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Příloha 1: Oblasti kritické infrastruktury a gesční odpovědnost za jednotlivé sektory 

kritické infrastruktury [3]. 

Poř. Oblast KI Produkt nebo služba Gesce/Spolugesce 

1 Energetika 

1.1. Elektřina MPO/ERÚ 
1.2. Plyn MPO/ERÚ 

1.3. Tepelná energie MPO/ERÚ 

1.4. Ropa a ropné produkty SSHR/MPO 

2 
Vodní 

hospodářství 

2.1. Zásobování pitnou a užitkovou vodou MZe 

2.2. Zabezpečení a správa povrchových vod a 
podzemních zdrojů vody 

MZe/MŽP 

2.3. Systém odpadních vod MZe 

3 
Potravinářství a 

zemědělství 

3.1. Produkce potravin 

MZe 3.2. Péče o potraviny  

3.3. Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 

4.1. Přednemocniční neodkladná péče 

MZ 
4.2. Nemocniční péče 

4.3. Ochrana veřejného zdraví 

4.4. Výroba, skladování a distribuce léčiv a 
zdravotnických prostředků 

5 Doprava 

5.1. Silniční 

MD 5.2. Železniční 
5.3. Letecká 
5.4. Vnitrozemská vodní 

6 
Komunikační  
a informační 

systémy 

6.1. Služby pevných telekomunikačních sítí 

MPO/MI/ČTÚ 
6.2. Služby mobilních telekomunikačních sítí 

6.3. Radiová 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 k datovým službám MV/MI 

7 
Bankovní  
a finanční 

sektor 

7.1. Správa veřejných financí MF 
7.2. Bankovnictví 

ČNB 
7.3. Pojišťovnictví 

7.4. Kapitálový trh MF/ČNB 

8 Nouzové služby 

8.1. Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné jednotky 
požární ochrany 

MV 

8.2. Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) MV 

8.3. Armáda ČR (zabezpečení obrany) MO 

8.4. Radiační monitorování vč. podkladů pro 
rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo 
odvrácení ozáření 

SÚJB 

8.5. Předpovědní, varovná a hlásná služba MŽP 

9 Veřejná správa 

9.1. Státní správa a samospráva MV/ÚSÚ 

9.2. Soc. ochrana a zaměstnanost (soc. zabezpečení, 
stát. soc. podpora, soc. pomoc) 

MPSV 

9.3. Výkon justice a vězeňství MS 
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Příloha 2: Postup vypracování plánu bezpečnosti provozovatele evropské kritické 

infrastruktury [7]. 

 

Plán bezpečnosti provozovatele určuje prostředky KI a bezpečnostní řešení, která existují  

či jsou zaváděna na její ochranu. Postup vypracování plánu bezpečnosti provozovatele EKI 

zahrnuje alespoň:  

1. určení důležitých prostředků; 

2. analýzu rizik založenou na scénářích závažných hrozeb, typech zranitelnosti  

  jednotlivých prostředků a možných dopadů,  

3. určení, výběr a stanovení priorit protiopatření a postupů, s rozlišením mezi: 

 

� stálými bezpečnostními opatřeními, která určují nezbytné investice  

do bezpečnosti a bezpečnostní prostředky, jejichž použití je kdykoliv 

opodstatněné.  

 

Tato oblast zahrnuje informace týkající se obecných opatření, jako jsou: 

technická opatření (včetně instalace prostředků pro detekci, kontrolu přístupu, 

ochranu a prevenci);  

� organizační opatření (včetně postupů pro varování a řešení krizí);  

� kontrolní a ověřovací opatření;  

� komunikace; 

� zvyšování informovanosti a odborná příprava;  

� bezpečnost informačních systémů, 

 

� odstupňovanými bezpečnostními opatřeními, která mohou být aktivována podle 

různého stupně rizika a ohrožení.  
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Příloha 3: Schéma přenosových a distribučních sítí České republiky [9]. 

 

Zdroj: Internetový portál společnosti ČEPS a.s. 

 

Příloha 4: Systém plynárenské soustavy a podzemních zásobníků na území ČR [10]. 

Zdroj: Energetický regulační úřad 
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Příloha 5: Hodnoty snížení výkonu [13]. 

 

Výběr a vypnutí skupin spotřebičů při vyhlášení regulačního stupně č. 1 je prováděno 

technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy. Snížení výkonu pro každého 

jednotlivého odběratele, zařazeného v regulačním stupni č. 2, je prováděno provozovatelem 

distribuční soustavy.  

Hodnota snížení odebíraného výkonu v každém jednotlivém regulačním stupni č. 3 až 6  

se stanoví jako: 

a) 15 % z hodnoty výkonu, odebíraného z elektrizační soustavy nebo 

b) 15 % z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, to je součet 

roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity v daném kalendářním 

měsíci.  
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Příloha 6: Přehled typových krizových situací [18]. 

 

1. Dlouhodobá inverzní situace 

2. Povodně velkého rozsahu 

3. Jiné živelní pohromy velkého rozsahu (mimo typu krizové situace č. 1 a 2, jako např. 

rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.) 

4. Epidemie – hromadné nákazy osob 

5. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur 

6. Epizootie – hromadné nákazy zvířat 

7. Radiační havárie 

8. Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami  

a chemickými přípravky 

9. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu (požáry, exploze, destrukce 

nadzemní a podzemní části staveb) 

10. Narušení hrází vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi 

12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 

13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu 

15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu 

18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 

19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 

20. Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 

21. Migrační vlny velkého rozsahu 

22. Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických  

a dalších režimů 

23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu 
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Příloha 7: Osnova typového plánu [2]. 

 

Typový plán 

Typ krizové situace:  

1. Stručný popis krizové situace (dále jen KS) a možnosti jejího výskytu na území ČR 
1.1 Příčiny (původci) vzniku a trvání KS 
1.2 Scénář vývoje KS 
2. Dopady KS 
2.1 Dopady na životy a poškození zdraví osob 
2.2 Zničení nebo poškození majetku 
2.3 Poškození životního prostředí 
2.4 Mezinárodní dopady 
2.5 Ekonomické dopady 
2.6 Sociální dopady 
2.7 Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS  

a tzv. kritické infrastruktury 
2.8 Jiné dopady 
3. Podmínky (předpoklady) pro řešení KS  
3.1 Právní podmínky 
3.2 Mezinárodní podmínky a vazby 
3.3 Vnitrostátní podmínky 
3.4 Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS  

a tzv. kritické infrastruktury 
3.5 Jiné podmínky 
4. Omezení (překážky) pro řešení KS 
4.1 Právní omezení 
4.2 Mezinárodní omezení 
4.3 Vnitrostátní omezení 
4.4 Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické infrastruktury 
4.5 Jiná omezení 
5. Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS 
5.1 Požadovaný cílový stav a těžiště činností 
5.2 Preventivní opatření 
5.3 Odpovědnost za řešení KS 
5.4 Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění a hrozbě vzniku KS  

a způsoby varování 
5.5 Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS 
5.6 Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS 
5.7 Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS 
5.8 Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS 
5.9 Požadavky na mimořádné síly a prostředky 
5.10 Požadavky na mimořádné zdroje 
6. Podklady pro vypracování typového plánu zahrnují 
6.1 Odborné údaje 
6.2 Technické údaje 
6.3 Organizační údaje 
7. Identifika ční údaje o zpracovateli typového plánu 

 


