme, že poškození, zničení nebo narušení kritické infrastruktury může být 

způsobeno také živelními pohromami, selháním techniky nebo technologických postupů  

a v neposlední řadě vlivem člověka a s tím spjatými možnými teroristickými útoky  

a organizovaným zločinem [1].  

                                                 

- 1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Objekty kritické infrastruktury jsou vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a další 

prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury. Provozovatelé a vlastníci 

zařízení a objektů nebo poskytovatelé služeb, popř. výrobce produktů ve vybraných oblastech 

se označují jako subjekty kritické infrastruktury.  

Z hlediska fungování společnosti bylo postupně vytipováno 10 oblastí kritické infrastruktury 

a v jejich rámci bylo vyhlášeno 43 produktů a služeb, které jsou považovány za nejdůležitější.  

Postupným vývojem v této problematice se však počet vybraných oblastí KI snížil na 9  

a v jejich rámci je deklarováno 39 produktů a služeb, které jsou považovány za prioritní 

z hlediska fungování společnosti. Přehled oblastí kritické infrastruktury s gesční odpovědností 

za jednotlivé sektory lze nalézt v příloze č. 1. 

Ochrana kritické infrastruktury (dále také OKI) je proces, který je zaměřen na takové zajištění 

fungování subjektů kritické infrastruktury a objektů které tyto subjekty vlastní nebo 

provozují, tak aby nedocházelo k jejich selhání, když vezmeme v úvahu všechna možná rizika 

a hrozby [1].  

 

3.1 Situace v zahraničí 

První státy, které začaly vnímat potenciál a důležitost problému kritické infrastruktury byly 

USA a Austrálie. Právě tyto země zahájily diskusi o zranitelnosti životní infrastruktury 

(později označované jako kritické infrastruktury). Otázkami KI se také zabývala státní 

administrativa v evropských zemích. Snad nejdříve tomu bylo ve Velké Británii, kde bylo 

ustanoveno Koordinační centrum pro bezpečnost národní infrastruktury. Úkolem tohoto 

centra bylo rozvíjet a koordinovat činnost k ochraně kritické národní infrastruktury. Byly 

identifikovány systémy, jejichž souvislost je důležitá pro fungování státu. Narušení nebo 

ztráta těchto systému by mohla vést k ohrožení životů, vážným negativním hospodářským  

a sociálním dopadům na společnost. Ochrana kritické národní infrastruktury je ve Velké 

Británii rozpracovávána a rozvíjena jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor.  

Po roce 1998 se otázkami KI zabývaly další evropské státy. Ve Spolkové republice Německo 

byl projednán materiál „Informační technické ohrožení klíčových infrastruktur v Německu“. 

Významné aktivity a opatření při řešení ochrany kritické infrastruktury na národní úrovni 

probíhá také v Holandsku.  

Společným předmětem řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury v tomto období, 

byl důraz kladen především na ochranu informačních a komunikačních technologií 

(mnohokrát spojován s přechodem do nového milénia) [4]. 
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Členské země NATO ani členské státy Evropské unie (dále také EU) nemají v oblasti ochrany 

kritické infrastruktury stále dostatečně jasno. Svět spěje k velmi úzkému propojení ekonomik 

na nadnárodní úrovni a tím k hledání vhodných řešení k ochraně subjektů kritických 

infrastruktur. 

Před událostmi 11. září 2001 se ochranou kritické infrastruktury zabýval hlavně Plánovací 

výbor pro civilní komunikace NATO (CCPC), který se zaměřil na ochranu kritické 

infrastruktury telekomunikačních sítí včetně internetu. Po teroristickém útoku na světové 

obchodní centrum v New Yorku, však otázky této problematiky přebírají nový rozměr. Hlavní 

výbor pro civilní nouzové plánování (SCEPC) vypracovává akční plán, jehož požadavkem je 

definice problémů, které mohou vzniknout útoky na krizovou infrastrukturu. 

 

Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování je nadřazeným poradním výborem 

Severoatlantické Rady v oblasti civilního nouzového plánování. Má za úkol poskytovat 

strategické vedení Civilnímu nouzovému plánování NATO tak, jak určuje politické 

rozhodnutí Rady. Jménem Rady je odpovědný za politické řízení a koordinaci civilního 

nouzového plánování a připravenosti na úrovni NATO. To zahrnuje koordinaci činností 

členských zemí a partnerských států při zajišťování ochrany civilního obyvatelstva před 

následky teroristických útoků, včetně použití chemických, biologických, radiologických  

a nukleárních látek, a proti následkům technologických havárií a přírodních katastrof.  

Orgány Evropské unie se problematikou ochrany kritické infrastruktury začaly zabývat o něco 

později. Důvodem bylo narušení dodávek elektrické energie (black-out) v některých státech 

Evropy přírodními katastrofami a také v návaznosti na následky teroristických útoků 

v Madridu a Londýně. 

Od roku 2004 se výrazně zvyšuje tempo řešení kritické infrastruktury v rámci Evropské unie. 

Na základě úkolu Evropské Rady byla Evropská komise pověřena vypracováním souhrnné 

strategie k OKI před teroristickými útoky. Na tento dokument navazuje zpracování 

Evropského program ochrany kritické infrastruktury (EPCIP). Evropská komise byla vyzvána 

Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřních věcí, aby vypracovala návrh Evropského 

programu ochrany kritické infrastruktury. Tento program by měl být založen na řešení všech 

rizik. V rámci tohoto přístupu měly být v procesu OKI zohledněny také hrozby způsobené 

člověkem, technologické hrozby, a prioritou měl být boj proti hrozbě terorismu. [1,6,7]. 

V dubnu roku 2007 rada přijala závěry o Evropském programu OKI, ve kterých zopakovala, 

že konečnou zodpovědnost za řízení, opatření na OKI v rámci svých státních hranic nesou 

členské státy, ale také uvítala úsilí Komise vytvořit evropský postup pro určování  
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a označování evropské kritické infrastruktury (dále také EKI) a posouzení potřeby zvýšit její 

ochranu.  

Směrnice Rady 2008/114/ES o určování a označování evropské kritické infrastruktury  

a o vyhodnocování potřeby zvýšit její ochranu byla vydána v prosinci roku 2008. 

 

Tato Směrnice představuje počáteční etapu krok za krokem, jehož cílem je určit a označit EKI 

a posoudit potřebu zvýšit její ochranu s cílem přispět k ochraně obyvatel. Soustředí se na 

odvětví energetiky a dopravy. Přehled pododvětví podle této směrnice je zpracován  

v tabulce 1. 

Jelikož různá odvětví mají v souvislosti s OKI specifické zkušenosti, odborné znalosti  

a požadavky, měl by být vyvinut a zaveden přístup, který by zohledňoval zvláštnosti 

jednotlivých odvětví.  

Tabulka 1: Seznam odvětví s evropské kritické infrastruktury [7].  

Poř. Odvětví Pododvětví   

1 Energetika 

1. Elektřina Infrastruktury a zařízení pro výrobu a přenos elektřiny, 

pokud jde o dodávky elektřiny 

2. Ropa Těžba ropy, rafinace, zpracování, skladování  

a distribuce potrubím 

3. Zemní plyn 

Těžba zemního plynu, rafinace, zpracování, skladování 

a distribuce potrubím 

Terminály LNG 

2 Doprava 

4. Silniční doprava 

5. Železniční doprava 

6. Letecká doprava 

7. Vnitrozemská vodní doprava 

8. Zámořská a pobřežní vodní doprava a přístavy 

Zdroj: Autor, vyhotoveno dle platné legislativy 

 

Seznam odvětví s EKI, sám o sobě nezakládá obecnou povinnost určit EKI v každém odvětví.  

Za ochranu evropské kritické infrastruktury však primární a konečnou odpovědnost nesou 

členské státy a vlastníci nebo provozovatelé těchto infrastruktur.  
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Za evropskou kritickou infrastrukturu  se považuje taková kritická infrastruktura, která  

se nachází v členských státech EU a jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro 

nejméně dva členské státy. Závažnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií.  

To se vztahuje i na účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech 

infrastruktury. 

Definice kritické infrastruktury  podle této Směrnice Rady 2008/114/ES [7], jsou 

prostředky, systémy a jejich části nacházející se v členském státě, a jsou zásadní pro 

zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo 

dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by 

mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání všech těchto funkcí.  

 

Členské státy určují potenciální kritickou infrastrukturu, která může být označena za EKI, 

podle postupu této Směrnice. Musí však odpovídat definicím KI a EKI, patřit do jednoho 

z odvětví uvedených v tabulce 1 a musí splňovat průřezová kritéria, za která se považuje: 

� kritérium obětí (posuzováno podle počtu mrtvých či zraněných), 

� kritérium ekonomického dopadu (posuzováno podle závažnosti hospodářské ztráty 

nebo zhoršení kvality výrobků či služeb, včetně dopadů na životní prostředí,  

� kritérium dopadu na veřejnost (posuzováno podle dopadu na důvěru veřejnosti, 

fyzické strádání a narušení každodenního života, včetně ztráty životně důležitých 

služeb). 

Každý členský stát informuje ostatní členské státy, pro které může mít potenciální EKI 

závažný dopad, o jejím určení a důvodech pro její označení za potenciální EKI. U všech 

označených EKI by měly být zavedeny plány bezpečnosti provozovatele nebo rovnocenná 

opatření zahrnující určení důležitých prostředků, posouzení rizik a určení, výběr a stanovení 

priorit protiopatření a postupů. Každý členský stát by měl také nejprve stanovit, zda 

vlastníci/provozovatelé označených EKI disponují příslušnými plány bezpečnosti 

provozovatele nebo rovnocennými opatřeními. Pokud tyto plány neexistují, měl by každý 

členský stát, učinit nezbytné kroky k zajištění těchto plánů. Minimální obsah postupu 

vypracování plánu bezpečnosti provozovatele EKI je uveden v příloze č. 2.  

Opatření, zásady, pokyny a systémy dvoustranné či vícestranné spolupráce, jež zajišťují plán 

rovnocenný plánu bezpečnosti provozovatele nebo zajišťují pozici styčného bezpečnostního 

úředníka, což je kontaktní místo pro záležitosti související s bezpečností mezi 

vlastníky/provozovatele EKI a příslušným orgánem členského státu, by měly být považovány 

za splňující požadavky výše uvedené směrnice [7]. 
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3.2 Situace v ČR 

V České republice se za kritickou infrastrukturu považují výrobní a nevýrobní systémy  

a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na: 

� bezpečnost státu,  

� ekonomiku,  

� veřejnou správu, 

� zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva [1]. 

 

V České republice existuje řada rizik, která mohou vést k narušení kritické infrastruktury. 

Podle článku [6] se jedná zejména o následující: 

a) vnitřní problémy na objektech a v systémech KI, u nichž příčiny narušení funkcí nemusí 

být přímo ovlivněny příslušnými subjekty: 

� technologické havárie, 

� technické poruchy, nedostatek náhradních dílů, 

� výpadky dodávek energií (elektřina, plyn, teplo, PHM), 

� výpadky dodávek vody, 

� výpadky dodávek surovin pro výrobu nebo poskytování služeb. 

b) vnitřní problémy na objektech a v systémech KI, u nichž příčiny narušení funkcí jsou 

přímo či nepřímo ovlivněny příslušnými subjekty: 

� dočasná změna priorit poskytování výrobků a služeb z důvodu řešení 

mimořádných událostí (krizových situací nevojenských i vojenských), 

� dlouhodobá nebo trvalá změna priorit poskytování výrobků a služeb z důvodu 

rozhodnutí vedení subjektu KI (může být ovlivněno i prorůstáním organizovaného 

zločinu do firem), 

� „krach“ firmy z ekonomických nebo jiných důvodů, 

� stávka. 

c) vnější důvody: 

� narušení objektu KI z důvodu živelní pohromy nebo průmyslové havárie  

v „sousedním objektu“, 

� narušení objektu KI způsobené člověkem (teroristický útok, kriminální čin, 

důsledky války), 
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� nedostatek nebo úbytek pracovních sil, včetně zvýšené nemocnosti (pandemie, 

infekční onemocnění), odmítnutí pracovat, např. při řešení vlastních problémů 

souvisejících se vznikem mimořádné události [6]. 

 

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

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

V České republice má problematiku kritické infrastruktury v působnosti Výbor pro civilní 

nouzové plánování (dále jen VCNP) a Bezpečnostní rada státu (dále jen BRS). 

 

Řešení problematiky kritické infrastruktury a její ochrany přímo souvisí se zpracováváním 

krizových plánů a plánů krizové připravenosti. V těchto plánech by měla být nadefinována 

opatření pro životně důležité – kritické infrastruktury. Společnost by se měla zaměřit na 

snížení možnosti selhání těchto infrastruktur a na omezení případných důsledků selhání. 

Všechny tyto aspekty souvisí s krizovým plánováním, aby opatření přijatá v krizových 

plánech za účelem přípravy, ochrany a obnovy narušené nebo zničené kritické infrastruktury 

byla prováděná v duchu krizové legislativy [3]. 

 

V rámci diplomové práce je jedním z mých úkolů zpracování dostupných materiálů z oblasti 

plánů zpracovávaných podle energetického zákona. Proto se nejen v této části o kritické 

infrastruktuře, ale i v další části textu budu věnovat problematice z oblasti energetiky.  
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4 Kritická infrastruktura v ČR – sektor Energetika 

 

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech 

forem energie. Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci 

pomocí přenosové soustavy, ale také o těžbu, distribuci a využití uhlí, ropy, zemního plynu, 

jaderného paliva nebo také dřeva. Zahrnuje výrobu a zpracování propan butanu nebo využití 

energie z vody, větru, přílivu, odlivu. Součástí je také výstavba a výroba energetických 

zařízení [5]. 

 

Energetika je v oblasti kritické infrastruktury rozdělena na 4 podsektory a jejich gesce  

je rozčleněna mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také MPO) a Správu státních 

hmotných rezerv. Přehledné rozdělení uvádí tabulka 2.  

 

Tabulka 2: Oblast kritické infrastruktury Energetik a a gesční odpovědnost jednotlivých 
podsektorů. 

 

Podsektory Gesce 

Elektroenergetika Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Teplárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ropný průmysl Správa státních hmotných rezerv 

 

V následujícím textu se budu věnovat oblasti, jejíž podmínky podnikání a výkon státní správy 

jsou legislativně zakotveny v zákonu č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), kdy působnost spadá pod Ministerstvo průmyslu  

a obchodu.  

Výkon státní správy v energetických odvětvích však nespadá jen pod Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ale také pod Energetický regulační úřad a Státní energetickou inspekci.  
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4.1 Elektroenergetika 

Elektroenergetiku lze chápat jako celostátně plošný systém s vazbami do systémů okolních 

států. Aby se vyrobená energie dostala k jejím spotřebitelům, je třeba ji nějakým způsobem 

přepravit. K tomuto účelu slouží:  

� přenosová soustava, 

� distribuční soustava, 

� elektrická síť. 

 

Přenosová soustava je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení, sloužící k dálkovému 

přenosu velkého objemu elektrické energie pro celé území České republiky a propojení 

s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Přenosovou soustavu v České 

republice provozuje a spravuje společnost ČEPS a.s. a je zobrazena v příloze č. 3. 

 

Distribu ční soustava je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení sloužící k distribuci 

elektřiny na vymezeném území ČR. Zahrnuje měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniku včetně elektrických přípojek ve vlastnictví 

provozovatele distribuční soustavy. Lze říci, že distribuční soustava začíná u výstupního 

transformátoru přenosové soustavy a končí v zásuvkách spotřebitelů. 

Distribuční soustavy nejsou na rozdíl od přenosové soustavy, ve vlastnictví jediné 

společnosti. V současné době je provozují a spravují 3 subjekty, které jsou jako jediné přímo 

připojeny na přenosovou soustavu. Jedná se o společnosti E.ON Distribuce a.s., ČEZ 

Distribuce a.s. a Pražskou energetiku PRE. Z jejich distribuční sítě dále odebírají elektřinu 

další desítky provozovatelů lokálních distribučních soustav.  

Přenosová i distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Lokální distribu ční soustava je vzájemně propojený soubor elektrického vedení a zařízení, 

která slouží k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR. Tato soustava není 

přímo napojena na přenosovou soustavu.  

 

Elektrická síť je posledním úsekem distribučních soustav, kterým se elektrická energie 

dostane ke konečnému spotřebiteli [8,9]. 
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4.2 Plynárenství 

Za plynárenskou soustavu považujeme vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, 

přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky  

a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které 

slouží k provozování těchto zařízení. 

Jedná se o trh, který je téměř stoprocentně závislý na cizích zdrojích a tím se velmi zásadně 

odlišuje od odvětví elektroenergetika a teplárenství. Vlastní zdroje zemního plynu využívané 

výrobci v ČR tvoří méně než 1 % domácí spotřeby. Pro uspokojení domácí spotřeby je tedy 

nezbytné zemní plyn dovážet. Česká republika je důležitou spojnicí mezi východní Evropou, 

Ruskem a západní Evropou (Německo, Francie). Je to dáno tím, že přes naše území vede  

tzv. „tranzitní plynovod“, který spojuje ruské těžební pole s odběrateli na západě.  

 

Systém plynárenské soustavy a podzemních zásobníků provozovatelů plynovodů na území 

České republiky uvádím v příloze č. 4. Tito účastníci trhu s plynem jsou: 

1. provozovatele přepravní soustavy – současným držitelem výlučné licence na přepravu 

plynu je společnost RWE Transgas Net, s.r.o.  

2. provozovateli regionálních distribučních soustav, jejichž zařízení je přímo napojeno na 

přepravní soustavu (Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce a.s., 

Jihomoravská plynárenská Net, s.r.o., Severomoravská plynárenská Net, s.r.o. a další. 

3. provozovatelé lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení není přímo napojeno na 

přepravní soustavu (více než 80 provozovatelů) [8,10]. 

 

4.3 Teplárenství 

Teplárenství je odvětví energetiky, při které potřeby tepla bytových domů, objektů občanské 

vybavenosti a průmyslových podniku provozovatelé zajišťují pomocí soustav 

centralizovaného nebo decentralizovaného zásobování teplem. Teplo a teplá voda z tepláren 

je dopravována ke spotřebiteli způsobem, který závisí na médiu, které je nositelem tepelné 

energie. Tím může být voda nebo pára.  

Soustava centralizovaného zásobování teplem je tvořena vzájemně propojenými zdroji 

tepla, tepelnými sítěmi, případně předávacími stanicemi a vnitřními spotřebitelskými 

zařízeními. Jedná se o vytápění a zásobování teplou užitkovou vodou centrálně pro potřeby 

domů a průmyslových podniků.  
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Tepelné sítě jsou soubory zařízení určených pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům, 

případně k propojení zdrojů mezi sebou. Můžeme je rozdělit na: 

� primární rozvodnou tepelnou síť – část tepelné sítě mezi výrobnou tepla a předávací 

stanicí – výměníkem, 

� sekundární rozvodná tepelná síť – část tepelné sítě mezi předávací stanicí  

a odběrateli. 

Teplo a teplou užitkovou vodu přenášejí: parovody, horkovody, teplovody a předávací 

stanice. 

Teplárny mohou být také kombinovány s elektrárnou. Teplo, které nevyužijeme pro výrobu 

elektrické energie, nám může posloužit k ohřevu přenosového média.   

U decentralizovaného zásobování teplem je zdroj tepla umístěn přímo v místě jeho 

spotřeby. Může se jednat o vytápění jedné bytové jednotky nebo celého objektu, např. 

plynovým kotlem [11]. 

 

4.4 Narušení dodávek v energetice 

Přerušení dodávek všech forem energie na území ČR, může výrazně omezit nebo být zcela 

destruktivní pro funkci bezpečnostních systémů státu. Bez energie nelze v dnešní době 

fungovat. V minulosti přerušení dodávek elektřiny ovlivňovalo zejména technologické 

procesy průmyslové výroby a život obyvatel. Rozvoj moderních technologií  

a telekomunikačních a informačních systémů a výpočetní techniky rozšiřuje negativní vliv 

přerušení dodávek elektřiny prakticky na všechny oblasti národní ekonomiky  

(např. zásobování potravinami, zdravotní péče, telekomunikace, bankovní sektor apod.) 

Havárie elektroenergetických zařízení může být v určitých případech i příčinou veřejného 

ohrožení. 

Z pohledu národní ekonomiky i z pohledu celoevropského, je elektroenergetika jedním 

z klíčových odvětví strategického charakteru. Proto by měl být vytvořen takový mechanismus 

zabezpečení provozu elektrizační soustavy, který zajistí nejen její vysokou spolehlivost, ale 

který vytvoří i systémové podmínky pro minimalizaci negativních dopadů z její havárie, nebo 

havárie jejich jednotlivých dílčích systémů a jednotlivých prvků.  

Protože je v tomto případě nutný zásah do práva a svobod jak fyzických tak i právnických 

osob, jsou již zvláštní práva a povinnosti pro tyto situace – pro stavy nouze 

v elektroenergetice, plynárenství ale také teplárenství upravena energetickým zákonem  

a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu [12].  
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Fyzickou ochranu energetických staveb, zařízení a vedení zabezpečují vlastníci/provozovatelé 

energetických systémů. Přitom však spolupracují s bezpečnostními službami, Policií ČR  

a je-li to nutné s Armádou ČR.  

 

V případě výpadku energetických systémů je jejich plná obnova v působnosti 

vlastníků/provozovatelů. Využívají k tomu vlastních sil a prostředku a spolupracují 

s poskytovateli podpůrných služeb a složkami Integrovaného záchranného systému, nebo 

v případě potřeby také s Armádou ČR. Dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu  

a Energetický regulační úřad, kteří v závislosti na charakteru a rozsahu dopadů narušení 

dodávek energií plní své úkoly v souladu s výše uvedeným energetickým zákonem. 

 

V souladu s ustanoveními uvedenými v energetickém zákoně jsou v případě, kdy vznikne 

problém s fungováním oblasti kritické infrastruktury sektoru Energetiky, uživatelé o omezení 

nebo přerušení dodávek energií informováni hromadnými sdělovacími prostředky  

a prostředky dispečerského řízení.  

 

Opatření připravená ke zvládnutí nestandardní situace a obnovení běžného provozu 

v energetice jsou dána: 

 

a) prováděcími vyhláškami k energetickému zákonu  

� Vyhláška 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 

náležitostech havarijního plánu, 

� Vyhláška 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, 

� Vyhláška 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu  

 nouze v teplárenství, 

b) havarijními plány, 

c) kodexy provozu soustav, 

d) typovými plány [3]. 
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5 Plány zpracovávané podle energetického zákona 

5.1 Přijímaná opatření v případě stavu nouze v energetice 

Jedním z nejdůležitějších opatření k likvidaci stavu nouze nebo k bezprostřednímu zamezení 

jeho vzniku je povinnost všech odběratelů a fyzických a právnických osob podnikajících 

v odvětví elektroenergetiky podřídit se omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny. 

 

Způsoby omezení spotřeby elektrické energie při stavech nouze či při předcházení těmto 

stavům se řídi plavidly uvedenými, v zákoně č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon  

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

a o změně některých zákonů (energetický zákon) a v prováděcím předpisu – Vyhlášce  

č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech 

havarijního plánu.  

Tato vyhláška je v platnosti od 1. dubna 2010 a nahradila Vyhlášku MPO č. 219/2001 Sb.,  

o postupu v případě hrozících nebo stávajících stavech nouze v elektroenergetice. 

 

Za stav nouze v elektroenergetice se považuje stav, který vznikl v elektrizační síti v důsledku: 

� živelních pohrom, 

� opatření státní orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu2, 

� havárií nebo nahromadění poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci 

elektřiny, 

� smogové situace, 

� teroristického útoku, 

� nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, 

� přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy nebo, 

� je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob, 

 

a způsobuje významný nebo náhlý nedostatek elektrické energie nebo ohrožení celistvosti 

elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, 

vymezeném území nebo jeho části [8,13].  

                                                 

- 2 podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 



24 

Přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze pro celé území státu vyhlašuje provozovatel 

přenosové soustavy v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků 

dispečerského řízení., tento stav neprodleně oznámí MPO, ERÚ, Ministerstvu vnitra, 

krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy a dále řídí činnosti při předcházení a při stavu 

nouze. Stejně tak vyhlašuje, oznamuje a řídí činnosti při předcházení a za stavu nouze 

provozovatel distribuční soustavy s rozdílem působnosti pro vymezené území nebo jeho část.  

Všichni účastníci trhu s elektřinou jsou povinni podřídit se omezení spotřeby nebo změně 

dodávky elektřiny za stavu nouze, bez náhrady škody a ušlého zisku [8]. 

 

Přenos elektřiny, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy a především dispečerské řízení 

elektrizační soustavy ČR v současné době zajišťuje společnost ČEPS a.s. Jako systémovou 

službu dále zpracovává a testuje plán obrany přenosové soustavy proti šíření poruch  

a plán obnovy elektrizační soustavy po rozsáhlých systémových poruchách. Technicky 

řídí systémové služby, jako je regulace výkonu a kmitočtu, regulace napětí a potřebné 

výkonové rezervy. 

 

5.1.1 Plán obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě 

Plán obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě je souhrn technicko-organizačních 

opatření zajišťujících bezpečnost provozu přenosové soustavy. Navrhuje taková opatření, 

která by zamezila rozšíření poruchy na další systémové části a dále pak vedla ke zkrácení 

doby výpadku.  

 

1. Opatření proti předcházení stavům nouze a pro jejich likvidaci: 

� Řízení propustnosti sítě, 

� Opatření proti přetížení, 

� Opatření proti kaskádovitému šíření poruchy, 

� Opatření proti poklesu a vzrůstu frekvence, 

� Opatření proti poklesu a vzrůstu napětí, 

� Opatření proti kývání, 

� Opatření proti ztrátě synchronismu. 
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2. Mezinárodní spolupráce při předcházení a řešení poruch 

Vznik poruch v přenosové soustavě nebo jejich šíření nemusí být omezeno na území 

jedné přenosové soustavy. Často porucha vznikne právě na přenosovém profilu mezi 

dvěma přenosovými soustavami, nebo na území jedné přenosové soustavy a dále se 

šíří až do sousedních přenosových soustav.  

Mezinárodní spolupráce při předcházení a řešení poruch je nezbytným předpokladem 

pro eliminaci závažných poruch [14].  

 

5.1.2 Plán obnovy po výpadku soustavy 

Elektrizační soustava je navržena a provozována tak, aby vyhověla spolehlivosti systému,  

tzn. tak aby porucha jednoho prvku, ať již síťového nebo zdroje, nezpůsobila neřiditelné šíření 

poruchy na ostatní prvky systému. U takto navržené soustavy je pravděpodobnost poruchy 

doprovázené narušením normálního stavu nízká. Praktický provoz ale ukazuje, že čas od času 

se objeví náhodné seskupení jevů, které vedou k rozsáhlé poruše a ze světa jsou dokonce 

známy případy poruch, jejichž důsledkem byla totální ztráta napětí odběratelů – výpadek 

soustavy (Black Out). 

 

Výpadek soustavy s sebou přináší veliké hospodářské ztráty pro všechny uživatele soustavy. 

Základním parametrem, který ovlivňuje velikost hospodářských ztrát je doba trvání poruchy, 

a zvláště pak doba trvání výpadku, což je doba po kterou není dodávaná elektrická energie.  

Účelem Plánu obnovy je v první řadě zkrácení doby trvání výpadku.  

 

Principem obnovy soustavy jsou: 

� Obnova napětí ze sousedních přenosových soustav 

Elektrizační soustava ČR se svou elektrickou polohou řadí mezi tzv. vnitřní soustavy. 

Tím tvoří celek, který je napojený na dalších pět energetických společností po celé 

Evropě.  

� Obnova napájení z elektráren schopných startu ze tmy 

Existuje několik vodních a také plynových elektráren schopných startu ze tmy, neboli 

schopných uvedení do provozu bez napětí z vnější sítě (Black Start). Tyto bloky může 

uvést do provozu samostatně na pokyn dispečera provozovatel přenosové soustavy 

podle místních provozních předpisů. 
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� Obnovení distribučních soustav 

Cíleným vypnutím vypínačů v postižené oblasti se dosáhne toho, že dispečerská 

operativní služba může vycházet při řešení obnovy soustavy z jasně definovaných 

podmínek. Dispečer odpovědný za obnovu zasažené oblasti zajistí znovu připojení 

bloků jejich postupným zatěžováním a připojováním dalších prvků přenosové soustavy.  

 

Můžeme říci, že plán obnovy je souhrn technicko-organizačních opatření, zajišťujících 

uvedení soustavy do normálního stavu po jejím úplném nebo částečném rozpadu [14].  

 

Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav 

nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, 

operativním vypnutím části zařízení nebo automatickým působením frekvenčního relé 

v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance 

dotčené části elektrizační soustavy.  

Tato opatření jsou použita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem 

provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních 

soustav.  

 

5.1.3 Regulační plán 

Je zpracováván provozovatelem přenosové soustavy ve spolupráci s provozovateli 

distribučních soustav.  

Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se odběratelé kvůli omezení spotřeby elektřiny 

zařazují do regulačních stupňů podle tohoto plánu. Omezením odebíraného výkonu je snížení 

sjednaných hodinových výkonů v hodinovém diagramu zatížení u odběratelů s registračním 

záznamem průběhu spotřeby a snížení sjednaných průměrných hodinových výkonů  

u ostatních odběratelů o hodnotu náplně regulačního stupně.  

 

Regulační stupně: 

Základní stupeň  

Vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí, 

potřebnou výkonovou rezervou. Nesnižuje odebíraný výkon a zajišťuje přenos elektřiny při 

dodržení bezpečnostních a spolehlivostních kritérií. 
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Výstražný stupeň 

Signalizuje neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodu bilančních, 

přenosových nebo jiných, upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních 

kapacit a upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících  

o energetické situaci a prostředků sloužících pro vyhlašování regulačních stupňů, stále však 

nesnižuje odebíraný výkon.  

Regulační stupeň č. 1 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy vypínáním  

a blokováním zapnutí vybraných spotřebičů ovládaných pomocí hromadného dálkového 

ovládání, případně prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby.  

Regulační stupeň č. 2 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy použitím 

technických prostředků provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlášení regulačního 

stupně, pokud není stanovena delší doba. 

Regulační stupeň č. 3 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené  

v příloze č. 5, a to do 30 minut po vyhlášení regulačního stupně. 

Regulační stupeň č. 4 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené  

v příloze č. 5, do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena delší 

doba. 

Regulační stupeň č. 5 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené 

v příloze č. 5, a to do 4 hodin po vyhlášení regulačního stupně.  

Regulační stupeň č. 6 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené 

v příloze č. 5, a to do 2 hodin po vyhlášení regulačního stupně pokud nebyla stanovena delší 

doba. 

Regulační stupeň č. 7 

Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy u všech zákazníků 

na hodnotu bezpečnostního minima do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně.  

U odběrného zařízení, kde nelze do jedné hodiny snížit hodnotu odebíraného výkonu na 

bezpečnostní minimum, je stanoven časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení 

odběru na hodnotu bezpečnostního minima.  



28 

 

Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po 

ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, 

vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků.  

 

Regulační stupně 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně.  

Regulační stupně 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost  

je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských 

děl a dodávkách pitné vody, obraně státu, u těžby v hlubinných dolech, civilní letecké 

dopravě, v provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech  

a zařízeních Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva 

spravedlnosti a Policie České republiky.  

Regulační stupně č. 2 až 7 se dále nevztahují na další složky Integrovaného záchranného 

systému (dále také IZS) a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny  

a na případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty 

hospodářské mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu 

systému hospodářské mobilizace v době krizových stavů [13]. 

 

5.1.4 Vypínací plán 

Jedná se o postup pro rychlé a krátkodobé přerušení dodávky elektřiny odběratelům vypnutím 

vybraných vývodů v rozvodnách velmi vysokého napětí a vysokého napětí a jeho opětovné 

zapnutí. Přistupuje se k němu výjimečně při likvidaci závažných systémových či lokálních 

poruch v elektrizační soustavě, pokud nelze využít jiné možnosti omezující zatížení soustavy. 

Je zpracováván provozovatelem přenosové soustavy ve spolupráci s provozovateli 

distribučních soustav. Přerušení dodávky elektřiny odběratelům podle vypínacího plánu 

provádí technický dispečink příslušného provozovatele, v souladu se zásadami dispečerského 

řízení. Mezi technickými dispečinky provozovatele přenosové soustavy a technickými 

dispečinky provozovatele distribučních soustav jsou vzájemně odsouhlaseny výkonové náplně 

jednotlivých vypínacích stupňů.  

 

V jednotlivých vypínacích stupních se uvádí procentní velikost vypínaného výkonu, která se 

vztahuje k hodnotě ročního maxima zatížení příslušného držitele licence na rozvod v období 

posledních 12 měsíců.  
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Vypínání se uskutečňuje pro vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30, které nelze vyhlašovat 

současně. Uvede se oblast, na kterou se vypnutí vztahuje a upřesní se doba trvání omezení 

výkonu. V případě kdy při vyhlášení není možné určit dobu omezení, bude tato doba určena 

dodatečně, nejpozději však do 2 hodin od vydání příkazu k vypnutí zařízení odběratelů.  

 

Vypínací stupně č. 21 až 25 

Při vyhlášení stupně č. 21 jsou vypínány vybrané úseky rozvodných zařízení přenosové 

soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo 

2,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy.  

Každý vyšší stupeň až do stupně č. 25 zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení 

odběratelů v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 2,5 % ročního maxima zatížení 

příslušné distribuční soustavy (celkem 12,5 %). 

Vypínací stupně č. 26 až 30 

Při vyhlášení stupně č. 26 jsou vypínány vybrané úseky rozvodných zařízení přenosové 

soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby elektřiny 

nepřekročilo 17,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. 

Každý vyšší stupeň až do stupně č. 30 zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení 

odběratelů v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 5 % ročního maxima zatížení příslušné 

distribuční soustavy (celkem 37,5 %) [13,14]. 

 

5.1.5 Frekvenční plán 

Je prostředek k předcházení a řešení stavu nouze spojeného s havarijní změnou kmitočtu 

přerušením dodávek elektřiny odběratelům a odpojováním výroben elektřiny od sítě převážně 

působením frekvenčního relé.  

 

Cílem opatření frekvenčního plánu je včasnými, převážně automatickými zásahy do provozu 

elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet po 

vzniku poruchy na hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců elektřiny  

a odběratelů, a vytvořit podmínky pro rychlý návrat elektrizační soustavy do normálního 

provozního stavu, který je z hlediska kmitočtu stanoven rozmezím hodnot 49,8 - 50,2 Hz.  
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V tomto pásmu je kmitočet udržován na zadané hodnotě základními opatřeními proti vzniku 

stavu nouze, tj. působením primární regulace turbín elektrárenských bloků a činností 

sekundární regulace kmitočtu a předávaného výkonu elektrizační soustavy České republiky. 

V mezních případech, kdy po vyčerpání opatření na straně zdrojů i spotřeby pro udržení 

kmitočtu v přijatelných mezích se jeho hodnota dále odchyluje, je cílem frekvenčního plánu 

zachovat chod rozhodujících elektráren v provozu na vlastní spotřebě, a tím vytvořit 

podmínky pro urychlení obnovy napětí a normálního provozu elektrizační soustavy. 

 

Frekvenční plán je zpracován a vydáván ve spolupráci technického dispečinku provozovatele 

přenosové soustavy a technických dispečinků provozovatele distribučních soustav a výrobců 

elektřiny s respektováním pravidel mezinárodních propojení.  

K řešení poruch lokálního rozsahu pomocí lokálního automatického frekvenčního 

odlehčování přijímají technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav konkrétní 

řešení, která koordinují s technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy  

a vydávají ve formě dispečerského pokynu [13].  

 

5.1.6 Havarijní plán  

Je souborem plánovaných opatření k předcházení a odvrácení stavu nouze a k rychlé likvidaci 

tohoto stavu.  

Energetický zákon ukládá provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních 

soustav za účelem včasného a koordinovaného postupu při likvidaci stavu nouze a havárií 

energetických zařízení, zpracovávat havarijní plány do 6 měsíců od získání licence  

a ty každoročně upřesňovat.  

Havarijním plánem podle energetického zákona se rozumí celý komplex preventivních 

opatření, např. k operativnímu zajištění sil a prostředků pro rychlou a účinnou likvidaci 

havárií včetně systému jejich nasazení, plán výcviku speciálních pracovníků, systém ostrahy 

objektu apod.  

 

V souladu s havarijními plány a plány obnovy likvidaci havárie zahajují bezprostředně po 

jejím vzniku provozovatelé soustav vlastními prostředky.  
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Obsahové náležitosti havarijního plánu 

Obsahem havarijního plánu jsou údaje o držiteli licence, o zařízení kterých se plán týká, 

datum zpracování, datum schválení, datum nabytí účinnosti, dobu platnosti, údaje o osobě 

zpracovatele, údaje o osobě schvalující a jejich podpisy.  

Havarijní plán obsahuje seznam dokumentů, které ho tvoří s udáním místa, kde budou 

uloženy. Jednotlivé dokumenty jsou označeny, číslovány a osoby v nich uvedené jsou 

zapsány funkcí, jménem a příjmením. Informace v něm obsažené jsou stručné, srozumitelné  

a přehledně uspořádané. Všechna řešení v havarijním plánu uvedena respektují místní situaci, 

zvyklosti a organizační strukturu.  

Havarijní plán podle zpracovatelů můžeme rozdělit do 3 úrovní: 

� Havarijní plán provozovatele přenosové soustavy 

� Havarijní plán provozovatele distribuční soustavy  

� Havarijní plán výrobce elektřiny 

 

Obsahová stránka plánů provozovatelů přenosové soustavy a distribučních soustav  

je stejná, musí obsahovat tyto náležitosti:  

1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění jejich následků 

2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími subjekty,  

3. plán svolání zaměstnanců, 

4. popis organizace materiálního zabezpečení (např. materiály, náhradní díly, dopravní  

a mechanizační prostředky), 

5. plán evakuace, 

6. přehled smluv uzavřených mezi držitelem licence a ostatními subjekty pro zajištění 

spolupráce, součinnosti a výpomoci, 

7. směrnici pro vyhlášení, předcházení a pro činnost k odstranění následků stavu nouze, 

8. stručný popis soustavy včetně vnějších vazeb (rozsah vymezeného území, stav 

z hlediska spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z prostředků na vlastním 

vymezeném území, možnosti výpomoci z propojených soustav), 

9. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,  

10. přehled a charakteristiku hlavních dodavatelů elektřiny a odběratelů, 

11. použití regulačního a vypínacího plánu a využití frekvenčního plánu,  

12. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy přenosové nebo 

distribuční soustavy, 
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13. plán obrany k předcházení stavu nouze a plán obnovy k obnově provozu zařízení 

elektrizační soustavy.  

Výrobce elektřiny zpracovává havarijní plán v částečně pozměněném podání než 

provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav.  

 

Havarijní plán výrobce elektřiny obsahuje: 

1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění jejich následků, 

2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotřenými vnějšími subjekty, 

3. plán svolání zaměstnanců,  

4. popis organizace materiálního zabezpečení (např. materiály, náhradní díly, dopravní  

a mechanizační prostředky, 

5. plán evakuace, 

6. přehled smluv, uzavřených mezi držiteli licence a jinými subjekty pro zajištění 

spolupráce, součinnosti a výpomoci,  

7. stručný popis výrobny včetně vnějších vazeb (např. stav zařízení z hlediska 

spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z vlastních prostředků, účast ve frekvenčním 

plánu, způsob vyvedení výkonu, systém zásobování palivem, výše zásob paliva, 

elektrické schéma), 

8. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,  

9. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy výrobny 

elektřiny,  

10. údaje týkající se mimořádných provozních situací (např. havarijní stav zásob paliva, 

mezní hodnoty hladiny vody, kritické množství provozních hmot, technická minima 

výkonu bloků, frekvenční omezení, zajištění vlastní spotřeby při rozpadu elektr. 

soustavy.  

11. zhodnocení možností provozu výrobny v ostrovním režimu,  

12. vymezení možných příčin vzniku havárie na výrobním zařízení, 

13. povodňový plán odkališť,  

14. činnosti při krizové situaci,  

15. instrukce pro havarijní vypouštění vodní nádrže,  

16. pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných 

látek,  

17. plán obnovy provozu výrobního zařízení [8,13].  
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5.2 Přijímaná opatření v případě stavu nouze v plynárenství 

 

Způsoby omezení spotřeby plynu při stavech nouze či při předcházení těmto stavům se řídi 

plavidly uvedenými, v zákoně č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). 

Podrobnosti postupu při předcházení, vzniku a odstraňování následků stavu nouze, rozsah, 

způsob a omezení spotřeby plynu a obsahové náležitosti havarijního plánu, k provedení § 73 

energetického zákona stanoví prováděcí předpis – Vyhláška MPO č. 334/2009 Sb.,  

o stavech nouze v plynárenství.  

 

Za stav nouze v plynárenství se považuje stav, který vznikl v plynárenské soustavě 

v důsledku: 

� živelních pohrom, 

� opatření státní orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu3, 

� havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, 

� nevyrovnané bilance plynárenské soustavy nebo její části, 

� teroristického činu, 

� je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob, 

a způsobuje významný a náhlý nedostatek plynu nebo ohrožení celistvosti plynárenské 

soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území 

nebo jeho části. 

 

Vyhlášení a ukončení stavu nouze pro celé území státu vyhlašuje a činnosti řídí provozovatel 

přepravní soustavy prostřednictvím prostředků dispečerského řízení v hromadných 

sdělovacích prostředcích nebo jiným vhodným způsobem. Tento stav neprodleně oznamuje 

MPO, ERÚ, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy. 

Týká-li se stav nouze vymezeného území nebo jeho části, vyhlášení, ukončení a řízení 

činností je v působnosti příslušného provozovatele distribuční soustavy [8]. 

 

 

                                                 

- 3 podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
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Při stavech nouze a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou všichni 

účastníci trhu s plynem povinni podřídit se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky 

plynu podle pokynů provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, a to bez náhrady 

škody a ušlého zisku. Plynárenští podnikatelé jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie 

nebo vyhlášení stavu nouze zahájit likvidaci následků v souladu s havarijními plány. 

Odstranění havárií a obnovení dodávek plynu podle předchozího odstavce koordinují 

provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy podle toho, zda se 

jedná o stav nouze na území celého státu, nebo na vymezeném území či jeho části.  

 

Odběrná místa zákazníků se rozdělují do skupin podle předpokládaného ročního odběru. 

Omezení nebo přerušení sjednané přepravy nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu 

za stavu nouze se provádí podle odběrových stupňů.  

 

Odběrové stupně se člení takto:  

Základní stupeň, který znamená nezkrácený odběr podle smluvně sjednaného denního 

odběru plynu, 

Odběrové stupně číslo 1 až 10, které znamenají omezení dodávky plynu do odběrných míst 

zákazníků zařazených do určité skupiny podle předpokládaného ročního odběru, za podmínek 

uvedených ve vyhlášce č. 334/2009 Sb.  

Havarijní odb ěrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných 

míst zákazníků. 

 

Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez 

předchozího vyhlášení nižšího stupně. Před vyhlášením stavu nouze se nemusí vždy 

oznamovat předcházení stavu nouze.  

 

Činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí: 

a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu,  

b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu,  

c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem  

 zákazníkům [8,16].  

 

Přitom však příslušný provozovatel nesmí zvýhodňovat žádné zákazníky obchodníků 

s plynem.  
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Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů výrobce, 

provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů 

podzemních zásobníků plynu. 

 

5.2.1 Havarijní plán 

Havarijní plány jsou zpracovávány pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, 

přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení a likvidaci následků stavu nouze. 

 

Havarijní plán musí obsahovat: 

a) popis havárie,  

b) systém vyhlašování a předávání informací při haváriích, při předcházení stavu  

 nouze, při stavech nouze a při vyhlašování odběrových stupňů,  

c) složení havarijní komise včetně práv a povinností jejich členů,  

d) zásady pro likvidaci havárií,  

e) plán spojení a ohlašovacích povinností plynárenského podnikatele,  

f) seznam příloh a místo uložení havarijního plánu [8,16].  

 

5.3 Přijímaná opatření v případě stavu nouze v teplárenství 

 

Omezení dodávky tepelné energie při stavech nouze či při předcházení těmto stavům se řídi 

plavidly uvedenými, v zákoně č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). 

 

Postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze, rozsah, způsob a omezení dodávky 

tepelné energie a obsah havarijního plánu, k provedení § 88 energetického zákona stanoví 

prováděcí předpis – Vyhláška MPO č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku  

a odstraňování stavu nouze v teplárenství.  
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Za stav nouze v teplárenství, se považuje stav, který vznikl v soustavě centralizovaného 

zásobování teplem v důsledku: 

� živelních pohrom, 

� opatření státní orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu4, 

� smogové situace podle zvláštních předpisů5, 

� teroristického činu, 

� nevyrovnané bilance v soustavě centralizovaného zásobování teplem, 

� je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob [8]. 

 

Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou všichni držitelé licence, odběratelé  

i koneční zákazníci povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na 

uzavřené smlouvy a bez práva náhrady škody a ušlého zisku. Držitelé licencí mohou 

v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných zákazníků.  

Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

pro jeho část krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy prostřednictvím sdělovacích 

prostředků nebo jiným vhodným způsobem.  

U tepelných sítí, které jsou zásobovány z více než 50 % z jednoho zdroje je držitel licence na 

rozvod tepelné energie povinen přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku 

zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojování náhradních zdrojů.  

 

Rozsah a způsob omezení dodávky pro případ vzniku nebo při předcházení stavu nouze je 

stanoven držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie ve formě regulačních 

stupňů. Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti 

dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektů 

hospodářské mobilizace nebo dalších subjektů podle krizových plánů.  

Zařazení odběrných míst do regulačních stupňů se provádí po projednání s územně 

příslušnými krizovými orgány.  

 

Postup při odstraňování následků stavu nouze a obnovení dodávek se řídí podle opatření 

zpracovaných držitelem licence v havarijních plánech.  

                                                 

- 4 podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
- 5 podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Havarijní plány se ukládají u držitele licence na výrobu a rozvod tepelné energie a poskytují 

se v písemné nebo elektronické podobě operačnímu středisku IZS a zpracovateli krizového 

plánu.  

5.3.1 Havarijní plán 

Havarijní plán držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie obsahuje: 

a) popis a uspořádání zařízení zdrojů a rozvodů tepelné energie,  

b) pravomoci a povinnosti zaměstnanců držitele licence pověřených vedením na  

 jednotlivých stupních zařízení, složení havarijní komise včetně práv a povinností  

 jejich členů,  

c) zásady pro likvidaci havárií,  

d) plán spojení a ohlašovacích povinností plynárenského podnikatele,  

e) seznam příloh a místo uložení havarijního plánu [8,17].  

 

6 Plány zpracované v oblasti energetiky podle ostatních právních 

předpisů 

 

Likvidace krizových stavů se na území ČR řídí zákonem č. 240/2000 Sb., ve znění zákona 

320/2002 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon vymezuje pojem 

krizová situace. Jedná se o mimořádnou událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu (dále také krizový stav). Při likvidaci krizových stavů se vychází 

ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů.  

Součástí příprav na řešení krizových situací je krizové plánování. Výstupem krizového 

plánování u orgánu krizového řízení a u dalších státních orgánů je krizový plán,  

u právnických a podnikajících fyzických osob je to plán krizové připravenosti. 

 

Krizový plán  je dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací v působnosti orgánu krizového řízení [2].  

 

Plán krizové připravenosti je dokument upravující přípravu dotčené právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací [2]. 
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Problematika plánování je však tak obsáhlá, že není prostor se jí v této práci věnovat, ráda 

bych však poukázala na zpracování speciálních plánů označených jako typové, které se 

zpracovávají pro určité vytipované krizové situace a jsou součástí krizového plánu. 

 

6.1 Typové plány 

Expertním odhadem bylo stanoveno, že v podmínkách České republiky lze očekávat 

vyhlášení krizových stavů u omezeného počtu mimořádných událostí. Jejich přehled uvádí 

příloha č. 6.  

Cílem typových plánů je utřídění a standardizace informací o jednotlivých druzích krizových 

situací a jejich řešení pro účely krizového plánování. [18]. 

 

Za typový plán se považuje dokument, kterým jeho zpracovatel stanoví pro jednotlivé druhy 

krizových situací ve své působnosti doporučené (typové) postupy, zásady a opatření pro jejich 

řešení. Vlastní zpracování typových plánů bylo přeneseno na jednotlivé ústřední správní 

úřady podle jejich působnosti. 

 

Se zpracováním typových plánů souvisí aplikace standardních krizových opatření, která jsou 

sestavena v katalogu krizových opatření. Katalog krizových opatření se skládá ze seznamu 

krizových opatření a katalogových listů jednotlivých krizových opatření. Obsahuje souhrnný 

přehled a stručný popis krizových opatření, která lze výběrovým způsobem, podle druhu, 

charakteru a rozsahu konkrétní krizové situace použít ke snížení jejich dopadů, pro 

předcházení jejímu bezprostřednímu vzniku nebo k jejímu řešení.  

 

Zpracovaný typový plán je výchozím podkladem pro tvorbu operačních plánů. Operační plán 

je dokument, který pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, 

zásady a opatření, síly a prostředky pro její řešení, postupy jejich nasazení a zabezpečení.  

 

Obsah typového plánu 

Typový plán se orientuje na tři problémy. Jedná se o hodnocení krizové situace, záměry na 

řešení krizové situace a identifikační údaje o zpracovateli typového plánu. 

Podrobnosti jsou zobrazeny v tabulce 3 [2].  
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Tabulka 3: Podrobnosti obsahu typového plánu [2]. 

 

Hodnocení krizové situace 

Popisuje se konkrétní krizová situace (typ krizové situace, 
původce nebo příčiny vzniku KS, cíle původců KS, scénář 
vývoje KS), její dopady, podmínky (předpoklady)  
a překážky (omezení) pro řešení KS, jakož i příslušné vazby 
na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 
krizových situacích a tzv. kritickou infrastrukturu. 

Záměry řešení krizové 
situace 

Popisují se doporučené typové postupy, zásady a opatření 
pro řešení KS v oblastech krizového řízení, zajištění ochrany 
obyvatelstva, zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, stejně tak 
i zajištění ochrany ekonomiky v etapě hrozby vzniku KS, 
etapě bezprostřední hrozby vzniku KS, etapě vzniku KS, 
etapě řešení KS a etapě likvidace následků krizové situace. 

Údaje o zpracovateli 
typového plánu 

Zde jsou uvedeny údaje o osobách, které jsou odpovědné za 
zpracování nebo rozpracování a aktualizaci typového plánu. 

 

Přehledný obsah typového plánu je uveden v příloze č. 7. 

 

Při zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v oblasti energetiky zpracovává 

krizový plán Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, který mimo jiné obsahuje 

tyto typové plány uvedené v tabulce 4. 

Tabulka 4: Typové plány zpracované v oblasti energetiky 

 

Typový plán řešení krizové situace narušení dodávek elektřiny velkého rozsahu 

Typový plán řešení krizové situace narušení dodávek plynu velkého rozsahu 

Typový plán řešení krizové situace narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu 

 

Výše uvedené typové plány byly zpracovány odborem bezpečnosti a krizového řízení 

Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s odbory elektroenergetiky a plynárenství  

a akciovými společnostmi ČEZ, ČEPS a RWE Transgas, podle metodiky vydané 

Ministerstvem vnitra [20].  
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7 Posouzení obsahové stránky plánu zpracovaného podle 

energetického zákona 

 

Pro zpracování jakýchkoliv plánů v každé oblasti je důležité, správným způsobem 

identifikovat příčiny vzniku možného ohrožení. Každé odvětví má svá specifika a je proto 

důležité aby se problematice plánování v každé oblasti věnovali zkušení specialisté, kteří 

k danému oboru mají dostatečné znalosti a zkušenosti.  

Ke zjištění možných příčin a následků ohrožení elektrizační soustavy lze jako jeden 

z možných nástrojů použít Ishikawův diagram příčin a následků. 

 

7.1 Ishikawův diagram příčin a následků ohrožení elektrizační soustavy 

Pro řešení složitějších systémů v oblasti plánování bezpečnosti, lze jako nástroj použít 

diagram příčin a následků, tzv. Ishikawův diagram, nazývaný také „diagram rybí kostry“. 

Diagram se používá pro zjištění příčin určitého problému. Byl pojmenován podle Prof. Kaoru 

Ishikawy, který tyto diagramy používal v procesech zdokonalování systému řízení jakosti.  

Tato technika pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny problému. 

Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění zajišťuje větší 

přehlednost. Vylučuje nezralá částečná řešení a ukazuje relativní důležitost a propojení mezi 

jednotlivými částmi problému. 

V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány důležité faktory (příčiny), které 

způsobují řešený problém (následek). Každý jednotlivý faktor se dále analyzuje a hledají  

se dílčí příčiny.  

 

Pro tuto metodu je nejvýhodnější využít tým specialistů, kteří se danou problematikou 

zabývají a mají s problémem co do činění. Při tvorbě diagramu se využívá brainstorming, 

který pomůže definovat všechny možné, i málo pravděpodobné příčiny problému, který 

řešíme [19]. 

 

Možnou aplikaci „Ishikawova diagramu“ diagramu rybí kostry, pro nalezení příčin vzniku 

stavu nouze v energetice jsem se ve zjednodušené podobě pokusila zpracovat ze svého 

pohledu pomocí programu Microsoft Office Visio.  

Vzhledem k formátu a čitelnosti je diagram zobrazen na samostatné stránce viz Obrázek 1.  
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Obrázek 1: Ishikawův diagram příčin a následků možných ohrožení elektrizační soustavy  
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Tento diagram ukazuje v souvislosti s plánováním na důležitost brát v úvahu každou 

jednotlivou příčinu, která může být následkem výpadku dodávek energií. I přes malou 

pravděpodobnost totiž každá jednotlivá příčina může způsobit výpadek, který může narušit 

chod celého systému.  

 

Podle mého názoru, z informací v hromadně sdělovacích prostředcích, dochází nejčastěji 

k výpadkům elektrické energie na sítích středního nebo nízkého napětí. Nejčastějšími 

příčinami mohou být vlivy počasí (bouřky, silné deště, blesky, povodně, sněhové kalamity), 

které sebou mohou přinášet vyvrácené stromy způsobující závady na vedení a jiné technické 

závady.  

 

Přesto bychom však neměli ani menší výpadky podceňovat a měli bychom brát v úvahu 

situace, které již nastaly ve světě, a které mohou kdykoliv překvapit také nás.  

V tabulce 5 uvádím alespoň některé výpadky, které se již staly a na nějaký čas úplně 

ochromily chod celého státu, s uvedením popisu vzniku a možných příčin a následků [21].  

 

Ráda bych v této části vyzdvihla důležitost zpracování a dodržování provozních pravidel  

a plánovacích standardů na všech úrovních.  
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Tabulka 5: Příčiny a následky velkých výpadků v dodávkách elektrické energie ve světě [21]. 

Datum Území Vznik Příčiny Následky 

14. srpna 
2003 

USA a 
Kanada 

Porucha vnikla zkratem kontaktu vodiče venkovního vedení se 
stromem. V době, když však tato porucha nastala, již bylo v oblasti 
odstaveno více bloků a v této oblasti byl nedostatek výkonu pro 
regulaci napětí. Přetížení vyvolalo kaskádovité šíření poruchy, 
postupné vypnutí přenosových vedení působením ochran a poté 
výpadek velké části severovýchodní USA a jihovýchodní Kanady 

V době, kdy nastal výpadek několika bloků, o této 
události dispečeři nevěděli a neučinili žádná opatření pro 
návrat do bezpečného stavu. Mnoho subjektů porušilo 
provozní pravidla a plánovací standardy a tím přispěli ke 
kaskádovitému šíření poruchy, které mělo za následek 
úplný výpadek. 

Zasažení 265 
elektráren s 508 
bloky, 50 mil. 
obyvatel bez el. 
energie po dobu 
několika hodin 
až 8 dní 

23. září 
2003 

Dánsko 
a 

Švédsko 

Dva bloky jaderné elektrárny byly odstaveny (důvod k odstavení 
prvního bloku byl politický - odstavení od využívání jaderné 
energie), proto byla spotřeba zajištěna jen z malých místních zdrojů 
a dovozem. Další vedení v oblasti byla odstavena pro údržbu  
a některá byla mimo provoz. Porucha spínače způsobila přípojnicový 
zkrat, který vedl k vypnutí všech připojených vedení. V důsledku 
toho byly vypnuty oba bloky a další přenosová vedení, a to 
způsobilo výkyvy výkonu a pokles frekvence. Síť byla přetížena  
a z nedostatku výkonu kleslo napětí.  

Příčinou rozsáhlého výpadku byl nepříznivý souběh 
dvou nezávislých poruch, k nimž došlo krátce po sobě, 
takže po prvním výpadku bloku nebylo možné obnovit 
bezpečný stav soustavy. Po přípojnicovém zkratu nastaly 
výpadky dalších zařízení (dvou bloků a dvou vedení). 
Při takových poruchách soustava již nebyla schopna 
zajistit napájení odběratelů. 

Zasaženo bylo 
 5 mil. obyvatel. 
Obnova napájení 
trvala 1 až 6 
hodin 

28. září 
2003 

Itálie 

První část poruchového děje byla iniciována kaskádovitým 
vypínáním vedení, způsobeným jejich přetěžováním. Větší oteplení 
v důsledku vyššího procházejícího proudu vedlo ke zvětšování 
průhybu lan, a tím ke zvýšení rizika přeskoků a zkratů způsobených 
dotykem stromů a vedení. 

Totální výpadek měl současně několik příčin, jednalo se 
o neúspěšné opět nové zapnutí vedení, nerozpoznání 
urgentní situace při přetížení vedení a následné 
nedostatečné opatření pro jeho odlehčení, napěťový 
kolaps a ztráta stability po přechodu do ostrovního 
provozu, což vedlo k úplnému výpadku a neprovádění 
údržby koridorů (ořezávání stromů pro udržování 
bezpečné vzdálenosti větví od vodičů. 

Zasaženo bylo 
56 mil. osob. 
Obnova soustavy 
trvala v průměru 
8 až 16 hodin, 
některé části 
Itálie však byly 
bez el. energie až 
3 dny.  

12. 
července 

2004 
Řecko 

Pro poruchy a opravy byla odstavena dvě venkovní a dvě kabelová 
vedení. Tato zařízení nebyla opravena včas. Důsledkem bylo velké 
zatížení dalších tří auto-transformátorů v další rozvodně a pokles 
napětí v oblasti Atén. Souběh všech nepříznivých okolností způsobil 
oddělení jižní části Řecka od zbytku přenosové soustavy  
a následoval úplný výpadek dodávek odběratelům. 

Příčinou výpadku, bylo neudržování napětí jako 
výsledek vysoké spotřeby výkonu (klimatizace), 
zpoždění při výstavně přenosových a transformačních 
kapacit, které by posílili síť, oslabení sítě neopravenými 
výpadky, pomalé nouzové vypínání zatížení, snižování 
činného výkonu elektráren během kolapsu, vedoucí k 
nárůstu toků a poklesu napětí. 

Obnova dodávky 
elektrické 
energie všem 
spotřebitelům 
trvala bezmála  
6 hodin.  

Zdroj: Autor, vyhotoveno dle článku [21]. 
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7.2 Posouzení obsahové stránky havarijního plánu lokální distribuční 

soustavy 

Mým záměrem bylo posoudit a analyzovat situaci zpracování plánů a dodržování pravidel na 

vyšší úrovni, tzn. na stupni provozovatele přenosové soustavy, nebo na úrovni provozovatelů 

distribučních soustav. Při snaze o kontaktování některého z těchto provozovatelů mi bylo 

sděleno, že pracovník, který se této problematice věnuje je buď velmi zaneprázdněn, nebo 

havarijní plány, u kterých jsem požádala o nahlédnutí, podléhají utajení a jsou tedy veřejnosti 

nepřístupné.  

 

Nakonec se mi však podařilo nahlédnout do havarijního plánu provozovatele lokálního 

distribučního systému pro oblast licencované činnosti distribuce elektřiny. Proto v dalším 

textu předkládám posouzení tohoto havarijního plánu.  

 

Získáním licence na distribuci elektrické energie vznikla držiteli povinnost (mimo jiné), 

zpracovávat a předkládat ERÚ ke schválení text „Pravidla provozování lokální distribuční 

soustavy“. Podle zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. [8],  

je součástí těchto pravidel také povinnost zpracování havarijního plánu. 

 

Havarijní plán lokální distribuční soustavy, dá-li se to tak nazvat, vzhledem k tomu,  

že z mého pohledu se víceméně jedná o rozpracovanou verzi. A také hlavním energetikem 

této malé lokální distribuční soustavy mi bylo sděleno, že vlastně stále není dopracován, 

obsahuje kapitoly, které jsou v rámci legislativních požadavků dostačující. 

 

Havarijní plán lokální distribu ční soustavy obsahuje: 

 

� Charakteristiku držitele licence pro distribuci elektřiny, 

� Základní předmět podnikání držitele licence na distribuci elektřiny, 

� Základní údaje jako jsou (stručný popis soustavy, hlavní cíle funkce této soustavy  

a jejich zajištění, technickou specifikaci, provozní charakter a konfiguraci rozvodných 

prvků), 

� Organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností, 

� Přehled a charakteristiku hlavních dodavatelů a odběratelů elektřiny, 
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� Regulační, vypínací a frekvenční plán, 

Vzhledem k tomu že tato lokální distribuční soustava je připojena jako odběratel 

k regionální distribuční soustavě v případě potřeby realizace plánu obrany proti šíření 

velkých poruch se bude řídit povinnostmi vyplývajícími ze zařazení vypínacího  

a regulačního plánu provozovatele regionální distribuční soustavy.  

Provozovatel této lokální distribuční soustavy také není majitelem nebo 

provozovatelem zdroje elektřiny, proto není zařazen do frekvenčního plánu regionální 

distribuční soustavy a tuto část plánu proto nemusí zpracovávat.  

 

� Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy prvků lokální distribuční soustavy, 

V této lokální distribuční soustavě je uvedeno, že pracovní kapacita jsou 2 pracovníci.  

Navrhovala bych však, aby v tomto plánu byli uvedeni, pracovníci, kteří by v případě 

mimořádné situace, mohli tyto pracovníky doplnit případně zastoupit. 

 

� Plán k předcházení provozních stavu nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení, 

Tato lokální distribuční soustava nemá možnost obnovit dodávku, musí čekat na 

postupné obnovení provozu provozovatele regionální distribuční soustavy. Veškerá 

činnost související s obnovením provozu a dodávky elektřiny odběratelům připojených 

na tuto soustavu musí být koordinována s dispečerem regionální distribuční soustavy.  

 

� Organizační struktura pro případy řešení stavu nouze, součástí je organizační schéma 

krizového štábu, 

 

� Opatření pro mimořádné provozní situace vedoucí ke stavům nouze, 

V tomto odstavci jsou uvedeny možnosti vzniku mimořádných situací, které se týkají 

této lokální distribuční soustavy a odpovídají situacím, které jsou uvedeny v platné 

legislativě.  

 

� Související dokumenty 

V této části je odkaz na dokumenty vztahující se k problematice havarijní dokumentace 

v elektroenergetice, jako např. Organizační řád, Požární řády, Dokumentace 

zdolávání požáru, Zajištění PO a BOZP, Traumatologický plán, Poskytování osobních 

ochranných pomůcek, Jednací řád krizového řádu.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že plán lokální distribuční soustavy, který jsem měla k dispozici 

k nahlédnutí je zpracován v rámci platné legislativy.  

 

Havarijní plán provozovatele lokální distribuční soustavy by však měl být kompatibilní 

s opatřeními uvedenými v havarijním plánu provozovatele regionální distribuční soustavy, na 

kterou je lokální distribuční soustava připojena. 

Avšak i přesto, že lokální distribuční soustava je vlastně jen odběratelem elektrické energie, 

v jejím havarijním plánu jsem nenalezla odkaz na to, kde je možnost nahlédnutí na plány 

vyšší úrovně.  

Dalším bodem, který bych mohla vytknout je neaktuálnost tohoto plánu, kdy provozovatel 

lokální distribuční soustavy po obdržení licence předložil Energetickému regulačnímu úřadu 

havarijní plán v této podobě a již dále plán neaktualizoval.  

 

Je zde tedy riziko, že výše uvedené podmínky energetického zákona a souvisejících 

prováděcích vyhlášek budou pouze prázdnou frází a nebude existovat možnost, jak 

provozovatele lokálních distribučních soustav přimět, aby ke zpracování bezpečnostních 

materiálů, byť i na té nejnižší úrovni přistupovali zodpovědně.  
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8 Závěr 

 

Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o možnostech a způsobech ochrany kritické 

infrastruktury v oblasti energetiky. Nejprve jsem se zabývala oblastí kritické infrastruktury,  

co tento pojem znamená, popsala jsem situaci v České republice a dále situaci v zahraničí. 

Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu jsem se zaměřila pouze na oblast energetiky, která  

je v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a lze ji rozdělit na podoblasti 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Narušení dodávek energií na území naší 

republiky může mít závažný dopad na chod celého státu, proto je velmi důležité věnovat této 

oblasti zvýšenou pozornost.  

Zaměřila jsem se na posouzení legislativních podkladů, které jsou v naší republice platné  

a které postupně vznikají a upravují se na základě zkušeností naši země nebo celého světa 

s mimořádnými situacemi. Rozebrala jsem obsahovou stránku plánů, které se zpracovávají 

podle energetického zákona a dalších souvisejících prováděcích předpisů.  

Ve všech oblastech energetiky, jak v elektroenergetice, plynárenství tak i teplárenství, jsou 

legislativně zpracovány možnosti přijímaných opatření pro případy stavů nouze. Tato opatření 

jsou obsahem různých druhů plánů, které se v každém ohledu snaží určenou oblast zabezpečit.  

V závěru práce jsem se pokusila posoudit zpracování již existujícího havarijního plánu lokální 

distribuční soustavy, a na tomto plánu ukázat, jak je problematika plánování důležitá, a jak  

je podstatné i na té nejnižší úrovni soustavy distribuující elektrickou energii věnovat 

zpracování havarijních plánů vysoké nasazení.  

V diplomové práci jsem splnila cíle, které jsem si na začátku stanovila, ale vzhledem k tomu 

že problematika ochrany je velmi složitá a pro každou samostatnou oblast specifická,  

je potřeba aby se zpracováním bezpečnostních opatření a dokumentů věnovali specialisté 

v tomto oboru. Také bych ráda vyzdvihla důležitost dodržování provozních pravidel  

a plánovacích standardů na všech úrovních.  

 

V této oblasti jsme již ušli velký kus cesty, ale stále přicházejí situace, které nás dokážou 

zaskočit, a proto je nutné se této problematice věnovat a dále ji rozpracovávat.  
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