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ANOTACE 
Vašutová, P.: Systém bezpečnostní ochrany Městského úřadu Vsetín. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2010, 57 str.  

Tato práce se zabývá zabezpečením subjektu kritické infrastruktury veřejné správy. 

Popisuje současný stav zabezpečení Městského úřadu Vsetín a analyzuje jej. Na základě 

analýz a srovnání s jiným subjektem kritické infrastruktury poskytuje možný přístup 

k vytváření systému bezpečnostní ochrany.  Systém bezpečnostní ochrany je zde popisován 

jako celek. Zabývá se technickým zabezpečením objektu a také vytvářením příslušné 

dokumentace.  

 

Klíčová slova: Kritická infrastruktura, subjekt kritické infrastruktury, mimořádná událost, 

systém bezpečnostní ochrany 

 

ANNOTATION 
Vašutová, P.: Security Protection System of Vsetín Municipal Office. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2010, 57 pgs.  

This thesis deals with the security of critical infrastructure organization of public 

administration. It describes the current state of security of the municipality Vsetín and 

analyzes it. Based on the analysis and comparison with others critical infrastructure provides a 

possible approach to the creation of security protection. Security protection system is 

described as a whole there. It deals with the technical support building and also creating the 

documentation. 

 

Key-words: Critical infrastructure, subject of critical infrastructure, extraordinary event, 

security protection system. 
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1. ÚVOD 
Pojem kritická infrastruktura se prozatím v českém právním systému neobjevuje. Jeho 

právní zavedení by se mělo objevit s novelizací krizového zákona [6]. Tento pojem se však již 

hojně využívá. S tímto je spojeno také využívání dalšího pojmu, a to je ochrana kritické 

infrastruktury. Ochrana znamená zabezpečení subjektu kritické infrastruktury proti 

negativním projevům mimořádné události nebo zajištění chodu tohoto subjektu v případě 

výpadku jiného sektoru kritické infrastruktury.  

Poškození kritické infrastruktury může způsobit jak mimořádná událost vyvolaná 

přírodními vlivy, tak mimořádná událost vyvolaná lidskou činností nebo jejich kombinací. 

 Možný výpadek nebo jakékoliv narušení může způsobit ohrožení fungování části nebo 

celého území České republiky. Jedná se především o ohrožení zdraví a životů obyvatelstva, 

ohrožení životního prostředí a majetku.  

Je důležité stanovit způsob ochrany jednotlivých prvků kritické infrastruktury. Stanovit 

způsob jak ochranu co nejefektivněji provádět a vynakládat tak přiměřené množství 

finančních prostředků. 

Není možné zabezpečit jeden prvek kritické infrastruktury a jiný ne. Je nutné chápat 

kritickou infrastrukturu jako provázaný celek. Výpadek jednoho z prvků nebo sektorů ovlivní 

chod zbylé části kritické infrastruktury.  

Městský úřad Vsetín je součástí kritické infrastruktury. Jeho fungování ovlivňuje chod 

správního obvodu. Při jeho možném výpadku je ohroženo několik dalších subjektů, které jsou 

přímo i nepřímo závislé na fungování úřadu.  

Zabezpečení objektu by mělo být provedeno tak, aby bylo možné v případě vzniku 

mimořádné události, která objekt ohrožuje, tento objekt opustit bez újmy na zdraví a aby bylo 

možné uvést úřad co nejrychleji zpět do provozu. V tomto případě je také nutné brát zřetel na 

ochranu osobních údajů a zabezpečení utajovaných informací.  

Krizové řízení, které je součástí Městského úřadu Vsetín, se ochranou subjektu kritické 

infrastruktury nezabývá. Není to jeho náplní a nevyzývá ho k tomu ani dosud žádný platný 

právní předpis.  Není stanovena žádná metodika, která by dávala pracovníkům úřadu návod 

jak daný subjekt zabezpečit. Využít lze požární předpisy, které stanoví základní požadavky na 

odolnost objektu vůči negativním projevům mimořádné události nebo proti účinkům požáru.  

Mezi dokumentací dostupnou k nahlédnutí na oddělení krizového řízení jsou dokumenty 

týkající se budov zvláštního významu. Je zde jejich soupis, umístění objektů a také uvedení 
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jejich vlastníků. Zabezpečením těchto objektů se zabývá jejich vlastník a to takovým 

způsobem, jakým uzná za vhodné. Mezi tyto objekty také patří Městský úřad Vsetín. 

Pro návrh systému bezpečnostní ochrany Městského úřadu Vsetín je důležité provést 

identifikaci rizik, uvést jejich popis a stanovit jejich míru nebezpečnosti pro daný objekt. Také 

je důležité zaměřit se na stávající stav, je-li stanoveno náhradní řešení pro umístění alespoň 

části úřadu, aby bylo možné zabezpečit chod území alespoň v minimální míře. Při navrhování 

systému je zapotřebí využít stávajících právních předpisů. 
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2. REŠERŠE 

2.1. Publikace 

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

Spektrum. Ostrava 2007. ISBN: 978-80-7385-025-8. 

 V publikaci se autoři zabývají nejen přístupy k ochraně kritických infrastruktur, ale 

také identifikací a řízením rizik, které ji ohrožují. Popisují problém ochrany kritické 

infrastruktury v České republice i zahraničí. [1]  

 

Kolektiv autorů: Zranitelnost kritické infrastruktury. SPBI Spektrum. Ostrava 2008. 

ISBN: 978-80-7385-058-6. 

Publikace nabízí celkový pohled na problematiku kritické infrastruktury. Zabývá se 

odhalováním příčin zranitelnosti kritické infrastruktury. Nabízí pohled na kritickou 

infrastrukturu ze strany odolnosti a adaptace na mimořádné situace. Autoři se také zmiňují o 

provázanosti prvků, jejich spojitostmi a uzly mezi nimi. [5] 

  

Procházková, D.; Říha, J.: Krizové řízení. MV – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. Praha 2004. str. 85-98.  ISBN 80-86640-30-2. 

 V této části se autoři publikace zabývají pojmem kritická infrastruktury, jejím 

historickým vývojem a pojetím v různých zemích - USA, Velká Británie, Kanada i Česká 

republika. Důležitou součástí je strategie ochrany kritické infrastruktury, metody řízení její 

ochrany, způsoby určování priorit v kritické infrastruktuře a také začlenění kritické 

infrastruktury do krizového a nouzového řízení. 

 

Šenovský, M.; Adamec, V.; Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování. SPBI Spektrum. Ostrava 

2006. ISBN: 80-86634-52-4. 

 Publikace se věnuje základním informacím o plánování, o důležitosti plánování 

v managementu. Zabývá se také právním prostředím pro plánování, vymezuje základní pojmy 

a věnuje se jednotlivým oblastem plánování. V publikaci se autoři zmiňují i o důležitosti 

zařazení kritické infrastruktury do plánovacích procesů. [2] 

 

 

 



11 

 

Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. SPBI Spektrum. 

Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-65-5. 

 Autoři publikace podávají přehled o koordinaci složek IZS. Zabývají se problematikou 

koordinace záchranných a likvidačních prací, problematikou operačních středisek a dává do 

kontextu IZS s havarijním plánováním. Nezapomíná také na postavení a úkoly orgánů veřejné 

správy v IZS. [3] 

 

Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu (Management 

záchranných prací). SPBI Spektrum. Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-55-8. 

 Tato publikace vymezuje právní prostředí krizového řízení. Názorně také popisuje 

vzájemné vazby orgánů krizového řízení.  

 

Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu. SPBI Spektrum. Ostrava 

2004. ISBN: 80-86634-44-2. 

 Publikace se věnuje problematice krizového řízení, plánování, komunikací mezi 

složkami integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení.Nabízí pohled na 

organizační strukturu krizového řízení. Dále se věnuje řízení a rozhodování při řešení 

mimořádných situací. [4] 

 

Brunner, E. M.; Suter, M.; International CIIP handbook 2008/2009. Center for security 

studies, ETH Zurich. [on-line],[citace ze dne 22.1.2010] URL: 

<http://www.crn.ethz.ch/publications/crn_team/detail.cfm?id=90663> 

 Publikace nabízí široký přehled pojetí kritických infrastruktur jednotlivých zemí po 

celém světě – např. Brazílie, Polsko, Austrálie, USA, Německo, atd. Zabývá se také pojetím a 

ochranou kritické infrastruktury z pohledu mezinárodních organizací – např. G8, Spojené 

národy, Evropská unie, atd. Celá publikace vychází z veřejně přístupných zpráv a dokumentů 

opírajících se také o vědu a výzkum. Publikace působí jako rychlý vhled do politiky 

zabývajících se kritickou infrastrukturou jednotlivých zemí a mezinárodních organizací. 
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2.2. Odborné články 

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

Spektrum, SPBI Ostrava číslo 1-2/2005, str. 33-34, ISSN:1211-6920. 

 Článek vymezuje jednotlivé oblasti kritické infrastruktury v pojetí NATO a Evropské 

unie. V článku se také hovoří o možném dalším vývoji v přístupu k ochraně kritické 

infrastruktury. [22] 

 

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

republice. Časopis 112, 2008, číslo 4. 

 Článek se zabývá problematikou zajištění ochrany kritické infrastruktury. Riziky, jež 

mohou vést k narušení kritické infrastruktury a nabízí také možnosti ochrany kritické 

infrastruktury. Nabízí i možnost financování zabezpečení infrastruktury. Dotýká se také 

rozdělení kritické infrastruktury do jednotlivých kategorií. 

   

Procházková, D.: Případová studie a metodika pro její sestavení. Příloha časopisu 112, 

2008, číslo 7. 

Autorka nabízí vysvětlení toho, co případová studie znamená, jak ji vytvořit a jak ji 

správně vyučovat a zadávat ke zpracování. V metodice jsou uváděny také příklady 

případových studií. Autorka zpracovala rozsáhlé množství informací.   

 

 

Všichni autoři mluví o nutnosti chránit kritickou infrastrukturu, chránit její jednotlivé 

prvky. Je také nutné zabývat se provázaností prvků kritické infrastruktury. Ovšem žádná 

z publikací nebo článků nenabízí „návod“ jak ochranu uskutečnit. Jsou zde jakási opatření 

nebo doporučení, co všechno by bylo nutné udělat pro ochranu kritické infrastruktury, pro 

zachování její funkčnosti. Ovšem všichni autoři se shodují na nedostatku finančních 

prostředků a na chybějící zákonné normě, která by vedla k vytvoření odpovídající ochraně.  
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3. VYMEZENÍ POJMU „KRITICKÁ INFRASTRUKTURA“ 
Pojem kritická infrastruktura (KI) se prozatím v českých zákonných normách nevyskytuje, 

tedy není zákonně ustanovená. Ovšem obecně můžeme říci, že kritická infrastruktura je 

taková infrastruktura, která v případě jejího vyřazení z provozu může způsobit ohrožení státu, 

fungování ekonomiky, nefunkčnost veřejné správy a ohrožení zabezpečení základních potřeb 

obyvatelstva. [1] 

Vyřazením funkčnosti jednoho z prvků kritické infrastruktury by mohlo dojít 

k takzvanému dominoefektu – vyřazení dalších prvků kritické infrastruktury i mimo ni.  

Do oblasti kritické infrastruktury řadíme nejen služby, ale také produkty. Z tohoto pojetí 

vyplývá také druhý fakt, a to takový, že do kritické infrastruktury nespadají pouze výrobní, 

ale i nevýrobní systémy. [1] 

V souvislosti s pojmem kritická infrastruktura byly definovány i další pojmy – objekt 

kritické infrastruktury a subjekt kritické infrastruktury. 

Objekt kritické infrastruktury je stavba nebo zařízení, v němž je realizován provoz kritické 

infrastruktury.[20] 

Subjektem kritické infrastruktury je označován provozovatel nebo vlastník.[20] 

I když v České republice neexistuje právní předpis upravující kritickou infrastrukturu jako 

takovou, jsou stanoveny Oblasti kritické infrastruktury, u kterých se předpokládá zvýšená 

ochrana, zpracování plánů kontinuity činností atp. Tyto oblasti KI byly stanoveny na základě 

jejich nenahraditelnosti – výpadek jednoho nebo více sektorů způsobí problémy, k jejichž 

zvládnutí je nutné použití všech dostupných prostředků. 

V případě výpadku jednoho či více sektorů KI dochází k vyhlášení krizového stavu nebo 

stavu nouze (v případě energetiky). Vyhlášením krizového stavu se naskýtá možnost využití 

prostředků o plánované pomoci na vyžádání [7] nebo zapojením obyvatelstva osobní nebo 

věcnou pomocí [18]. 

 

Česká republika se ochranou kritické infrastruktury zabývá již od roku 2003, déle než 

Evropská Unie. Ovšem právě Evropská unie má snahu o vytvoření „směrnic“ na zajištění 

ochrany kritických infrastruktur v jednotlivých zemích. Narušení kritické infrastruktury 

v jedné nebo více částech Evropské unie by mohla mít závažný dopad na fungování celého 

společenství.  
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Evropská unie se oblastmi KI zabývá od roku 2004. Touto oblastí se zabývala Komise, 

jejímž výstupem byl dokument, který byl přijat pod číslem COM 2004/702. V tomto 

dokumentu byl také definován EPCIP (European Programme for Critical Infrastructure 

Protection). Program má zajistit stálou spolupráci mezi všemi subjekty KI, což by mělo vést 

ke zvýšení bezpečnosti KI a její funkčnost. [22] 

 

Každá ze zemí Evropské unie by si měla zajišťovat ochranu kritické infrastruktury 

samostatně – hlavní zodpovědnost za ochranu kritické infrastruktury by měl členský stát, 

vlastník nebo provozovatel dané kritické infrastruktury. V zemích kde nejsou zavedeny 

normy na ochranu KI by měly být co nejdříve zavedeny. S použitím vhodných metod pro 

řízení rizik, lze soustředit pozornost na oblasti s největší mírou rizika. [21]  

 

NATO se v oblasti KI pohybovalo do 11. září 2001 v oblasti zabezpečení 

telekomunikačních sítí a internetu. Po útocích 11. září došlo k výrazným změnám. Byla 

stanovena pracovní definice KI v rámci NATO, vymezeny sektory, které jsou označovány 

jako oblasti kritické infrastruktury v NATO. Byl ustanoven Hlavní výbor pro civilní nouzové 

plánování (SCEPC), který řídí a dohlíží na práci podřízených výborů. Tyto výbory mají za 

úkol efektivně využívat civilní prostředky v době krize a podporovat Alianci. [22] 

 

3.1. Kategorizace subjektů kritické infrastruktury 

Z vymezení kritické infrastruktury je jasné, že je nutné rozlišovat kritickou infrastrukturu 

podle územního principu. To znamená kategorizovat subjekty KI. Kategorie jsou stanoveny 

do čtyř úrovní: 

 Zvláštní kategorie (ECI) – subjekty nadnárodní úrovně. 

 Kategorie I – subjekty národní úrovně. 

 Kategorie II – subjekty krajské úrovně. 

 Kategorie III – subjekty místní úrovně. 

Subjekty nadnárodní úrovně (ECI) 

Narušením této úrovně KI jsou zasaženy dva a více státy EU. Není možné vyloučit 

dominoefekt – narušení funkčnosti jiného druhu infrastruktury za hranicí státu. [1]  

Tato úroveň je nazývána jako Evropská kritická infrastruktura. 



15 

 

Subjekty národní úrovně (KI-I) 

Tato úroveň se týká státu, tedy zasažené území je území dvou a více krajů nebo celého 

státu. Narušením nebo ohrožením se zabývá ministerstvo, ústřední správní úřad nebo 

právnické a podnikající fyzické osoby, které působí na území více krajů nebo celého státu.  

Tyto subjekty jsou označovány jako nenahraditelné. Zvládnutí situace po vyřazení těchto 

subjektů lze jen za předpokladu, že byly uskutečněny předem připravené zásoby (plyn, ropa, 

atp.). K řešení situace lze využít legislativu – krizový zákon [6], energetický zákon [15]. [1] 

 

Subjekty krajské úrovně (KI-II) 

Narušení subjektů na této úrovni se týká celého kraje, jeho části nebo více obcí na území 

kraje. Kraj je schopen se se situací vypořádat sám – subjekt nahradí jiným nebo jej opraví.  

Narušením nebo ohrožením se zabývá krajský úřad na základě zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení. Ke snížení dopadů na území a obyvatelstvo lze využít Havarijní plán kraje a 

dohod mezi krajem a právnickými a fyzickými osobami. [1] 

 

Subjekty místní úrovně (KI-III) 

Tyto subjekty jsou na úrovni části obce nebo celé obce (jsou to např. zařízení dodávající 

teplo pro danou obec). Obec je schopna tyto závady odstranit samostatně – provizorně nebo je 

nahradí jiným subjektem. Na této úrovni lze využít oporu zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému. [1] 

 

Pro úrovně KI-I – KI-III je nutné zajistit tato opatření: 

 Plán kontinuity činností, 

 Plán odstranění a řešení následků mimořádné události, 

 Uzavření takových smluv a dohod s dalšími subjekty KI, právnickými a fyzickými 

osobami, které by mohly pomoci při řešení mimořádných událostí. [1] 
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3.2. Oblasti kritické infrastruktury České republiky 

Na základě kategorizace subjektů KI můžeme zařadit jednotlivé objekty do kategorií, 

k nimž patří. Tato kategorizace má za cíl zjednodušit zařazování staveb zvláštního významu 

do sektorů, k nimž náleží. Také je poté snazší stanovit jasná opatření pro zachování jejich 

funkčnosti. [1] 

 
Tabulka 1 Oblasti národní KI (Převzato z [1]) 

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 vod a podzemních zdrojů 

vody 

  2.3. Systém odpadních vod 

3. Potravinářství a 
zemědělství 

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 systémy 

6.1. Služby pevných telekomunikačních sítí 

  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 
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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 PO 

  8.2. Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) 

  8.3. Armáda ČR (zabezpečení ochrany) 

  
8.4. Radiační monitorování vč. podkladů pro rozhodování o 

opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření 

  8.5. Předpovědní, varovná a hlásná služba 

9. Veřejná správa 9.1. Státní správa a samospráva 

  
9.2. Soc. ochrana a zaměstnanost (soc. zabezpečení, stát. soc. 

podpora, soc. pomoc) 

  9.3. Výkon justice a vězeňství 
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4. KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A PRÁVNÍ ŘÁD 
Jak již bylo řečeno, v České republice prozatím není zákonná norma upravující kritickou 

infrastrukturu. Jediný pojem definován přesně zákonem je veřejná infrastruktura. [8] Obsah 

pojmu je srovnatelný s obsahem pojmu kritické infrastruktury.  

Pro zajištění chodu kritické infrastruktury nebo při mimořádných událostech, které chod 

narušují lze použít právních předpisů. Jsou to především zákony spadající do takzvaného 

„balíku krizových zákonů“: 

 Zákon o hasičském záchranném sboru České republiky [14] 

 Zákon o integrovaném záchranném systému [7] 

 Zákon o krizovém řízení [6] 

 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [9] 

 

 Tyto zákony vznikly především v důsledku povodní z roku 1997, kdy bylo ohroženo 

velké území České republiky. V té době nebylo možno vyhlásit jakýkoliv krizový stav, 

nebylo tedy možné přijmout jakékoliv opatření, které nebylo v souladu s tehdejšími zákony. 

Dnes je možné použití různých regulačních opatření, uzavírání smluv zajišťující mimořádné 

dodávky potravin nebo jiných zásob. Tyto zákony poskytují možnost vytvoření takových 

opatření, které v případě narušení funkčnosti KI pomohou zvládnout situaci rychleji a 

snadněji.  

Mezi hlavní nástroj pro zvládání krizových situací na úrovni KI-II by měl být Havarijní 

plán kraje nebo v tomto případě, kdy se jedná o Městský úřad Vsetín, Havarijní plán obce 

s rozšířenou působností. [2] 
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5. MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN – SUBJEKT KRITICKÉ 

INFRASTRUKTURY 
Obecní a městské úřady jsou považovány za subjekty KI spadající do oblasti Veřejné 

správy. Tyto objekty bývají označovány jako objekty zvláštního významu. [5] 

 Městský úřad Vsetín je objekt veřejné správy, který vykonává nejen samosprávu, ale také 

státní správu na daném území. Správní území Vsetína je rozsáhlé – spadá do něj celkem 32 

obcí včetně Vsetína. Narušení funkčnosti Městského úřadu by tedy mělo dopad nejen pro 

město Vsetín, ale i pro další obce ve správním území. 

 

Městský úřad ve Vsetíně jako státní správa pomáhá řešit krizové situace. Je důležitá jeho 

koordinační a organizační činnost vzhledem k obcím ležící v jeho správním území a 

schopnost finanční podpory těmto obcím. 

 

Vsetín je součástí Zlínského kraje. Nyní plní funkci obce s rozšířenou působností. Podle 

[19] je jeho správní území tvořeno obcemi: Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní 

Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřince, Lačnov, 

Lískovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, 

Pozděchov,  Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžka, Seninka, Střelná,  Ústí, Valašská Polanka, 

Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov. 
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Obrázek 1 Správní území MÚ Vsetín [23] 

 

 

5.1. Základní údaje 

Městský úřad se nachází v zastavěné části v centru města. Budova je součástí komplexu 

čtyř budov, z nichž tři jsou samostatně stojící – Městský úřad (skládá se ze dvou budov), kino 

Vatra a Střední zdravotnická škola a VZŠ. Každá z budov má svůj samostatný vchod a 

budovy nejsou navzájem propojeny (mimo dvou budov Městského úřadu). 

 



21 

 

 
Obrázek 2 Schéma budovy MÚ Vsetín a přilehlých budov 

 

Hlavní budova Městského úřadu je osmipodlažní, s železobetonovou konstrukcí. Okna 

jsou plastová bez mříží nebo jiného zabezpečení. Střecha plochá, dvouplášťová.  

Vedlejší budova je čtyřpodlažní, také železobetonová konstrukce, okna plastová bez mříží, 

střecha plochá, dvouplášťová.  

V prvním patře vedlejší budovy sídlí pobočka České spořitelny. Pobočka má samostatný 

vstup, není propojena žádných vstupem s Městským úřadem.  

 

5.2. Organizační struktura 

Městský úřad Vsetín je členěn na jednotlivé odbory, z nichž každý plní výkon státní 

správy v daném úseku. Jednotlivé odbory jsou patrné z organizační struktury Městského 

úřadu.  

 

Organizační struktura je uvedena ve zjednodušené podobě. Pod odbory spadají také 

jednotlivá oddělení. Tyto oddělení vykonávají svou část státní správy a samosprávy.  

  



22 

 

O dbor školství
a kultury

řádu a dopravy
plánování, stavebního

Odbor finanční

Starosta

Odbor územního

Terénní sociální práce

Odbor
právní

Odbor životního

úřad

Odbor kancelář starosty

Tajemník

Odbor

prostředí

Zastupitelstvo města V ýbory

Rada města Komise

Odbor správních
agend

Městská policie 1.  Místostarosta

věcí
Odbor sociálních

Odbor
strategického rozvoje

Útvar  interního
auditu 3.  Místostarosta

2.  Místostarosta

Oddělení 
public relations

Oddělení
sekretariátů

Městský úřad

informatiky

Obecní živnostenský

 
Obrázek 3 Organizační struktura Městského úřadu Vsetín (převzato z [24]) 
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Zastupitelstvo města 

 Je tvořeno 23 členy, 

 Nevyšší orgán samosprávného společenství, 

 Zvoleno občany města v přímých volbách, 

 Zřizovatel dvou výborů  

 Finanční výbor 

 Kontrolní výbor  

Rada města 

 Tvořena 7 členy z řad zastupitelstva, 

 Mezi členy patří starosta, 3 místostarostové + 3 členové zastupitelstva, 

 Výkonný orgán města, 

 Zřizovatel komisí, které podle potřeby může rušit nebo zřizovat (seznam komisí je 

uveden v Příloze č. 2) 

Městská Policie 

Zřizovatelem je město Vsetín. Podle zákona [10] ji řídí starosta města Vsetína nebo jeden 

z členů zastupitelstva, který k tomu byl určen. Působí na území města a spolupracuje s Policií 

České republiky. 

Terénní sociální práce 

Slouží k efektivnějšímu řešení problémů rodin, které potřebují pomoc v oblasti sociální 

péče. Zabývá se problémy plynoucí z rasových, drogových nebo sociálních důvodů. Snaží se 

především pomoci těm rodinám, které se sami snaží o změnu. 

Starosta města Vsetína 

Starosta volen zastupitelstvem. Je také starostou obce s rozšířenou působností, to 

znamená, že se jeho působnost rozšiřuje na celé území svěřeného obvodu.  

V případě vzniku mimořádné události se řídí poplachovým plánem IZS kraje a informace 

o průběhu záchranných a likvidačních prací předává pomocí operačních a informačních 

středisek integrovaného záchranného systému Ministerstvu vnitra. [3]  

Tajemník města 

Plní funkci tzv. statutární osoby, to znamená, že plní funkci nadřízeného všem 

zaměstnancům Městského úřadu a jeho jméno je uváděno na smlouvách, které se uzavírají 
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mezi MÚ Vsetín a jinými subjekty. Kontroluje také plnění úkolů, které byly městskému úřadu 

zadány. Zodpovídá za chod úřadu. 

Odbor správních agend 

Plní výkon státní správy v oblasti matriky, vydávání občanských průkazů, evidence 

obyvatelstva, vydávání cestovních dokladů až po vydávání řidičských oprávnění a 

přestupkovou agendu. Poskytuje také právní pomoc jednotlivým odborům Městského úřadu 

Vsetín a zastupuje úřad u soudů a jiných státních orgánů. Poskytuje také evidenci obecně 

závazných vyhlášek, Sbírek zákonů a zabývá se také ukládáním pokut v případě, že se 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba dopustí porušení předpisu obce. 

Odbor kancelář starosty 

Zabezpečuje vše spojené se zasedáním zastupitelstva nebo rady města. Stará se o 

vzdělávání zaměstnanců, spisovnu, podatelnu a výpravnu. 

Odbor finanční 

Stará se o finanční záležitosti města, od vytváření rozpočtu města až po výběr a správu 

poplatků. 

Odbor sociálních věcí 

Má na starosti rozhodování o dávkách sociální péče, o dávkách v hmotné nouzi. Stará se 

také o prevenci alkoholových a drogových závislostí, podporuje činnost terénních pracovníků 

a vede také správní řízení s osobami, které se dopustily přestupků spadajících do kompetence 

Odboru sociálních věcí. 

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy 

Tento odbor je stavebním úřadem, úřadem územního plánování, vyvlastňovacím úřadem 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, speciálním stavebním úřadem, silničním 

správním úřadem, dopravním úřadem a orgánem státní památkové péče ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností, obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který stanovuje 

místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 

provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích. 
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Odbor životního prostředí 

Tento odbor se stará o ochranu přírody, životního prostředí, pečuje o městskou zeleň, stará 

se o ochranu vod, ovzduší, zemědělství, rybářství, lesů a o odpadové hospodářství. Pod tento 

odbor spadá i oddělení krizového řízení, které se dále zabývá havarijním plánováním, požární 

ochranou a bezpečností práce.  

Odbor školství a kultury 

Na tomto úseku výkonu státní správy se Odbor školství a kultury řídí platným zněním 

školského zákona a plní tak všechny úkoly tímto stanovené. Vede např. seznam všech 

mateřských, základní, středních škol na vymezeném území. Sestavuje rozpočty přímých 

výdajů školských zařízení na svém území, které předává k dalšímu zpracování krajskému 

úřadu.  

Obecní živnostenský úřad 

Plní výkon státní správy pro celé své správní území na úseku živnostenského podnikání. 

Sídlí zde i centrální registrační místo, které slouží např. pro ohlášení činnosti. 

Odbor informatiky 

Má za úkol zabezpečit veškerá data nutná pro výkon státní správy a samosprávy 

Městského úřadu Vsetín.  

Odbor právní 

Zabezpečuje právní oporu ostatním odborům Městského úřadu a poskytuje právní pomoc 

v rámci stání správy a samosprávy Městskému úřadu Vsetín. 

Oddělení sekretariátů 

Toto oddělení je řízeno tajemníkem, zabývá se vším, co souvisí s výkonem funkce 

starosty, místostarostů a tajemníka. Stará se o vše od došlé pošty až po pořádání akcí 

konaných mimo Městský úřad, kterých se účastní starosta, místostarostové nebo tajemník. 

Útvar interního auditu 

Útvar se zabývá především činností finanční kontroly, nabízí také právní poradenství a 

stará se o fungování systému jakosti. [26] 
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Z organizační struktury a množství jednotlivých odborů je patrné, že tok informací 

funguje na principu předávání informací vedoucí odboru → podřízený.  

Každé pondělí se koná schůze vedení města se všemi vedoucími jednotlivých odborů. 

Vedení města na schůzi přidělí úkoly jednotlivým odborům a termíny, do kdy je nutné je 

splnit. Z této schůze je vytvořen zápis, na jehož základě jsou vedoucími odborů informováni 

jednotliví vedoucí oddělení a ti poté informují ostatní zaměstnance, kteří jim jsou podřízeni. 

Pro efektivní řízení úřadu by mělo každé oddělení jednou týdně svolat schůzku všech 

pracovníků oddělení a zjistit, zda byly všechny zadané úkoly splněny včas. V případě 

nesplnění termínu zjistit příčinu a vykonat nápravu věci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento informační tok platí i v případě vzniku mimořádné situace, kdy není možné zajistit 

informování všech zaměstnanců zároveň. O informování všech zaměstnanců se starají 

jednotliví vedoucí oddělení.  

 

5.3. Technická infrastruktura 

Město Vsetín je zásobováno pitnou vodou ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – 

prameniště podzemní vody Vsetín – Ohrada a z vodního díla Stanovnice nacházející se v obci 

Karolinka. Na území města je vybudován vodovodní řad i pro užitkovou vodu. Ta je 

dováděna především do podniků, které ji využívají k technologickým procesům. Na 

vodovodní řad pitné vody je napojeno 98% obyvatelstva města. Pitná voda je dováděna 

stejným řadem i do objektu MÚ Vsetín.  

Kanalizační soustava je pro celé město pevně dána. Do soustavy jsou připojeny téměř 

všechny objekty. Výjimku tvoří snad jen domy a chaty v odlehlých částech města – chatové 

oblasti, samoty, atp. Tyto objekty mají vlastní jímky, o jejichž údržbu se starají sami majitelé. 

Obrázek 4 Tok informací Městský úřad Vsetín 
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O celou vodovodní a kanalizační síť se stará společnost VaK Vsetín. V případě vzniku 

havárie je vše řešeno havarijní službou VaK Vsetín podle platných zákonů a předpisů. 

 

Distributorem plynu do zlínského kraje je společnost RWE Transgas. O celkovou údržbu 

a opravy na celé distributorské síti se stará společnost podle svých platných předpisů. 

V případě havárie se o nápravu starají havarijní služby společnosti. 

 

Dodávku tepla do objektu zajišťuje společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem 

na Jiráskové. V této ulici se nachází plynová kotelna. V případě jejího výpadku je možné 

využít náhradní zdroj téže firmy z ulice Jasenická. V tomto místě se nachází kotelna na topné 

oleje.  

 

Elektrická energie do objektu je dodávána z distribuční sítě společnosti ČEZ. V objektu 

jsou využívané především takové elektronické zařízení, které pro svou funkčnost potřebují 

napětí v síti 230 V. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ČEZ je jedinou společností 

dodávající elektrickou energii na celém území ORP Vsetín, není možné volit alternativního 

distributora v případě vzniku mimořádné události.  

 

V situaci, kdy dojde k narušení distributorské sítě nebo zařízení důležitého k dodávkám 

elektrické energie, plynu nebo vody může být vyhlášen stav nouze. Při vyhlášení tohoto stavu 

se společnosti distancují od škod, které v důsledky výpadku mohou vzniknout společnostem 

na daném území (např. vyhlásí-li společnost ČEZ stav nouze na daném území, nezodpovídá 

za ušlý zisk jiných společností na tomto území). 

 

5.4. Dopady narušení funkčnosti Městského úřadu Vsetín 

Výpadek Městského úřadu Vsetín mohou způsobit výpadky jiných prvků infrastruktury. 

Těmto prvkům je zapotřebí také věnovat pozornost, protože jejich narušení může způsobit 

výpadek dalších částí kritických infrastruktur (tímto mám na mysli i jiné sektory KI). Na 

následujícím obrázku jsou znázorněny vybrané dopady nefunkčnosti Městského úřadu Vsetín. 

Objekt je zařazen do oblasti kritické infrastruktury, proto považuji za nezbytné znázornit tyto 

dopady. 

 

 



28 

 

 

 

 
Obrázek 5 Dopady nefunkčnosti Městského úřadu Vsetín 
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6. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU OCHRANY 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN 
K tomu abych mohla navrhnout systém ochrany Městského úřadu Vsetín, potřebuji znát 

současná opatření a jejich funkčnost.  

Pro toto zjištění volím jednoduchou analýzu kontrolní seznam. Výhodou analýzy je, že 

pro její vyhotovení lze použít i informace z rozhovorů se zaměstnanci kontrolovaného 

subjektu. 

 

Kontrolní seznam jsem rozdělila do 5 částí: zabezpečení objektu, zaměstnanci, 

dokumentace, technická infrastruktura a zabezpečení počítačové sítě.  
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6.1. Zabezpečení objektu 

Fyzická ochrana objektu patří mezi nejdůležitější části ochrany. Samozřejmě nedílnou 

součástí je také požární bezpečnost stavby. Navenek jsou požární předpisy v objektu viditelné 

označením únikových cest, zpracovanými evakuačními plány, požárními poplachovými 

směrnicemi, hlásiči požáru a označenou hasící technikou. 

 
Tabulka 2 Kontrolní seznam Zabezpečení objektu 

č. 
1. Zabezpečení objektu 

ano ne poznámka 

1. Kontrolován vstup zaměstnanců do objektu? X 
 

Každý zaměstnanec má 
svůj čip. 

2. Kontrolován vstup jiných osob do objektu? 
 

X 
 

3. Bezpečnostní rám u vchodu? 
 

X 
 

4. Kamerový systém v objektu? 
 

X 
 

5. Kamerový systém při vstupu do objektu? 
 

X 
 

6. Je zde vrátnice? X 
  

7. 
Je zřízena bezpečnostní služba, která se stará o 

fyzickou ochranu?  
X 

V objektu sídlí Městská 
policie, ta "supluje" 

bezpečnostní službu. 

8. Automatický zámek budovy? 
 

X 
Na vrátnici 3 osoby 

zajišťující odemykání a 
zamykání budovy. 

9. Řízený vjezd (výjezd) vozidel do garáží? X 
 

Garážová vrata se otevírají 
pomocí čipů umístěných ve 
služebních automobilech. 

10. 
Instalovány na oknech mříže? (alespoň spodní 

patra objektu)  
X 

 
11. Je možné uzamknout jednotlivá patra? X 

  
12. Dodržovány požární předpisy? X 

  
13. Zpracovány požární poplachové směrnice? X 

  
14. 

Možnost alternativního zdroje elektrické 
energie?  

X 
 

15. 
Ujednány náhradní prostory v případě 

nefunkčnosti MÚ Vsetín?  
X 

 

16. Instalován v objektu EPS? X     
17. Zabezpečeny citlivé a utajované informace? X     
18. Je evidována odchozí pošta? (i elektronická) X     
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6.2. Zaměstnanci úřadu 

Dalším rizikovým faktorem je personál. V případě zaměstnanců, kteří nejsou dostatečně 

proškoleni nebo jsou nekvalifikováni, je větší riziko vzniku nežádoucí situace. Výběrem 

vhodných pracovníků se zabývá personální oddělení, které na základě požadavků vybírá 

kvalifikované pracovníky na jednotlivé pozice. Podle [12] je navíc každý úředník povinen se 

dále vzdělávat, proto předpokládám dostatečnou kvalifikaci každého ze zaměstnanců úřadu. 

 
Tabulka 3 Kontrolní seznam Zaměstnanci 

č. 
2. Zaměstnanci 

ano ne poznámka 

1. Pracují zde i externisté?   X 

Zaměstnáni jsou pouze stálí 
zaměstnanci, na pracovištích se 

mohou objevit i praktikanti (mají také 
podepsanou smlouvu) 

2. 
Všichni proškoleni v oblasti 

BOZP? 
X     

3. 
Všichni proškoleni v oblasti 

požární ochrany? 
X     

4. 
Vstupují a vycházejí z objektu jen 

na základě čipu? 
X     

5. 
Vede se nějaký přehled o 

osobách nacházejících se v úřadu 
mimo zaměstnanců? 

  X   

6. 
Mohou je na pracovišti 

navštěvovat členové rodiny a 
známí? 

X     

7.  
Jsou povinni zaměstnanci 

návštěvy na pracovišti hlásit 
např. na vrátnici? 

  X 
Hlásit pro kontrolu, kolik lidí se v 

objektu nachází. 

 

V případě vzniku krizových situací je možné evidovat návštěvy na vrátnici. Byl by tak 

zaveden kontrolovaný vstup do objektu.  
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6.3. Dokumentace 

Nedílnou součástí státní správy je i vytváření dokumentace. Do této oblasti řadím 

veškerou plánovací dokumentaci a dokumenty pro výkon státní správy. 

 
Tabulka 4 Kontrolní seznam Dokumentace 

č. 
3. Dokumentace 

ano ne poznámka 

1. 
Zpracován dokument o 
hodnocení bezpečnostních 
rizik? 

  X 
 Zpracována jen za dílčí úseky- 
počítačovou síť, dokumentaci úřadu. 

2. Zpracován havarijní plán? X     

3. 
Zpracován plán kontinuity 
činností? 

  X 
Pro případ přestěhování úřadu, jeho 
části. 

4. 
Zpracován seznam nouzového 
zásobování podle IS ARGIS? 

X   
Podrobný seznam dodavatelů a 
množství zboží, které je v případě 
nutnosti možno na dané území dodat. 

5. 
Zpracovány pány náležející do 
havarijního plánu? 

X     

6. 
Vypracovány požární 
poplachové směrnice? 

X     

7. 
Vyvěšen evakuační plán 
objektu? 

X     

8. 
Dokumenty archivovány 
elektronicky? 

X     

9. 
Dokumenty archivovány v 
písemné podobě? 

X     
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6.4. Technická infrastruktura 

Pro fungování Městského úřadu je zapotřebí zajistit vhodné pracovní podmínky. Ty jsou 

zajišťovány pomocí technické infrastruktury. Městský úřad jako takový není příliš schopen 

ovlivnit funkčnost těchto zařízení – je závislý na dodávkách od distributorů za sjednaných 

podmínek.  

 

 
Tabulka 5 Kontrolní seznam Technická infrastruktura 

č.  
4. Technická infrastruktura 

ano ne poznámka 

1. Budova napojena na veřejný vodovod? X     

2. Využívá objekt veřejné kanalizační sítě? X     

3. Napojena budova na veřejný plynovod? X     

4. 
Dodávka elektrické sítě uskutečňována po 

trase stejné jako do ostatních objektů v okolí? 
X     

5. Možnost náhradního zdroje pitné vody?   X   

6. Možnost náhradního zdroje tepla? X   
Firma, která zabezpečuje 

dodávky je schopna 
výpadek částečně řešit. 

7. 
Alternativní zdroj elektrické energie, aby 

zabezpečil chod celého úřadu? 
  X 

Pouze UPS u počítačů a 
generátor pro nouzové 

osvětlení. 
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6.5. Zabezpečení počítačové sítě 

Každá společnost chrání svá data. Zde se nezabývám poruchami softwaru nebo hardwaru 

způsobeným technologickými poruchami. Zaměřuji na hledání slabých míst v oblasti 

zabezpečení softwaru. 

 
Tabulka 6 Kontrolní seznam Zabezpečení sítě 

č.  
5. Zabezpečení sítě 

ano ne poznámka 

1. Vytvořená vnitřní síť? (intercom) X     
2. Požadují počítače po zapnutí heslo? X     

3. 
Dochází k odhlášení uživatele v 

případě, že se na počítači delší dobu 
nepracuje? X     

4. 
Jsou povinni měnit své přístupové 

heslo k síti v daném časovém 
horizontu? 

  X   

5. 
Může do počítače zkopírovat cokoliv 

bez zadání přístupového hesla? 
X     

6. 
Počítače zaměstnanců zabezpečena 

proti získávání informací pomocí 
jiných počítačů na stejné síti? 

X  
 

Data využívána celým úřadem 
musí být uložena v systému. Ten 

je přístupný pouze osobám, 
které mají přidělené přístupové 

heslo. 

7. 
Jsou všechny užívané počítače 

zabezpečeny antivirovými programy? 
X     

8. 
Pouze správce sítě je oprávněn 
vypnout zabezpečení počítače? 

(firewally, antivirové programy, atd.) 
 X 

  

9. 
Jsou povinni zaměstnanci po 

ukončení práce vypnout všechna 
elektronická zařízení? 

X     

10. 

Jsou zde zaměstnanci bez 
přístupového hesla? (nemohou tak 

využívat počítače samostatně v celém 
objektu úřadu) 

 X 
 

Všichni zaměstnanci 
nevykonávají činnost, při které 
by bylo nutné využívat tento 
systém (uklízečky, údržbáři…) 

11. 
Je v každém PC nainstalován legální 

software? 
X 

  
12. 

Instalace programů do PC je 
umožněna pouze správci sítě? 

X 
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6.6. Zhodnocení výsledků 

Z každé tabulky jsem vyhodnotila procentuální část kladných odpovědí. Čím vyšší je 

hodnota procent, tím lépe je objekt zabezpečen. Ovšem pokud vezmu v úvahu množství 

otázek, které je ke každé kategorii přiřazeno, pak nemohu jednoznačně určit, zda procento 

vyšší než 50 znamená, že je zabezpečení v dané oblasti dostatečné nebo ne.  

 

1. Zabezpečení objektu  50% 

2. Zaměstnanci   57% 

3. Dokumentace   78% 

4. Technická infrastruktura 72% 

5. Zabezpečení sítě  92% 

 

Proto je důležité se zaměřit na jednotlivé oblasti a zhodnotit tak, zda lze udělat něco více 

než doposud. Navrhovaná opatření viz níže kapitola 9. NÁVRH BEZPEČNOSTNÍ 

OCHRANY MÚ VSETÍN. 
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7. ANALÝZA RIZIK 
Označím-li Městský úřad Vsetín za subjekt kritické infrastruktury, pak jeho výpadek, 

dočasné vyřazení z provozu, způsobí značné negativní následky. Následky se netýkají jen 

nefunkčnosti výkonu státní správy a samosprávy, ale také neschopnosti uspokojit základní 

životní potřeby pro osoby žijící na správním území obce s rozšířenou působností Vsetín. 

Vzhledem ke skutečnosti, že prozatím není závazně dána metodika pro analýzu rizik 

kritické infrastruktury, pak volím takovou formu analýzy, která mi svou otevřeností pomůže 

zjistit možná rizika ohrožující chod úřadu. 

 

7.1. Ishikawův diagram 

V důsledku nedostatečných informací z hlediska ohrožení subjektu kritické infrastruktury 

je nutné zjistit možné příčiny výpadku funkčnosti MÚ Vsetín. K tomuto zjištění jsem použila 

Ishikawova diagramu. Tato analýza se také často nazývá jako analýza příčin a následků. 

 

Pro vytvoření tohoto diagramu je důležité stanovit důsledek všech možných příčin 

vedoucích k narušení funkčnosti subjektu KI. 

 

Tento diagram názorně ukazuje možné příčiny vedoucí ke stejnému následku. V tomto 

diagramu není kladen důraz na četnost příčin. [27] 
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Obrázek 6 Ishikawův diagram  

Vysvětlení zkratek použitých v diagramu:  opr. os. = oprávněná osoba 

       neopr. os. = neoprávněná osoba 
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7.2. Analýza souvztažností 

Vytvořením předchozí analýzy jsem si vytvořila seznam možných příčin. Pro vyhledání 

rizika systému použiji metodu zvanou analýza souvztažností. Tato metoda čerpá data ze 

statistik nebo z oficiálních zpráv, které organizace vedou. V tomto případě ale není žádný 

dokument, v němž by byla rizika identifikována.  

Pro tuto analýzu také není nutné znát četnost výskytu jednotlivých příčin. 

 

Na základě Ishikawova diagramu jsem stanovila rizika, která mohou vést k narušení 

funkčnosti subjektu. Z nich jsem vybrala ty, jež jsou z mého pohledu nejvíce pravděpodobné 

nebo naopak ty, které by při jejich výskytu měly katastrofální následky. 

 

Rizika jsou: požár, teroristický útok, vloupání, výbuch, narušení statiky budovy, havárie 

plynu, havárie vody, havárie kanalizační sítě, havárie dodávek tepla, narušení dodávek 

elektrické energie, sněhová kalamita, vichřice, povodně, zemětřesení, epidemie, výpadek 

bankovního sektoru, výpadek telekomunikační sítě, smazání systémových dat a sabotáž. 

 

Pro lepší vysvětlení jednotlivých rizik uvádím jejich popis viz. Příloha č. 3 Popis událostí. 

Již z výpisu jednotlivých událostí je možné pozorovat provázanost rizik, proto volím další 

analýzu pro určení nejzávažnějších rizik, analýzu souvztažností.  

Pro tuto analýzu je důležité řídit se výpočty viz. Příloha č. 4 Analýza souvztažností. 
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7.3. Výsledky analýzy 

Analýza souvztažností neslouží pro určení četnosti nebo pravděpodobnosti vzniku 

mimořádné události. Slouží k identifikaci nejzávažnějších rizik a hledání vazeb mezi nimi. 

Podle výsledného grafu je patrné rozdělení do 4 kvadrantů. Každý kvadrant má svůj význam. 

[4] 

Obrázek 7 Výsledný graf analýzy souvztažností 

 

I. Kvadrant – primární rizika 

- požár (1) 

- výbuch (4) 

- narušení statiky (5) 

 tato rizika považujeme za nejvíce ohrožující funkčnost MÚ Vsetín 

 

II. Kvadrant – sekundární rizika  

- teroristický útok (2) 

- vloupání (3) 

- sněhová kalamita (11) 
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- povodeň (13 

- zemětřesení (14) 

- sabotáž (19) 

 

III. Kvadrant – žádná primární rizika 

- havárie plynu (6) 

- havárie vody (7) 

- havárie kanalizační sítě (8) 

- havárie dodávek tepla (9) 

- nerušení dodávek elektrické energie (10) 

- výpadek bankovního sektoru (16) 

- výpadek telekomunikační sítě (17) 

- smazání systémových dat (18) 

 

IV.  Kvadrant – relativní bezpečnost 

- vichřice (12) 

- epidemie (15) 

 

Závěrem mohu říci, že jsem identifikovala vzájemné vazby mezi jednotlivými riziky. 

Identifikovala jsem primární a sekundární rizika při zvolené spolehlivosti 100%. Závislost 

určení primárních a sekundárních rizik závisí na stanovení výše spolehlivosti.  

Z pohledu na výsledný graf se může zdát, že je nutné provést opatření zejména proti 

primárním a sekundárním rizikům. Ovšem nesmíme zapomínat na fakt, že právě vznik jedné 

mimořádné události může znamenat vznik další, a to i z kvadrantu III. a IV. Proto je důležité 

stanovit opatření pro všechna rizika. Těmito opatřeními se můžeme vyhnout vzniku 

dominoefektu. Opatření bych v jisté míře zahrnula do systému ochrany MÚ Vsetín. 

 

Analýza souvztažností poskytuje názornou ukázku provázanosti jednotlivých prvků 

kritické infrastruktury. Při řešení jednoho problému je třeba brát ohled i na související 

problémy. Výpadek nebo narušení jednoho prvku má vliv na fungování prvku jiného.  
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8.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI U JINÉHO SUBJEKTU KRITICKÉ 

INFRASTRUKTURY  
Zajištěním bezpečnosti se subjekty kritické infrastruktury zabývají na základě vlastní vůle. 

Neexistuje žádný metodický pokyn, který by nařizoval učinit jakékoliv opatření z pohledu 

zajištění bezpečnosti prvku kritické infrastruktury. Jsou zde pokyny pro vedení seznamu 

objektů zvláštního významu vyskytujících se na spravovaném území a určení jejich možných 

ohrožení. Opatření však závisí na množství financí a vůli majitelů. [5] 

Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho budov sloužících jako sídla magistrátů, krajských 

úřadů, městských a obecních úřadů, jsou budovy staré mnohdy i 50 let, je zřejmé, že 

bezpečnost se přizpůsobuje budovám. Při navrhování rekonstrukcí nebo novostavbách je tomu 

přesně naopak – budova se přizpůsobuje nynějším bezpečnostním podmínkám. 

 Výhodou starších budov je především fakt, že požární bezpečností staveb se Česká 

republika zabývá již delší dobu. Takto byla stanovena alespoň minimální odolnost staveb 

proti účinkům požárů. [5] 

Pro porovnání uvádím Systémovou politiku bezpečnosti úřadů zpracovanou pro budovu 

Krajského úřadu zlínského kraje. 

 

8.1. Popis budovy Krajského úřadu zlínského kraje 

Krajský úřad zlínského kraje má navrženou Systémovou politiku bezpečnosti úřadu. Tato 

práce se dotýká zabezpečení objektu i informací. Dokumentace byla vytvořena samostatně 

pracovníky Krajského úřadu. 

Nabytím účinnosti zákona [13] vznikla nutnost přestěhování úřadu do budovy č. 21 ve 

středu města Zlína. Tato administrativní budova byla zkolaudována již v roce 1938 a často je 

označována jako Baťův mrakodrap.  

Po přístavbách k původní budově, svou nynější dispozicí se jedná o „třítrakt“ (tři spolu 

propojené budovy). V budově se nachází několik technických unikátů. Například potrubní 

pošta, páternoster, 4 automatické rychlovýtahy, nákladní výtah a také výtah pro návštěvy. 

V každém čtverci 3x3 m se v podlaze nachází zásuvka a telefon.   Zvláštností je také původní 

výtah Jana Bati, který sloužil jako jeho pojízdná pracovna. [31] 



42 

 

Budova má železobetonovou konstrukci, stejně jako budova Městského úřadu Vsetín. 

Okna jsou ocelová, neotvíravá, jsou zde pouze úzká ventilace nahoře a dole. Okna jsou 

dvojitá a uvnitř je umístěna roleta.  

Při přestěhování úřadu do budovy byly převzaty všechny prvky projektu – kamerový 

systém, zabezpečovací systém, EPS, atp. Na základě pochybností dostatečného zabezpečení 

proběhl bezpečností audit, který odhalil nedostatky.  

Každý úřad je veřejně přístupný pro všechny občany. Za normálního stavu zde žádná 

kontrola osob při vstupu do objektu ani jejich evidence. V případě Krajského úřadu zlínského 

kraje byla zřízena funkce bezpečnostního manažera, který v případě nebezpečí z prodlení 

může stanovit výjimky a nařídit kontrolu a evidenci osob při vstupu. Bezpečnostní manažer 

má tuto pravomoc pouze v případě, že ředitel úřadu není přítomen, ale musí být o tomto 

opatření informován. 

Vzhledem ke skutečnosti, že budova 21 neslouží pouze pro účely kanceláří krajského 

úřadu, je důležité, aby se všichni v budově řídili platným Domovním řádem. V budově se 

nachází také Finanční úřad, restaurace a kavárna a v objektu probíhá také stálá expozice. 

 

8.2. Základní principy ochrany Krajského úřadu zlínského kraje 

Všechna přijatá bezpečnostní opatření musí být v souladu se zajišťováním všech činností 

úřadu.  

Základem je ochrana životů a zdraví všech osob nacházejících se v objektu. V případě 

vzniku mimořádné události je na prvním místě ochrana životů i s rizikem, že dojde 

k obrovským materiálním škodám.  

Dalším důležitým krokem je průběžné analyzování a vyhodnocování bezpečnostních 

hrozeb. Na jejich základě jsou vynakládány finanční prostředky na zmírňování těch rizik, 

které nejsou kryty pojistnými smlouvami. Výjimky určuje ředitel úřadu. 

Každý zaměstnanec je seznámen se Systémovou politikou bezpečnosti Krajského úřadu 

zlínského kraje a pravidelně je jeho znalost kontrolována.  

Na základě vytvoření Systémové politiky bezpečnosti bylo nutné stanovit, jaké 

dokumenty je třeba vytvořit a v jakém rozsahu. Byly stanoveny tyto dokumenty: 

 Bezpečnostní řád, 

 Hodnocení bezpečnostních rizik, 

 Bezpečnostní politika informačních a komunikačních technologií, 

 Bezpečnostní směrnice pro uživatele informačních systémů, 
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 Ochrana osobních údajů, 

 Zabezpečení požární ochrany, 

 Zdravotnické zabezpečení Krajského úřadu, 

 Provozní řád, 

 Pravidla pro užívání majetku, 

 Plán krizové připravenosti, 

 Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik objektu, 

 Výchova a vzdělávání zaměstnanců k BOZP, 

 Havarijní plán informačních a komunikačních technologií. 

Je zřejmé, že dokumenty se netýkají pouze fyzického zabezpečení. Tvůrci se snaží 

poukázat na fakt, že pokud se zaměstnanec chová k užívanému majetku jako by ho vlastnil, 

pak se nebude snažit ho ani poškodit. Je zde také kladen důraz na dodržování platných norem 

v oblasti požární ochrany.  

Jednotlivé dokumenty se liší obsahem a rozsáhlostí – svou podrobností. Obsahem každého 

dokumentu jsou pokyny a návody jak se v dané oblasti řídit (např. stanoven příchod a odchod 

zaměstnance, jeho zaevidování, kontrola…). [30] 

 

V rámci pomoci vytvořit vlastní systém ochrany byly s těmito dokumenty seznámeni lidé 

pracující v oblasti krizového řízení ze všech určených obcí, které spadají do územní 

působnosti Zlínského kraje. Ovšem pokud se rozhodou vytvořit takovýto systém, záleží pouze 

na nich.  
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9. NÁVRH BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY MÚ VSETÍN 
V případě vzniku mimořádné události je zapotřebí obnovit funkčnost Městského úřadu 

Vsetín, ale také zajistit potřebné služby obyvatelstvu žijícímu ve správním obvodu. Obnova 

funkčnosti by měla probíhat podle již vytvořené dokumentace. Tu je zapotřebí vytvořit 

s předstihem a především seznámit s ní dotčené zaměstnance úřadu. Zajištění základních 

potřeb občanům ve správním obvodu bude zabezpečeno pomocí státních hmotných rezerv a 

ostatních smluvně zajištěných služeb.  

 

9.1. Vytvoření potřebné dokumentace 

Dokumentace týkající se systému bezpečnostní ochrany by měla obsahovat následující 

dokumenty: 

 Provozní řád, 

 Pravidla pro užívání majetku, 

 Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik objektu, 

 Hodnocení bezpečnostních rizik, 

 Zabezpečení požární ochrany, 

 Výchova a vzdělávání zaměstnanců k BOZP, 

 Plán pro fyzickou ostrahu, 

 Bezpečnostní politika informačních a komunikačních technologií, 

 Ochrana osobních údajů. 

 

V případě výpadku funkčnosti Městského úřadu Vsetín je zapotřebí zajistit jeho 

znovuobnovení v co nejkratším čase. Proto je zapotřebí vytvořit další dokument, který by 

v tomto případě mohl pomoci: 

 Plán kontinuity činnosti. 

 

Dále je potřeba se zaměřit na dokumenty, které jsou již zpracované a slouží pro zmírnění 

dopadů vzniklých krizových situací na daném území: 

 Krizový plán, 

 Plán krizové připravenosti. [16] 
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9.2. Popis a obsah dokumentů systému bezpečnostní ochrany 

Každý dokument vytvořený v rámci systému bezpečnostní ochrany musí obsahovat 

následující údaje: 

- identifikační údaje objektu,  

- k čemu dokument slouží, 

- výpis osob, které s ním mají být seznámeny, 

- osoba zodpovědná za aktuálnost dokumentu. 

 

Podle potřeby je možné do jednotlivých dokumentů vložit jakékoliv další informace. 

 

Provozní řád 

Tento dokument bych označila jako základní. V něm jsou upřesněna práva a povinnosti 

zaměstnanců nacházejících se na pracovišti. S tímto dokumentem musí být seznámeni všichni 

zaměstnanci úřadu bez výjimky. 

 

Pravidla pro užívání majetku 

Je důležité zaměstnancům stanovit pravidla pro užívání všech dostupných věcí na 

pracovišti. Je nutné stanovit zodpovědnost za užívání majetku a případnou škodu na něm. 

Každý zaměstnanec vlastní klíče od kanceláře, kde sídlí. Také je důležité stanovit pravidla pro 

předávání majetku – např. předání počítače do užívání, atp.  

 

Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik objektu 

V tomto dokumentu je zapotřebí provést důkladnou analýzu rizik, která pomůže odhalit 

všechna rizika objektu. Po odhalení rizik je nutné provést jejich hodnocení a vybrat tak ta 

rizika, která nejvíce ohrožují daný objekt. Tento dokument je nutné stále aktualizovat a brát 

na něj zřetel. Může odhalit i rizika, která se zprvu nemusí zdát důležitá, ale jejich případný 

výskyt může mít fatální následky.  

 

Hodnocení bezpečnostních rizik 

Může být součástí předchozího dokumentu. Obsahuje popis hrozeb a stanoví jejich míru 

rizika. Míra rizika je určena jako součin pravděpodobnosti vzniku rizika a míry dopadu rizika. 

Rizika s nejvyšší hodnotou míry rizika jsou ty, proti kterým je nutné stanovit takové opatření, 

aby k nim nedocházelo nebo v co nejmenší míře.  
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Zabezpečení požární ochrany 

Do této oblasti spadají všechny dokumenty týkající se požární ochrany podle vyhlášky o 

požární prevenci. [17] 

Je nutné stanovit činnosti, které nejsou v souladu s požární bezpečností objektu. 

 

Výchova a vzdělávání zaměstnanců k BOZP 

Každý zaměstnanec je seznámen při přijímání do zaměstnání se základními principy 

BOZP na pracovišti. Každý odbor provádí pravidelné přeškolování v této oblasti způsobilou 

osobou.  

 

Plán pro fyzickou ostrahu 

V tomto dokumentu je stanoveno, jak probíhá fyzické zajištění objektu. Nejedná se o 

přesný popis činností. Není kladen důraz na podrobnost této dokumentace. Jedná se spíše o 

výpis zařízení. Dokument by měl veden jako neveřejný. 

 

Bezpečnostní politika informačních a komunikačních technologií 

Tato oblast je zaměřena na bezpečnou manipulaci s daty a informačními a komunikačními 

technologiemi. Je zde také určeno jakým způsobem získávají zaměstnanci přístup do systému 

Městského úřadu Vsetín. Nacházejí se zde povinnosti jednotlivých zaměstnanců, vedení 

následné dokumentace a odpovědnosti za užívání. Dokument je vypracován formou směrnice. 

V tomto případě je nutná rozsáhlost a podrobnost – musí být přesně určeny odpovědnosti, 

činnosti uživatelů a způsob přístupu k zařízení.  

 

Ochrana osobních údajů 

Ochrana je zabezpečována pomocí zákona o ochraně osobních údajů. [11] Je nutné 

stanovit popis manipulace s údaji z oblasti personalistiky. 

 

Toto jsou dokumenty, které vytváří zaměstnanci úřadu. Mohou je vypracovávat lidé 

z různých odborů, záleží na zaměření a úkolech odborů. Zaměstnanci dokumenty 

zpracovávají na základě pověření vedením úřadu. Rozsah a způsob vypracování záleží také na 

vedení úřadu. Pro přehlednost bych ale volila typ směrnice.  
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Plán kontinuity činností 

Obsahem plánu jsou návody a postupy, které napomáhají a urychlují zvládnutí účinků 

mimořádné události. Tento plán musí obsahovat preventivní opatření, které pomáhají 

zvládnout následky mimořádné události. [32]  

 

Plán krizové připravenosti 

Tomuto dokumentu by měla být věnována zvláštní pozornost. Je zapotřebí vytvářet plán 

krizové připravenosti soustavně a neustále jej obnovovat v závislosti na změnách. Je také 

nutné provádět různá cvičení, která ověří jeho funkčnost.  

Plán by se měl skládat z několika dílčích dokumentů. V těchto dokumentech jsou uvedeny 

základní principy jak obnovit chod úřadu v co nejkratší době. Jsou zde návody a postupy jak 

co nejrychleji zprovoznit jednotlivá oddělení a zabezpečit tak základní potřeby obyvatelstva 

na území.  

Součástí dokumenty jsou také smlouvy a dohody o náhradních prostorách, zařízení a 

potřebného vybavení. 

 

9.3. Využití hospodářských opatření pro krizové stavy 

K zabezpečení dostatečného množství materiálních zdrojů pro řešení krizových situací je 

možné využít zákona o hospodářských opatřeních. [9] 

Tento zákon umožňuje za krizových stavů využití nouzového hospodářství, regulačních 

opatření a státních hmotných rezerv. To vše k podpoře výkonu státní správy. Aby byl systém 

hospodářských opatření využitelný, musí vést Městský úřad Vsetín jako určená obec Plán 

nezbytných dodávek. K vytvoření a zajištění aktuálnosti plánu je možné využít informační 

podporu IS ARGIS, který je pod správou Správy státních hmotných rezerv. Systém slouží 

jako evidence možných dodavatelů pro případ krize. 

Plán nezbytných dodávek je Městským úřadem Vsetín veden a pravidelně aktualizován. 

Pro využití těchto opatření je ovšem nutné vyhlásit krizový stav. 
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9.4. Další možná opatření 

V případě, že budou vytvořeny dokumenty zmíněné výše, pravidelně aktualizované a 

budou s nimi seznamováni ti zaměstnanci, kterých se týkají, bude se tak vytvářet politika 

bezpečnosti úřadu. Jsou zde však další opatření, které se mohou použít pro zvýšení 

bezpečnosti.  

Opatření ke zvýšení zabezpečení  

 objektu: 

- instalace kamerového systému u vstupu do úřadu, 

- uchovávání dat z kamerového systému po dobu minimálně 2 měsíců, 

- využívání strážníků Městské policie k zabezpečení ostrahy objektu, 

 

 informačních a komunikačních technologií: 

- instalace softwaru pro kontrolu přenosu dat, 

- pravidelná změna hesla zaměstnanců, 

- zálohování dat, 

- ochrana kopírování dat. 
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10.  ZÁVĚR 
Tato diplomová práce přiblížila systém ochrany Městského úřadu Vsetín, který je 

označován jako subjekt kritické infrastruktury. Tento subjekt je nutné zabezpečit, protože jeho 

případná nefunkčnost bude mít negativní vliv na celé správní území. K tomuto účelu je zde  

vypracován systém bezpečnostní ochrany. Systém bezpečnostní ochrany je v této práci 

chápán jako celek - zabezpečení objektu, dat, informací, zajištění základních potřeb 

obyvatelstvu žijícímu ve správním území. 

Nejprve bylo nutné zjistit, čím může být Městský úřad Vsetín ohrožen. Toto jsem 

provedla pomocí dvou analýz, které mi pomohly identifikovat rizika související s lidskou 

činností, přírodními vlivy i jejich kombinací. Poté jsem se věnovala analýze současného 

stavu. Na základě těchto informací bylo možné sestavit systém bezpečnostní ochrany 

Městského úřadu Vsetín.  

Do systému bezpečnostní ochrany neřadím pouze zabezpečení objektu, ale také 

vypracování potřebné dokumentace. Tato dokumentace by měla plnit funkci preventivních 

opatření a také by měla být nástrojem pro zvládání účinků mimořádných událostí. Mezi 

dokumentaci patří i dokumenty upravující práva a povinnosti zaměstnanců. Jednotlivé 

dokumenty je zapotřebí pravidelně aktualizovat a seznamovat s nimi dotčené osoby. Ve výčtu 

navrhované dokumentace jsou dokumenty, které jsou již zpracované. Jsou zde ale i takové, 

jejichž existence chybí.  

Současný stav zabezpečení objektu odpovídá možnostem. Vzhledem ke skutečnosti, že se 

jedná o úřad, není možné za běžných podmínek evidovat všechny osoby, které se v objektu 

nachází. Evidence zaměstnanců je zavedena a funguje.  

V oblasti zabezpečení technické infrastruktury je Městský úřad Vsetín závislý na 

dodavatelích. Pokud dojde k výpadku jedné ze služeb, o její opravu se stará příslušná 

havarijní služba. 

Díky absenci zakotvení pojmu kritická infrastruktura v české legislativě, nemá Městský 

úřad Vsetín povinnost vypracovat systém bezpečnostní ochrany. Tato diplomová práce se 

zabývá ukázkou, jak by bylo možné tento systém vytvořit. Vzhledem ke stávajícímu 

zabezpečení budovy a k přihlédnutí na množství vypracované dokumentace, by navržený 

systém neznamenal vynaložení velkého finančního obnosu. Ovšem pokud nebude zákonná 

povinnost vytvářet systém bezpečnostní ochrany u všech subjektů kritické infrastruktury, 

bude jejich zabezpečení záviset jen na vůli vlastníka. 
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11.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ECI Evropská kritická infrastruktura 

EPS Elektrická požární signalizace 

IS  Informační systém 

KI Kritická infrastruktura 

MÚ  Městský úřad 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PC Osobní počítač 

SCEPC Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování NATO 

UPS Nepřerušitelný zdroj energie 

VaK Vodovody a Kanalizace 

VZŠ Vyšší zdravotnická škola 
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