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Anotace 

Bc. Klímková, R. Hasičský záchranný sbor jako prvek subjektu kritické infrastruktury. 

 VŠB – TU Ostrava, 2010 

 

Diplomová práce je pojata formou případové studie a zabývá se systémem ochrany 

hasičského záchranného sboru podniku jako prvku subjektu kritické infrastruktury. Jelikoţ 

tento prvek patří do oblasti kritické infrastruktury, k identifikaci potenciálních výpadků a 

formulací doporučení, jak těmto výpadkům předcházet, případně redukovat budoucí škody, je 

potřeba vyuţít managementu rizik. Pomocí managementu rizik jsou nalézána taková opatření, 

která udrţí při vzniku mimořádné události posuzovaný systém funkčním tak dlouho a 

v takovém rozsahu, jak jen to bude moţné. Zároveň se vytvoří předpoklady pro to, aby bylo 

moţné po skončení mimořádné situace co nejrychleji proces stabilizovat a následně obnovit 

normální chod.  V souvislosti s posuzováním dopadů mimořádných událostí lze aplikací 

managementu rizik rovněţ sníţit podnikatelské riziko. 

 

Klíčová slova: ochrana kritické infrastruktury, plánování, riziko, zranitelnost, akceschopnost 

 

Annotation 

Bc. Klímková, R. Fire – fighting rescue of company as element critical infrastructure. 

 VŠB – TU Ostrava, 2010 

 

The thesis is conceived in the form of case studies and deals with the protection system Fire 

and Rescue Service as a business entity element of critical infrastructure. Because the element 

belongs to the field of critical infrastructure to identify potential failures and formulation of 

recommendations on how to prevent such interruptions or reduce future damage, it is 

necessary to take advantage of risk management. In case of uncommon situation Risk 

management help us to find those precautions which hold system in functional phase as long 

and in such range as it is possible. It also creates conditions for possibilities of quickly 

stabilization of process and consequently restores normal functioning after cessation of 

emergency. In the context of assessing the effects of extreme events risk management 

applications can also reduce business risk. 

 

Key words: critical infrastructure protection, planning, risk, vulnerability, agility
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1. Úvod 

 

Díky vzniku a vymezení kritické infrastruktury má kaţdý stát vytvořen vlastní systém 

ochrany, který má přesně stanovená pravidla a řídí se jimi při vzniklém nebezpečí. Do kritické 

infrastruktury spadají základní prvky, které jsou pro správné fungování státu nepostradatelné. 

Mezi základní prvek kritické infrastruktury řadíme i hasičský záchranný sbor podniku. 

Identifikace a ochrana kritické infrastruktury je obtíţným a dlouhotrvajícím úkolem. Z 

hlediska zabezpečování bezpečnosti státu je to úkol nabývající stále většího významu a 

priority, zejména proto, ţe ochrana kritické infrastruktury vytváří podmínky pro zvládání 

mimořádných událostí a krizových situací. 

Při řešení těchto mimořádných událostí se vyuţívá všech sloţek integrovaného 

záchranného systému. Nejen především Hasičského záchranného sboru České republiky, 

kterému byly ze zákona přičleněny úkoly ochrany obyvatelstva, ale dále také občanských 

sdruţení a zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity. K organizovaným skupinám v 

uvedené oblasti patří zejména jednotky hasičských záchranných sborů podniku. Ty plní mimo 

jiné i úkoly civilní ochrany a ochrany obyvatelstva vyplývající ze zákona [13] a vyhlášky 

[12]. 

Kaţdý podnik, kterému ze zákona nastane povinnost, má svou vlastní jednotku poţární 

ochrany, popřípadě je chráněn dle smlouvy jednotkou jiného podniku. S těmito jednotkami 

dokáţe HZS kraje kvalitně spolupracovat, organizovat jejich činnost a metodicky řídit jejich 

odbornou přípravu. Právě na spolupráci HZS kraje s jednotkami hasičských záchranných 

sborů podniku závisí případný úspěch při řešení mimořádných událostí nejen v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

Úkoly hasičského záchranného sboru podniku při záchranných pracích a na úseku 

ochrany obyvatelstva vyplývají z vnitřních havarijních plánů, popř. vnějších havarijních plánů 

podniků, u nich můţe vzniknout havárie [11]. 

Pro identifikaci potenciálních výpadků v různých oblastech kritické infrastruktury a 

formulaci doporučení, jak těmto výpadkům předcházet, případně redukovat budoucí škody, je 

potřeba vyuţít managementu rizik. Cílem managementu rizik je pak nalézt taková opatření, 

která udrţí při vzniku mimořádné události posuzovaný systém funkčním tak dlouho a 

v takovém rozsahu, jak to jen bude moţné. Umoţní tím ochranu ţivotů a zdraví postiţených 

osob a minimalizaci škod. Zároveň se vytvoří předpoklady pro to, aby bylo moţné po 



9 

 

skončení mimořádné situace co nejrychleji proces stabilizovat a následně obnovit normální 

chod. 

Cílem této práce je vypracovat formou případové studie systém ochrany hasičského 

záchranného sboru podniku jako prvku subjektu kritické infrastruktury, zkoumat jeho 

akceschopnost a to, co ji naruší. Hasičské záchranné sbory podniků České republiky mají 

nenahraditelnou roli, která představuje zvládání nejrůznější škály nestandardních situací a to 

jak přírodního tak i antropogenního charakteru. Fungování hasičského záchranného sboru je 

spojeno s implementací managementu rizik a krizového managementu v procesu zajištění 

akceschopnosti. Vhodným nástrojem ke shrnutí získaných poznatků a navrhovaných opatření 

je právě případová studie. 
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2. Základní pojmy 

 

 Kritická infrastruktura – výrobní a nevýrobní systémy a sluţby, jejichţ nefunkčnost 

by měla závaţný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a 

zabezpečení základních ţivotních potřeb [8]. 

 Krizová situace – mimořádná situace, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo 

způsobené následky odstranit běţnou řádnou činností správních úřadů a sloţek IZS 

[10]. 

 Krizový plán – Souhrn krizových opatření a postupů, které ústřední správní úřady 

stanoví k řešení krizových situací [9]. 

 Kontrolní seznam – metoda zaloţená na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému. [8]. 

 Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [10]. 

 Ochrana kritické infrastruktury – souhrn opatření, která při zohlednění všech rizik 

směřují k zabránění narušení subjektů nebo objektů kritické infrastruktury a vazeb 

mezi nimi [8]. 

 Případová studie -  Případová studie je detailní analýzou případu, který byl zvolen 

jako objekt výzkumu. Jejím cílem je poskytnout porozumění nebo příčinné vysvětlení 

vybraného případu. Musí zohlednit celkový kontext událostí, fenoménu či děje a musí 

zároveň poskytnout komplexní obrázek – musí být zahrnuto co největší mnoţství 

proměnných [1]. 

 Riziko – funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s určitou velikostí 

jejich následků [9]. 

 Subjekty kritické infrastruktury – představují vlastníci a provozovatelé výrobních a 

nevýrobních systémů vytvářející produkty nebo poskytující sluţby kritické 

infrastruktury [8]. 

 Ţivelní pohromy – mimořádné události vzniklé v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil [10]. 
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3. Rešerše 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, P. Ochrana kritické infrastruktury, 1. vydání, 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7385-025-8 

V publikaci jsou prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu 

v předmětné oblasti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Jsou zde také uvedeny teoretické pasáţe 

věnované základním principům ochrany kritické infrastruktury, stanovení kritických prvků 

v provozovaných systémech a moţné směry k eliminaci napětí v posuzovaných systémech 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu, 2. vydání, Ostrava: Edice 

SPBI Spektrum, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2 

Publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. Je zde 

popsána civilní ochrana z historického hlediska, její úkoly, informování obyvatelstva, přes 

dekontaminaci aţ po budování improvizovaných úkrytů.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 1. vydání, 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8 

Kniha popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice. 

Zabývá se rovněţ činností operačních a informačních středisek IZS, jejich rozmístěním a 

činností ve vztahu k základním i ostatním sloţkám IZS. Je zde popsán systém havarijního 

plánování a vztah IZS k havarijním plánům. 

 

 

KOVÁŘÍK, F.: Kritická infrastruktura a Hasičský záchranný sbor ČR, Sborník 6. 

mezinárodní konference „Ochrana obyvatel“, VŠB – TU Ostrava, 2007 

Příspěvek se zabývá rolí HZS ČR jako jedné s klíčových sloţek a jejího podílu na 

ochraně kritické infrastruktury. Autor zde představuje i osobní analýzu zranitelnosti 

jednotlivých prvků. 

 

Zpráva o řešení problematiky krizové infrastruktury v České republice, Usnesení 

bezpečnostní rady státu č. 30 ze dne 3. července 2007 
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Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Řád 

výkonu služby v jednotkách požární ochrany, Praha, 2009, 235 stran 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým 

se stanoví Řád výkonu sluţby v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, sboru 

dobrovolných hasičů obcí a sboru dobrovolných hasičů podniků. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu.  

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisí se zajišťováním obrany České Republiky před vnějším napadením a při jejich 

řešení. 
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4. Integrovaný záchranný systém 

 

Za integrovaný záchranný systém se povaţuje koordinovaný postup jeho sloţek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [6]. 

Podrobnosti o záchranných a likvidačních pracích jsou definovány zvláštním zákonem o 

integrovaném záchranném systému [14], který vymezuje: 

 

- pouţití IZS, 

- sloţky IZS a jejich působnost, 

- působnost a pravomoc správních úřadů, 

- práva a povinnosti právnických a fyzických osob, 

 

a to při: 

 

- přípravě na mimořádné události, 

- záchranných a likvidačních pracích. 

 

Integrovaný záchranný systém lze rovněţ charakterizovat jako prostředek součinnosti 

územních orgánů veřejné správy a sloţek při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

 

4.1.   Jednotky poţární ochrany 

 

Jednotkami poţární ochrany (dále jen „JPO“) jsou
1
: 

a) jednotka HZS kraje, která je sloţena z příslušníků HZS určených k výkonu sluţby na 

stanicích HZS kraje, 

b) jednotka HZS podniku, která je sloţena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, které vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, která je sloţena z fyzických 

osob, které nevykonávají činnost v této JPO jako své zaměstnání, 

 

_____________________ 

1
 Podle § 65 zákona o požární ochraně [11] 
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d) jednotka SDH podniku, která je sloţena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, které nevykonávají činnost v této JPO jako své zaměstnání. Základní úkoly  

JPO jsou popsány v zákoně o poţární ochraně. [11] 

Při zdolávání poţáru spolupracují JPO s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních 

předpisů
2
. JPO plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel (zákon o krizovém 

řízení [6]). 

Pro účely plošného pokrytí se JPO dělí na jednotky: 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

1. JPO I – jednotka HZS s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z 

místa dislokace, 

2. JPO II – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají sluţbu jako svoje 

hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy 

z místa dislokace, 

3. JPO III – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají sluţbu v JPO 

dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa  

dislokace, 

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

1. JPO IV – jednotka HZS podniku, 

2. JPO v – jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají sluţbu v JPO 

dobrovolně, 

3. JPO VI – jednotka SDH podniku. 

Po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky vyuţívány k zásahům i mimo svůj 

územní obvod. [14] 

 

4.2.   Jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

 

Jednotku HZS podniku zřizuje podnik, kterému vznikla povinnost zřídit jednotku 

zřizovací listinou, resp. smlouvou o zřízení společné jednotky. Obsah této listiny můţe být 

součástí organizačního řádu právnické nebo fyzické osoby, která je povinna zřídit jednotku 

HZS podniku.  

_____________________ 

2 
Např. zákon č. 18/1997 Sb., (atomový zákon) 



15 

 

Úkoly jednotek HZS podniku při záchranných pracích na úseku ochrany obyvatelstva 

vyplývají z vnitřních havarijních plánů, popř. vnějších havarijních plánů podniků, u nichţ 

můţe vzniknout havárie [11].  

Jednotka HZS podniku uskutečňuje výjezd z místa dislokace od vyhlášení poplachu 

 

 Do 2 minut, nebo 

 Pokud právní předpis nestanoví jinak
3
 

 

Úkoly jednotek HZS podniku při záchranných pracích na úseku ochrany obyvatelstva 

vyplývají z vnitřních havarijních plánů, popř. vnějších havarijních plánů podniků, u nichţ 

můţe vzniknout havárie [11]. Dále také podniků dotčených vnějším havarijním plánem nebo 

havarijním plánem kraje a zahrnují: 

 

 Záchranné a likvidační práce při haváriích v podniku 

 Podíl na varování a evakuaci zaměstnanců 

 Podíl na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 

 Podíl na dekontaminaci zaměstnanců nebo majetku 

 Podíl na přípravě zaměstnanců podniku k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádné události 

 

Početní stav zaměstnanců jednotky musí umoţňovat plnění úkolů jednotky a její 

akceschopnost. Minimální fyzický početní stav zaměstnanců stanoví hasičský záchranný sbor 

územně příslušného kraje. Výkon sluţby jednotky se řídí denním řádem výkonu sluţby 

stanoveným velitelem jednotky. 

 

4.3.   Zákon o integrovaném záchranném systému 

 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), stanovuje sloţky 

IZS a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a 

____________________________________ 

3
 Např. § 3 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.; Úmluva o mezinárodním civilním letectví vyhlášená pod č. 147/1947 Sb. 
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při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohroţení státu a válečného stavu. Integrovaným záchranným systémem rozumíme 

koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. IZS se pouţije v přípravě na vznik mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více sloţkami IZS. [11] 

Činnost IZS provádějí jeho sloţky. Ty se rozdělují na základní a ostatní. 

 

Základními sloţkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

poţární ochrany, zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, 

zdravotnická záchranná sluţba a Policie České republiky. 

 

Ostatními sloţkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace 

a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím. [11] 

Ostatní sloţky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 

vyţádání. 

 

Základní sloţky IZS zajišťují nepřetrţitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za 

tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. [10] 

Sloţky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 

starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, nebo Ministerstva vnitra, pokud 

provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací. [10] 

Odpověď na otázku, zda konkrétní hasičský záchranný sbor podniku patří mezi základní 

či ostatní sloţky IZS, najdeme v poplachovém plánu IZS. V něm je uvedeno, zda je jednotka 

zařazena do plošného pokrytí území kraje. 
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4.4.   Definice akceschopnosti 

  

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a 

prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliţe
4
: 

 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanoveními a  

jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v jím daném časovém limitu,  

 

b) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanoveními a 

jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v jím daném časovém limitu,  

 

c) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce 

zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava 

 

d) má za účelem provedení zásahu připravenu poţární techniku a věcné prostředky 

poţární ochrany a jsou splněny podmínky pro pouţití poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany. [12] 

 

Dokumentací o akceschopnosti jednotky je: 

 

 stráţní kniha 

 dokumentace o pravidelné odborné přípravě 

 zprávy o zásahu 

 staniční protokol rádiových sluţeb 

 taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu 

 záznamy o pravidelných kontrolách poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany [12]. 

 

Za správnost a úplnost záznamů odpovídá hasič vykonávající funkci velitele jednotky 

v příslušný den. 

 

________________________ 

4
 Podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., § 18. [12] 
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5. Pojetí kritické infrastruktury 

 

V České republice se přijala definice, která říká, ţe kritická infrastruktura jsou výrobní a 

nevýrobní systémy a sluţby, jejichţ nefunkčnost by měla závaţný dopad na bezpečnost státu, 

ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva [8]. 

Subjekty kritické infrastruktury se nazývají takové právnické či fyzické osoby, které 

provozují zařízení a objekty nebo poskytující sluţby, popř. vytvářející produkty ve vybraných 

oblastech. Jejich přehled je součástí seznamu subjektů kritické infrastruktury. 

Vybraných oblastí KI bylo postupně vytipováno deset a v jejich rámci deklarováno 43 

produktů a sluţeb, které jsou povaţovány za prioritní z hlediska fungování společnosti. 

V současnosti se počet těchto vybraných oblastí KI sníţil na 9 a v jejich rámci je deklarováno 

39 produktů a sluţeb – viz příloha 1. 

 

5.1.   Ochrana kritické infrastruktury 

 

Ochrana kritické infrastruktury znamená ochranu objektů a sítí, tj. hlavně kříţících se 

liniových struktur v lidském systému, které např. zjednodušeně představují technické 

struktury v území. Ochrana kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech 

moţných rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování prvků, vazeb a toků kritické 

infrastruktury tak, aby za ţádných okolností nedošlo k jejich selhání [8]. V důsledku existence 

mezinárodní závislosti a provázání sektorů můţe selhání kritické infrastruktury v jednom státě 

ovlivnit více států, proto ochrana kritické infrastruktury vyţaduje nejen sdílení odpovědností s 

privátním sektorem a výměnu informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními 

organizacemi, ale i mezinárodní spolupráci [11]. 

Základní strategický přístup pro ochranu kritické infrastruktury je:  

 nic není absolutně bezpečné, 

 prvky i sítě KI mohou selhat dříve nebo později, a proto je nutné sofistikované řízení 

 bezpečnosti území. 

Účinné a efektivní řízení bezpečnosti v území se musí opírat o současné znalosti a jejich 

správná vyhodnocení v souvislostech, které platí v daném území. Proto základní roli má 

výzkum, který v současné době řeší: 
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 vnitřní propojení (tzv. interdependence v subsystémech kritické infrastruktury i v 

lidském systému), 

 postupy a cíle ochrany KI z manaţerského pohledu na úrovni státu, 

 moţné rozdělení úkolů ochrany KI mezi veřejný a privátní sektor (vychází se z rizik v 

území s cílem dosáhnout optima pro oba), 

 nároky na řídící personál vlastníků kritické infrastruktury a technologií, 

 obecný rámec pro bezpečnost KI. [8] 

 

Ochrana kritické infrastruktury je zaloţena na sníţení zranitelnosti systému, resp. zvýšení 

jeho odolnosti vůči dopadům mimořádné události. 

 

5.2.   Ochrana kritické infrastruktury v České republice 

 

Česká republika se ochranou kritické infrastruktury zabývá dlouhodobě, i kdyţ různá 

období měla v této oblasti různé priority. Novodobá filosofie ochrany kritické infrastruktury 

v ČR je zaloţena na zachování základních funkcí státu za krizových situací [8]. Ochrana 

kritické infrastruktury nabývá u nás stále více na významu. Problematiku ochrany kritické 

infrastruktury má v ČR v působnosti Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) 

Bezpečnostní rady státu. Jeho řízení patří do gesce MV GŘ HZS. 

Řešení problematiky kritické infrastruktury a její ochrany u nás lze rozdělit na tři části, a 

to: 

 mapování kritické infrastruktury v ČR; 

 inventura přístupů subjektů řešících problematiku kritické infrastruktury v jejich 

jednotlivých oblastech, 

 rozbor situace v jednotlivých odvětvích ČR s vazbou na postupy mezinárodních 

organizací a institucí (EU, NATO aj.) 

 

V souvislostech očekávaného vývoje v ochraně KI v České republice je nutno vzít na 

vědomí, ţe v dalším období budeme zřejmě rozlišovat mezi národní kritickou infrastrukturou 

a evropskou kritickou infrastrukturou. Výlučné postavení mezi subjekty KI si nadále zachová 

elektroenergetika. Zvláštní postavení bude zaujímat informační kritická infrastruktura. 
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5.3.   Situace v zahraničí 

 

Členské státy EU, ani členské země NATO, nemají v oblasti ochrany kritické 

infrastruktury příliš jasno. Hlavním důvodem k hledání vhodných řešení je především to, ţe 

svět spěje k velmi úzkému propojení ekonomik na nadnárodní úrovni, coţ postihne i subjekty 

kritických infrastruktur [8].  

V minulosti byly v rámci činnosti Výboru pro civilní ochranu (CPC) NATO zahájeny 

první diskuse na téma KI a její ochrany a to v souvislosti s ochranou obyvatelstva a jeho 

ţivotních podmínek. CPC se soustředil na úvodní informace na téma ochrany kritické 

infrastruktury, které byly státům poskytnuty formou základních materiálů a seminářů. O této 

problematice začaly hovořit státy, které se oblastí kritické infrastruktury a její ochranou 

intenzívně zabývaly z různých důvodů. NATO v této oblasti poskytlo prostor pro vzdělávání 

partnerských států a nových členských států NATO s cílem rozšířit informovanost a získat 

přehled o stavu řešení v jednotlivých státech. 

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

Plánovací výbor pro civilní komunikace v NATO (dále jen „CCPC“). Jeho zaměření byla 

ochrana KI telekomunikačních sítí včetně internetu. Po 11. září 2001 vypracoval Hlavní výbor 

pro civilní nouzové plánování (SCEPC CNP) akční plán, jenţ poţadoval definovat problémy, 

které mohou vzniknout útoky na KI. 10. září 2003 schválil výbor pro civilní ochranu 

koncepční dokument o KI a zaslal ho ke schválení do SCEPC. SCEPC dokument schválil 6. 

listopadu 2003. V dokumentu můţeme nalézt i pracovní definici KI. Tato definice slouţí jako 

základ pro práci NATO oblasti kritické infrastruktury. 

V podmínkách orgánů EU se problematika ochrany kritické infrastruktury začala řešit o 

něco později. A to aţ po narušení dodávek elektrické energie v některých státech Evropy 

přírodními katastrofami a také v souvislosti s následky teroristických útoků v Madridě a 

Londýně. Evropská unie cestou svých orgánů zahájila v roce 2004 přípravu komplexní 

strategie k ochraně KI. Dokument je znám pod názvem Evropský program pro ochranu 

kritické infrastruktury (European Programme for Critical Infrastructure Protection), dále téţ 

EPCIP. Určení evropské kritické infrastruktury má být předmětem společného postupu 

příslušných orgánů na úrovni EU a jednotlivých zemí [8]. 
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5.4.   Kategorizace subjektů (prvků) kritické infrastruktury 

 

Cílem stanovení kritérií pro zařazení subjektů kritické infrastruktury do kategorií je 

stanovení opatření pro jednotlivé subjekty k tomu, aby byly vytvořeny podmínky pro 

zachování potřebných činností a sluţeb v případě narušení jejich fungování.  

Současné rozdělení subjektů zařazených v jednotlivých sektorech či odvětvích je 

prováděno podle jejich významu pro místní, krajskou, národní (celostátní) úroveň. 

 

Subjekty kritické infrastruktury 

Definice byla schválena při jednání pracovní skupiny KI dne 14. března 2007. 

Subjekty KI jsou vlastníci a provozovatelé výrobních a nevýrobních systémů vytvářející 

produkty nebo poskytující sluţby kritické infrastruktury. 

 

Základní kritéria, podle kterých jsou subjekty KI rozděleny do kategorií: 

 

a) nenahraditelnost 

Při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba části zařízení 

(systému). Činnost nelze nahradit v krátkém období a do obnovy činnosti lze náhradu řešit 

pouze provizorně s tím, ţe bude významně ovlivněn ţivot obyvatelstva a fungování veřejné 

správy. Bude omezeno nebo znemoţněno (dočasně) naplňovat některé základní potřeby (např. 

dodávky elektřiny, plynu, fungování komunikačních prostředků, sluţeb,…). Přitom můţe, ale 

nemusí být, vyhlášen krizový stav. Budou vyhlašovány regulační stupně, stavy nouze nebo 

omezení, která mohou být aţ celostátního charakteru. 

Dopady: zvýšené poţadavky na vnitřní bezpečnost, vnější ostrahu, mezinárodní pomoc; 

dlouhotrvající omezení některých činností,…. 

Podle tohoto kritéria se zařazují subjekty do kategorie I. 

 

b) nahraditelnost 

Při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba části zařízení 

(systému). Jejich činnost lze však nahradit jiným subjektem nebo provizorním způsobem v 

dostačující kvalitě. 

Obdobně jako u nenahraditelných subjektů můţe, ale nemusí, být vyhlášen krizový stav v 

rozsahu v návaznosti na postiţené území. 
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Dopady: je nutné zabezpečit náhradní nebo provizorní řešení vlastním subjektem, popř. 

obcí nebo krajem. 

Podle tohoto kritéria se zařazují subjekty do kategorie II a III. 

 

c) úrovně 

· místní, 

· krajská, 

· národní (celostátní), 

· nadnárodní (Evropská kritická infrastruktura). 

 

Dále je ještě potřeba zmínit objekty důleţité pro obranu státu (dále jen „ODOS”), které 

mají celostátní význam při zajišťování obrany státu a to zejména pro zajištění základních 

funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil ČR. Při jejich výběru se vychází z Plánu obrany 

ČR, Koncepce operační přípravy státního území ČR, dílčích plánů obrany a rovněţ krizových 

plánů ministerstev, ÚSÚ, krajů a dalších určených zpracovatelů. [15] 

 

Objekty moţného napadení (dále jen „OMN”) mají za stavu ohroţení státu nebo 

válečného stavu podstatný význam pro zabezpečení mobilizace ozbrojených sil ČR, plnění 

opatření na území kraje, zajištění základních ţivotních potřeb obyvatelstva a fungování státní 

správy a samosprávy. Prakticky jsou shodné se subjekty kritické infrastruktury všech 

kategorií. [15] 

 

Základní poţadavky na zajištění funkčnosti subjektů kritické infrastruktury, které jsou 

současně OMN nebo ODOS, by měly být sjednoceny co do rozsahu s tím, ţe některé 

speciální poţadavky nutné z hlediska obrany by byly realizovány při hrozbě válečného 

konfliktu nebo po vyhlášení stavu ohroţení státu nebo válečného stavu. [15] 
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6. Výskyt rizikových faktorů 

 

Z hlediska rizika mimořádných událostí všech druhů vykazuje současný vývoj ve světě 

zhoršující se tendence. Jednotlivé části systému je třeba chránit před rizikovými faktory. 

Některé rizikové faktory: 

 

 Rizikový faktor člověk 

- Nedostatečně kvalifikovaný personál 

- Lidské selhání 

- Kriminální jednání 

 Rizikový faktor organizace 

- Koncentrace nezbytných důleţitých zdrojů 

- Outsourcing (nákup sluţeb mimo podnik) infrastruktur kritických pro podnik 

 Rizikový faktor příroda a ţivotní prostředí 

- Přírodní katastrofy, epidemie a zamoření 

 Rizikový faktor informačních technologií (IT) 

- Rostoucí závislost na IT 

- Celosvětové propojení systémů sítěmi IT 

- Standardizace techniky a komponentů 

- Vzájemné propojení kritických infrastruktur 

- Rizikový faktor informačních technologií (IT) 

- Internet – nervový systém kritických infrastruktur (bezpečnost IT) 

- Krátké cykly inovace IT 

 

Těchto rizikových faktorů, které se mohou objevit, a které působí na kritickou 

infrastrukturu je velmi mnoho. Výše uvedené rizikové faktory patří k těm závaţnějším. 
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6.1.   Prvek systému a jeho havárie 

 

Pro zabezpečení činností hasičského záchranného sboru podniku jako prvku systému je 

nutno vyloučit následná moţná narušení:  

 

 Selhání komunikačních systémů (interní linkové a rádiové spojení, příjem tísňových 

volání, komunikace mezi OPIS jednotlivých sloţek IZS, přetíţení krizové 

komunikační sítě, atd.) 

 Narušení dopravní sítě – strţení mostních konstrukcí, neprůjezdnost silnic vlivem 

přírodních kalamit, apod.  

 Nedostatek pohonných hmot (stav ropné nouze) 

 Vyřazení krizových informačních systémů. 

 Zneschopnění sil a prostředků vlivem 

o Infekční nákazy 

o Radioaktivního záření (havárie, špinavá bomba) 

o Nebezpečných látek včetně bojových otravných látek 

o Účinky nástraţných výbušných systémů 

o Útoků na místa dislokace sil a prostředků, 

o Hrozbou nebo provedením teroristické akce, úmyslným poškozováním objektů 

KI 

 Nedostatek sil a prostředků pro zabezpečení základních sluţeb. 

    Nedostatek zásobování potravinami, pitnou vodou, apod. [15]. 

 

 

Jednotlivé subjekty KI je potřeba přesvědčit o tom, ţe je pro ně jejich ochrana přínosem. 

To sice znamená vynaloţení určitých prostředků, ale dotčený subjekt tím získává konkurenční 

výhody. Ty pak spočívají v tom, ţe za krizové situace má subjekt KI minimalizované ztráty a 

můţe prakticky bez přerušení výrobní činnosti nabízet své produkty ve prospěch řešení 

krizové situace. 
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7. Bezpečnostní posouzení objektu 

 

Pro případovou studii je obecně zvolen objekt hasičského záchranného sboru podniku. 

Jedná se o středně velkou jednotku s asi 300 zaměstnanci. Dle tabulky č. 1 je jednotka HZS 

podniku zařazena do kategorie JPO-IV. 

 

Tabulka č. 1 Operační hodnoty kategorií jednotek PO [8] 

 
Kategorie jednotek PO pro účely plošného pokrytí 

JPO-I JPO-II JPO-III JPO-IV JPO-V JPO-VI 

Doba výjezdu 

(min) 
2 5 10 2 10 10 

Územní 

působnost 

(min) 

20 10 10 není není není 

Druh jednotky 

PO 
HZSO SDHO SDHO HZSP SDHO SDHP 

 

Tento prvek kritické infrastruktury spadá v oblasti krizové infrastruktury do sektoru č. 8 – 

Nouzových sluţeb. 

Nouzovými sluţbami se rozumí minimální rozsah činností nutných k zabezpečení 

ochrany ţivotů, zdraví a majetku občanů.  

Sektor nouzových sluţeb zahrnuje nejen sloţky Integrovaného záchranného systému, ale 

i další oblasti, které souvisí se zvládáním mimořádných a krizových situací v souladu 

s krizovou legislativou ČR. Do této oblasti bylo také zahrnuto radiační monitorování včetně 

doporučení ochranných opatření a předpovědní, varovná a hlásná sluţba.  

Základní legislativa (zákony) pro činnost subjektů spadajících pod působnost MV reaguje 

na potřeby, které vyplynuly z poznatků a ze zkušeností při provádění záchranných a 

likvidačních prací spojených s řešením krizových situací a mimořádných událostí, včetně 

událostí bezpečnostního charakteru. Hlavní problém, který vystupuje do popředí je stávající 

materiálně technické vybavení Policie ČR a HZS ČR, které je zpravidla morálně i technicky 

zastaralé a sniţuje akceschopnost této sloţky. Plnění mimořádných úkolů za krizových stavů 

předpokládá rovněţ vytvoření dostatečných záloh pro Policii ČR a HZS ČR (např. posílení 

silami a prostředky od Armády ČR) [15]. 



26 

 

Pro potřebu záchranných prací musíme kalkulovat s jednotkou hasičského záchranného 

sboru podniku profesionální a dobrovolnou, které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje. 

 

7.1.   Základní údaje o objektu 

 

Objekt nemá chráněnou zónu, ve které by se vyskytovaly utajované skutečnosti. 

Majitelem objektu s právem hospodaření je město. V objektu je dislokováno v jedné kanceláři 

oddělení správy budov resp. energetik HZS. 

Hasičská stanice je dvoupodlaţní samostatný ţelezobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. 

Vstup do objektu je jeden hlavní do vstupní haly, dvě vrátka v garáţových vratech ze dvora a 

z ulice do garáţí, jedny vrátka v garáţových vratech do dílny ze dvora a dveře ze dvora na 

schodiště.  

Vjezdy do garáţí objektu jsou z ulice celkem čtyři a slouţí k výjezdu poţární techniky. 

Vrata jsou ovládána z ústředny velínu a zevnitř garáţí elektricky a nouzově ručně. Pět vrat ke 

vjezdu do garáţí z oploceného dvora je ovládáno rovněţ zevnitř elektricky  

a nouzově ručně.  

Vjezdy do areálu objektu jsou celkem dva. Hlavní vjezd z ulice je vraty, která jsou 

otevírána elektrohydraulicky a rovněţ ovládána elektricky z ústředny velínu nebo dálkovými 

evidovanými ovladači. Další nouzový vjezd je umoţněn vraty v plotu Hasičské stanice, která 

jsou opatřena řetězem se zámkem.  

 

7.2.   Obecná struktura managementu rizik 

 

Modelovou strukturu managementu rizika v kritické infrastruktuře znázorňuje obrázek č. 

1. Výchozím krokem managementu rizika je identifikace těch organizačních součástí u 

objektů kritické infrastruktury, které jsou důleţité pro jeho celkovou existenci – analýza 

kritičnosti. Takto identifikované provozy se pro další analytické práce označují jako kritická 

místa.  

Dalším krokem je provedení evidence nebezpečí, která mohou objekt kritické 

infrastruktury ohrozit a následná analýza ohroţení.  
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Následuje analýza zranitelnosti kritických míst. Zranitelnost charakterizuje moţnost 

narušení chodu nebo úplného výpadku funkčnosti kritického místa v objektu kritické 

infrastruktury. Úroveň rizika pro sledované kritické místo získáme posouzením vzájemného 

působení mezi úrovněmi jeho kritičnosti, ohroţení a zranitelnosti.  

Závěrečnou fázi pak představuje volba opatření k minimalizaci rizik. Volba opatření je 

ovlivněna dosaţenou úrovní ochranného efektu ve spojení s náklady na jeho dosaţení. 

Zákoník práce poţaduje, aby podnik prováděl analýzu rizik a celou problematiku řízení 

rizik měl zakotvenu v provozní dokumentaci. Zařazení podniku do krizového plánu kraje od 

něj vyţaduje zpracování příslušného plánovacího dokumentu – plánu krizové připravenosti.  

Zpracovatel krizového plánu by měl v takovém případě poskytnout rovněţ výstup 

z analýzy rizik v příslušném územním celku [2]. 

Popsaný proces managementu rizika můţe být pouţit jako celkový koncept, nebo z něj 

mohou být pouţity jen jeho vybrané části. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Modelové schéma managementu rizika [2]. 

 

 



28 

 

7.3.   Cíle ochrany objektu 

 

Cílem ochrany objektů hasičských záchranných sborů podniků je nalezení takových 

opatření, která by zamezila vzniku vnějších a vnitřních rizik z hlediska ohroţení předmětů 

chráněného zájmu a stanovení bezpečnostních opatření k ochraně objektu.  

Stanovená opatření jsou určena k základní ochraně objektu a měla by být pojímána jako 

opatření standardní. 

 

Opatření k základní ochraně objektu: 

 

 hranice podnikových provozů je nutno zajistit technicky a organizačně tak, aby 

nepovolané osoby nemohly vniknout bez pouţití násilí nebo zákeřné lsti, a aby bylo 

násilné vniknutí zjištěno v přiměřeném čase, 

 cizí osoby v podniku by měly být identifikovatelné, 

 zařízení je nutno zajistit tak, aby nebylo moţné provádět nepovolané zásahy (úkony) 

bez interních znalostí a/nebo technických pomůcek, 

 finanční zdroje nasazovat podle seznamů priorit (integrální management bezpečnosti), 

 průmyslové parky kladou zvláštní poţadavky na bezpečnostní opatření uţ jenom kvůli 

velkému počtu právně a organizačně samostatných provozovatelů, 

 zranitelnost nebezpečných zařízení v nich lze minimalizovat zpravidla pouze cestou 

společně vytyčených cílů ochrany a společných opatření [17]. 

 

Při vzniku mimořádných událostí je potřeba eliminovat jejich případné následky, které by 

mohly vést k ohroţení ţivotů, majetku a funkceschopnosti tohoto objektu a také 

akceschopnosti celé jednotky. Při případném vzniku a po skončení mimořádné události, je 

dalším cílem ochrany objektu co nejrychlejší stabilizace a následná obnova objektu pro 

zajištění jeho opětovné funkceschopnosti.  
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7.4.   Druhy ohroţení 

 

Je nutno počítat především s níţe uvedenými hrozbami, které by měly velký vliv jak na 

náš virtuální hasičský záchranný sbor podniku, tak i na funkčnost celého integrovaného 

systému: 

 ohroţení vlivem ţivelních pohrom s rozsáhlými následky (například povodně, tornáda, 

vichřice, sněhová kalamita, aj.) 

 ohroţení vlivem pandemií (např.: ptačí chřipka) 

 ohroţení vlivem technického nebo lidského selhání a s tím souvisejících nehod a 

havárií s rozsáhlými následky (např.: jaderná havárie, nehoda na ţeleznici, aj.) 

 ohroţení vlivem terorismu, kriminality a různých sabotáţí (např.: bombový útok s 

cílem způsobit co největší ztráty na ţivotech, aj.) 

 

Zranitelnost IZS je znásobena velkou provázaností subjektů kritické infrastruktury, 

sloţitostí systému, domino efekty atd. 

 

Mezi faktory zvyšující riziko ohroţení nouzových sluţeb musíme zařadit zejména: 

 územní aglomerace s vysokým počtem lidí, infrastruktur, průmyslu, 

 neexistenci záloţních zdrojů 

 přílišnou sloţitost systémů 

 vzájemnou závislost 

 

Pro zabezpečení činnosti objektu hasičského záchranného sboru podniku je nutné vyloučit 

následná moţná narušení:  

 Selhání komunikačních systémů (interní linkové a rádiové spojení, příjem tísňových 

volání, komunikace mezi OPIS jednotlivých sloţek IZS, přetíţení krizové 

komunikační sítě, atd.) 

 Narušení dopravní sítě – strţení mostních konstrukcí, neprůjezdnost silnic vlivem 

přírodních kalamit, apod.  

 Nedostatek pohonných hmot (stav ropné nouze) 

 Vyřazení krizových informačních systémů. 

 Zneschopnění sil a prostředků vlivem 

o Infekční nákazy 
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o Radioaktivního záření (havárie, špinavá bomba) 

o Nebezpečných látek včetně bojových otravných látek 

o Účinky nástraţných výbušných systémů 

o Útoků na místa dislokace sil a prostředků, 

o Hrozbou nebo provedením teroristické akce, úmyslným poškozováním objektů 

KI 

 Nedostatek sil a prostředků pro zabezpečení základních sluţeb. 

 Nedostatek zásobování potravinami, pitnou vodou, apod. [15]. 

 

Elektrorozvodné soustavy a elektrická energie vychází v hodnocení jako jedna z 

nejdůleţitějších oblastí kritické infrastruktury. Při jejím výpadku bude váţně ohroţeno 

mnoţství systémů, u kterých je vysoká pravděpodobnost, ţe se při včasném neobnovení 

dodávky elektrické energie zhroutí také. [16] 

Největší vliv na činnost nouzových sluţeb, do kterých spadá hasičský záchranný sbor 

podniku, bude právě mít výpadek proudu. Tento problém se dotkne prakticky všeho, protoţe 

činnost systému tím bude výrazně zkomplikována a ztíţena. Výpadek proudu můţe být 

zapříčiněn mnoha způsoby: přetíţením sítě, přírodní katastrofou (orkán, silné bouře, aj.), 

zemětřesením, atd. 

 

 

8. Analýzy rizik 

 

Existuje celá řada metodik k provádění analýzy rizik, a to např. v oblasti bezpečnostních 

informačních technologií. Tyto metodiky jsou vypracovány na podobném principu – objekty, 

ohroţení, slabá místa, pravděpodobnosti. Výsledkem metod je potom očekávaná výše škody 

nebo kategorizace rizika. 

Analýzu můţeme povaţovat za nástroj k strategickému plánování prevence nebo represe. 

Ochrana kritické infrastruktury by měla být především preventivní činností [8]. Je potřeba 

zrealizovat strategii prevence do analýz zranitelnosti. Bohuţel v současné době nejsou 

standardizovány metody analýz, jelikoţ veřejná správa nevydala jednotnou metodiku pro 

hodnocení územních celků. Není proto moţno ani porovnávat výsledky analýz v různých 

oblastech. 
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8.1.   Analýza kritičnosti 

 

Analýza kritičnosti se provádí ve dvou krocích. První krok je vytvoření celkového soupisu 

organizačních součástí (prvků), které zajišťují fungování posuzovaného objektu kritické 

infrastruktury – viz obrázek č. 2. 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Členění organizační součásti na prvky [2] 

 

 

Analýza kritičnosti nám umoţňuje stanovit, jak moc jsou potřebné jednotlivé provozní 

součásti objektu kritické infrastruktury pro zachování jeho celkové funkčnosti. Dále nám pak 

poskytuje rámec pro realizaci bezpečnostních opatření [2]. 

 

Soupis organizačních součástí je moţno zaznamenat např. pomocí formuláře – viz 

tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2 Evidence organizačních součástí kritické infrastruktury  

Pořadové 

číslo 
Organizační součást (prvek) Poznámka 

1. Zásobování elektrickou energií Nouzový provoz bez omezení 

2. Informační technologie Technologie - výjezd 

3. Komunikační technologie JPO - OPIS 

4. Ochrana objektu Ostraha letiště 

5. Zásobování pohonnými hmotami a hasivem Z vlastních zdrojů 

6. Akceschopnost JPO - 

7. Zajištění stravy Dle potřeby z vlastních zdrojů 

8. Zajištění střídání směn - 

 

U evidovaných součástí pak následně posuzujeme jejich důleţitost pro zachování 

funkčnosti objektu kritické infrastruktury – kritičnost [2]. 

 

Prvky řídící činnosti: zásobování elektrickou energií, informační technologie. 

Prvky hlavní činnosti: akceschopnost JPO, zásobování hasivem a pohonnými hmotami,  

 komunikační technologie. 

Prvky pomocné činnosti: ochrana objektu, zajištění střídání směn. 

Prvky ostatní činnosti: zajištění stravy. 

 

Kritičnost kritických prvků objektu kritické infrastruktury hodnotíme 5-ti stupňovou 

škálou viz tabulka č. 3. Tento způsob umoţňuje strukturované srovnání výsledků mezi 

různými organizačními součástmi objektu. 

 

Tabulka č. 3 Měřítko hodnocení kritičnosti kritických míst [2] 

Úroveň kritičnosti Bodové ohodnocení 

Velmi vysoká 5 

Vysoká 4 

Střední 3 

Nízká 2 

Zanedbatelná 1 
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Při přiřazení úrovně kritičnosti platí zásada, ţe kaţdá organizační součást můţe být 

ohodnocena jen jednou hodnotou dle tabulky č. 3. 

 

Tabulka č. 4 Hodnocení kritičnosti dle účelu kritických míst [2] 

Účel prvku ve struktuře objektu KI Bodové ohodnocení kritičnosti 

Prvky řídící činnosti 5 

Prvky hlavní činnosti 4 - 5 

Prvky pomocné činnosti 2 - 3 

Prvky ostatní činnosti 1 

 

Výsledek hodnocení kritičnosti provozních oblastí je lepší z důvodu větší přehlednosti 

prezentovat formou tabulek. 

 

Tabulka č. 5 Klasifikace kritičnosti provozních oblastí 

P
o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Organizační součást (prvek) 

Účel prvku v systému 

H
o
d

n
o
ta

 k
ri

ti
čn

o
st

i 

P
rv

ek
 

ří
d

íc
í 

či
n

n
o
st

i 

P
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ek
 

h
la

v
n

í 

či
n

n
o
st

i 

P
rv

ek
 p

o
m

o
cn

é
 

či
n

n
o
st

i 

P
rv

ek
 

o
st

a
tn

í 

či
n

n
o
st

i 

1. Zásobování elektrickou energií X       5 

2. Informační technologie X       5 

3. Komunikační technologie  X      4 

4. Ochrana objektu   X     3 

5. Zásobování pohonnými hmotami a hasivem  X      5 

6. Akceschopnost JPO  X      4 

7. Zajištění stravování    X    1 

8. Zajištění střídání pracovníků   X     3 

 

V tabulce č. 5 je uveden moţný způsob, jak klasifikovat kritičnost provozních oblastí. 
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Posuzování jednotlivých kritických míst mohou usnadnit i odpovědi na následující 

otázky: 

 

 Které organizační součásti objektu KI musí zůstat co nejdéle funkční i v extrémních 

podmínkách? 

 Které organizační součásti musí být nouzově zásobovány elektrickou energií, a které 

mohou být odstaveny? 

 Jak dlouho by mělo fungovat nouzové zásobování organizační součásti elektrickou 

energií bez přísunu pohonných hmot? 

 V jakém rozsahu a kde mají být provedena opatření pro ochranu organizační součásti? 

 Kteří zákazníci mají být při částečném výpadku organizační součásti ještě zásobováni? 

 

 
Jak tedy zachovat funkčnost posuzovaného prvku kritické infrastruktury? Jak chránit 

konkrétní subjekt? 

V prvé řadě by se měla sníţit závislost na ostatních subjektech kritické infrastruktury. 

Kaţdá z nouzových sluţeb by měla mít nezávislé záloţní systémy a nouzové zdroje 

minimálně tak, aby byly zajištěny základní funkce. Proti výpadku elektrického proudu mít 

např. vlastní nezávislý zdroj elektrické energie, mít vlastní zásoby pohonných hmot, 

zabezpečení informačních a datových systémů, apod. Tyto zdroje náhrad, a záloţních 

prostředků budou subjekty muset řešit prostřednictvím dohod a smluv se soukromým 

sektorem. 
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8.2.   Analýza ohroţení 

 

Je známo, ţe se struktura ohroţení v čase mění. Například pravděpodobnost vzniku 

mimořádných událostí typu válečných konfliktů v Evropě, zřetelně poklesla. Došlo tím k 

postupnému sníţení zájmu společnosti o rozsáhlé a dlouhotrvající výpadky funkčnosti 

infrastruktury způsobené v důsledku válečných bojů. To ale neznamená, ţe tak došlo rovněţ 

k poklesu celkového ohroţení společnosti. Právě naopak, narůstá výskyt ohroţení jiných. V 

novém rozsahu, četnosti a intenzitě se vyskytují ţivelní pohromy, nehody, havárie či útoky s 

kriminálním nebo teroristickým pozadím. Tato nebezpečí narůstají ve srovnání s výskytem 

válečných střetnutí podstatně rychleji. To samozřejmě vyţaduje přehodnocení bezpečnosti u 

zařízení infrastruktury. 

 

Pro potřebu této práce se budou uţívat termíny „nebezpečí“ a „ohroţení“ následovně: 

Nebezpečím nazýváme situaci, okolnost, jev nebo lidskou činnost, které mohou vést k úmrtí 

nebo zranění osob, věcným škodám, narušením chodu společnosti nebo ekonomiky nebo 

poškození ţivotního prostředí. 

Ohroţením nazýváme taková nebezpečí, která se vztahují ke konkrétní situaci nebo určitému 

objektu. 

V praxi se vyuţívá základní rozdělení mimořádných událostí na události vyvolané 

přírodními ţivly a události vyvolané činností člověka. V rámci základního členění 

mimořádných události nerozlišujeme, zda činnost člověka je neúmyslná nebo úmyslná. V 

případě, ţe se zabýváme ochranou kritické infrastruktury, je vhodné tento faktor zohlednit. 

Pak základní členění mimořádných událostí rozlišuje tři kategorie: 

 

 mimořádné události vyvolané přírodními ţivly (téţ „ţivelní pohromy“), 

 mimořádné události vyvolané lidským a technickým selháním a 

 mimořádné události vyvolané kriminální nebo teroristickou činností. 

 

a) Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy (živelní pohromy) 

 

Mezi mimořádné události vyvolané přírodními ţivly řadíme: 

 povodně, 

 dlouhotrvající sucha, 

 bouře, 
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 poţáry, 

 zemětřesení, 

 epidemie, 

 přirozenou kontaminaci. 

 

V důsledku globálního oteplování lze např. očekávat, ţe extrémní meteorologické jevy se 

budou vyskytovat i v České republice častěji a zřejmě ve vyšší intenzitě. 

 

b) Mimořádné události vyvolané lidským a technickým selháním 

 

Mezi mimořádné události vyvolané lidským nebo technickým selháním řadíme 

především nehody a havárie spojené s vysokou technizací společnosti. Sloţitost a vzájemná 

závislost různých infrastruktur vede k tomu, ţe zajištění ochrany před nechtěnou újmou je 

stále těţší a nákladnější. Klesající investice do infrastrukturních systémů z důvodu nedostatku 

finančních zdrojů mohou vést k tomu, ţe se technická a lidská selhání budou vyskytovat 

častěji. 

 

c) Mimořádné události vyvolané kriminální nebo teroristickou činností 

 

Jedná se o mimořádné události s jasným úmyslem poškodit společnost, infrastrukturu či 

technická a technologická zařízení, resp. obyvatelstvo. Terorismus zaujímá v této oblasti 

zvláštní postavení. Přestoţe teroristické útoky vůči objektům na území ČR zatím vedeny 

nebyly, nelze to do budoucna vyloučit. To i přesto, ţe pravděpodobnost jejich výskytu je 

velmi nízká. I v těchto souvislostech je nutno vnímat to, ţe např. objekty kritické 

infrastruktury pro zásobování elektrickou energií nebo pro zásobování vodou mohou patřit k 

nejpravděpodobnějším atentátním cílům. 

Praktickou realizaci analýzy ohroţení je vhodné rozdělit do několika kroků. Prvním 

krokem je sestavení evidence mimořádných událostí, jejichţ výskyt lze v území, kde je objekt 

kritické infrastruktury dislokován, očekávat. To umoţní předem vyloučit z dalšího posuzování 

ty mimořádné události, jejichţ výskyt je u zkoumaného objektu kritické infrastruktury 

nerelevantní. Pro větší přehlednost je moţné evidenci ohroţujících mimořádných událostí 

provést do tabulky. 

V dalším kroku, v rámci analýzy ohroţení jednotlivých objektů kritické infrastruktury, je  

důleţité zjistit a posoudit u jednotlivých ohroţení následující faktory: 
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 způsob vzniku, 

 místo vzniku, 

 pravděpodobnost vzniku, 

 rozsah při dopadu (doba trvání, intenzita/destrukční potenciál/, magnituda atd.) 

 

Způsob hodnocení 

Ke zhodnocení úrovně ohroţení pro jednotlivá kritická místa objektu kritické 

infrastruktury se můţe pouţít, stejně jako u analýzy kritičnosti, 5-ti stupňové škály – viz 

tabulka č. 2 pouze s tím rozdílem, ţe úroveň kritičnosti budeme nazývat úrovní ohroţení. 

Pravděpodobnost výskytu a rozsah neovlivňují úroveň ohroţení stejným dílem. Velmi 

výjimečně se vyskytují i události extrémních rozměrů, které pak působí výrazné škody. 

Naopak události s vysokou vstupní pravděpodobností často vyvolávají jen nízké škody. Při 

volbě odhadované úrovně ohroţení můţe být zohledněno to, ţe moţný rozsah má větší váhu, 

a tím pádem je ohroţení hodnoceno více. 

 

Příkladem takového hodnocení může být např. výskyt zemětřesení na Ostravsku. Středně 

těžké až těžké zemětřesení v ČR přichází tak zřídka, že ohrožení je ohodnoceno hodnotou 1, 

max. 2. Středně těžké až těžké zemětřesení může způsobit vysoké škody, bodové hodnocení této 

události lze tedy ohodnotit jako střední až vysoké. Pak lze přidělit hodnoty 3 nebo 4. 

 

Způsob záznamu je prezentován tabulkou č. 6 sestavenou pro virtuální objekt kritické 

infrastruktury. 

 

Tabulka č. 6 Evidence mimořádných událostí objektu poţární stanice - očekávané 

Pořadové 

číslo 
Druh mimořádné události Hodnota ohroţení 

1. Povodeň, sucho, bouře 2 

2. Poţár 3 

3. Epidemie 2 

4. Narušení dodávek ropných produktů 5 

5. Narušení dodávek elektrické energie 5 

6. Narušení funkce dopravní soustavy 3 

7. Terorismus  4 
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8.3.   Analýza zranitelnosti 

 

Na kritická místa objektu má vedle druhu a rozsahu moţného ohroţení vliv také jejich 

zranitelnost. Ohroţení se projevuje v dané oblasti tím silněji, čím niţší je stupeň odolnosti, 

flexibility resp. robustnosti posuzovaného systému. 

Zvláštní význam pro kritickou infrastrukturu mají ta kritická místa, bez kterých není 

udrţení funkčnosti systémů moţné, nebo je moţné jen s velkými obtíţemi. Zde patří funkční 

zásobování elektrickou energií, stejně jako fungování informační a komunikační technologie 

atd. Jestliţe vypadnou tato kritická místa, mohou být např. ve vodárenství narušeny všechny 

procesy zásobování vodou. V praxi to znamená, ţe takové závislosti musí být v rámci analýzy 

zranitelnosti zvláště zohledněny. 

Vedle výše uvedených aspektů ovlivňují výši vzniklých škod také kritická místa v 

organizaci. Zejména kvalita krizového managementu, stejně jako ochrana zaměstnanců působí 

přímo na funkčnost objektu kritické infrastruktury a poté na délku trvání fáze odstraňování 

následků a regenerace po dopadu mimořádné události. 

K posouzení kritických míst objektu kritické infrastruktury tedy slouţí analýza 

zranitelnosti. Jedním z nástrojů, který lze k její realizaci vyuţít, je pouţití kontrolních 

seznamů zranitelnosti, které umoţní odhalit a identifikovat ty problémy, které mohou v 

systému existovat. 

Kontrolní seznamy zranitelnosti se liší od obvyklých kontrolních seznamů 

bezpečnostního managementu tím, ţe důraz je kladen na funkčnost kritických organizačních 

součásti objektu kritické infrastruktury za mimořádné situace. Většina kontrolních otázek se 

týká takových situací, které mohou vést k narušení nebo výpadku jednotlivých částí nebo 

celkové funkčnosti objektu kritické infrastruktury. 

Při sestavování kontrolních seznamů zranitelnosti se klade důraz na podrobnou analýzu 

funkčnosti systému. Ta pak umoţňuje realizaci podrobné analýzy zranitelnosti [2]. 

Ne pro kaţdý objekt kritické infrastruktury je ale analýza zranitelnosti, realizovaná cestou 

plné aplikace kontrolních seznamů zranitelnosti, smysluplná. V takových případech je moţné 

vyuţit kontrolní seznam jen částečně. 

Příklad aplikace kontrolních seznamů zranitelnosti v oblasti ochrany objektů kritické 

infrastruktury uvádí např. literatura [3]. 

Analýza zranitelnosti byla provedena na základě kontrolního seznamu zranitelnosti, viz 

příloha č. 2, bylo vyuţito bodového hodnocení a výsledek je uveden v tabulce č. 7. 
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8.4.   Analýza rizik objektu 

 

V předchozích kapitolách jsou popsány jednotlivé kroky analýz na virtuálním objektu 

hasičské stanice, které mohou být pouţity jako samostatné výsledky a jako takové jsou také 

vyuţitelné. Všechny předchozí analýzy ale mohou také slouţit k tomu, aby bylo moţné získat 

a strukturovat co nejvíce informací k situaci v oblasti bezpečnosti [2]. Tyto informace lze 

pouţít jako základ provedení bezpečnostních opatření. 

Posledním pracovním krokem v managementu rizik v oblasti analýz je realizace analýzy 

rizik. Ta dává celkový přehled o rizicích v jednotlivých oblastech. 

Úroveň rizika je zřetelnější, pokud jsou propojeny výsledky všech předchozích analýz 

(kritičnosti, ohroţení a zranitelnosti). Pokud se setkají extrémní ohroţení ve zvláště 

zranitelných oblastech a tyto oblasti mají vysokou kritičnost pro funkčnost podniku, pro 

zaměstnance a obyvatelstvo, vzniká tak zvláště vysoké riziko. Při analýze rizika se vyskytují 

tyto otázky: 

 

 Co se můţe stát? 

 Jak vysoká je pravděpodobnost, ţe se to stane? 

 Jaké důsledky mohou nastat? 

 

To pak vede k časté definici, ţe riziko je produkt pravděpodobnosti vzniku a rozměru 

extrémních událostí [9]. Pravděpodobnost vzniku je čisté ohroţení uvedené velikosti. Rozsah 

mimořádné události je ovlivňován jak důleţitostí objektu kritické infrastruktury, ohroţením, 

ale také stupněm zranitelnosti provozních oblastí podniku. Riziko závisí také přímo na 

kritičnosti, ohroţení a zranitelnosti. Moţnost jak popsat tuto souvislost vychází ze společného 

součinu jednotlivých faktorů vlivu kritičnosti, ohroţení a zranitelnosti. 

 

Při hodnocení úrovně rizika můţeme vyjít z hodnot uvedených v tabulce č. 7. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabulka č. 7 Analýza rizika virtuálního objektu hasičského záchranného sboru podniku 

Kritická místa 
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Druh mimořádné události 
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 d
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T
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Zásobování elektrickou energií 

KRI 5 5 5 5 5 5 5 

OHR 4 4 1 1 5 1 4 

ZRA 3 3 2 1 5 1 2 

RIZ 60 60 10 5 125 5 40 

Informační technologie 

KRI 5 5 5 5 5 5 5 

OHR 4 3 1 1 5 2 3 

ZRA 3 4 2 1 4 1 1 

RIZ 60 60 10 5 100 10 15 

Komunikační technologie 

KRI 4 4 4 4 4 4 4 

OHR 1 4 1 1 5 1 3 

ZRA 2 3 1 1 3 1 2 

RIZ 8 48 4 4 60 4 24 

Ochrana objektu 

KRI 3 3 3 3 3 3 3 

OHR 1 3 1 1 2 1 4 

ZRA 2 3 1 1 3 1 4 

RIZ 6 27 3 3 18 3 48 

Zásobování pohonnými hmotami   

a hasivem 

KRI 5 5 5 5 5 5 5 

OHR 3 1 1 5 2 5 3 

ZRA 1 5 1 5 2 4 4 

RIZ 15 25 5 125 20 100 60 

Akceschopnost JPO 

KRI 4 4 4 4 4 4 4 

OHR 1 2 5 5 5 4 4 

ZRA 2 2 4 5 3 2 4 

RIZ 8 16 80 100 60 32 64 

Legenda: KRI - kritičnost, OHR - ohroţení, ZRA - zranitelnost, RIZ – riziko 
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Z tabulky č. 7 je zřejmé, ţe zranitelnost systému zásobování elektrickou energií vlivem 

při dopadu povodně je ohodnocena hodnotou 3. To odpovídá střední zranitelnosti. Na rozdíl 

od toho, nevykazuje systém zásobování elektrickou energii při narušení dodávek ropných 

produktů ţádné problémy. Ohodnocení je pak hodnotou 1. 

Na základě provedené analýzy rizika virtuálního objektu hasičského záchranného sboru 

podniku a celkovým porovnáním úrovně rizik v jednotlivých oblastech, byly níţe 

identifikovány tyto provozní oblasti, u kterých je v budoucnu nutné přijmout příslušná 

opatření ke sníţení rizika. 

Těmito provozními oblastmi jsou: 

 Zásobování elektrickou energií 

 Informační technologie 

 Komunikační technologie 

 Zásobování pohonnými hmotami a hasivem 

 Akceschopnost JPO 

Riziko = kritičnost x ohroţení x zranitelnost.  

Hodnocení rizika nabývá hodnot od 1 do 125 a při hodnocení vycházíme z hodnot 

seřazených v tabulce č. 5. 

 

 

Tabulka 8 Hodnocení rizika 

 
Úroveň rizika 

Nízká Střední Vysoká 

Celkové riziko 1 – 10 11 – 35 36 – 125 

 

 

Rozdělení rizika se zakládá na odhadu a má tak zřetelně subjektivní charakter. Absolutní 

hodnoty získané v rámci analýzy rizika tak mají jen omezenou věrohodnost. U hodnoceného 

subjektu bylo riziko vyhodnoceno jako vysoké. 
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9. Preventivní opatření ke zmírnění škod 

Za předměty chráněného zájmu lze povaţovat celý inventář v objektu a to jak poţární 

techniku tak zařízení a vybavení hasičské stanice.  

Z hlediska havárií lze uvaţovat o: 

 havárie inţenýrských sítí 

 vniknutí cizích osob za účelem krádeţe vloupáním 

 hrozba ataku extrémistů a teroristů – v extrémním případě. 

Havárie inţenýrských sítí by měla být ošetřena stálou sluţbou kontaktovaných firem, 

které jsou schopny téměř okamţitě zabezpečit nápravu. 

Pří výpadku elektrické energie by měl být instalován agregát, který do 15 vteřin zajistí její 

náhradní dodávku.  

K eliminaci vniknutí nepovolaných osob s úmyslem krádeţe vloupáním by měla být 

zajištěna například tato opatření:  

 u hlavního vchodu by měla být vrátnice nebo přijímací okénko do ústředny, kde spojař 

vyřizuje příjem návštěv a vpouští je do přijímací haly pro návštěvy, kde si je příslušný 

zaměstnanec převezme,  

 spojař má mít přehled o vjezdech (vratech) do garáţí z ulice okny předsazené 

místnosti ústředny a měl by mít k dispozici kamerový systém, kterým je moţno 

sledovat dvůr a garáţová vrata ve dvoře a zároveň vjezdová vrata do areálu. K ostraze 

objektu v noci by měly být umístěny čidla na pohyb se světelnými halogenovými 

lampami, která by zabezpečovala parkoviště a dvůr.  

 fyzická ostraha můţe být zrušena a to proto, ţe zabezpečení technickými prostředky 

by bylo z 90 % dostačující.  

V objektu by měla být zajištěna Nepřetrţitá dozorčí sluţba 

Cílem činnosti dozorčí sluţby ve vrátnici objektu hasičského záchranného sboru podniku 

je: 
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 chránit majetek hasičského záchranného sboru podniku 

 zabezpečovat výjezd a vjezd poţárních vozidel, 

 kontrolovat osoby vstupující do objektu, 

 provádět kontrolu vlastních i cizích vozidel 

Dozorčí sluţba je vykonávána nepřetrţitě ve směnách, které jsou shodné se směnami 

zásahových jednotek. V nočních hodinách je vykonávána dozorčí sluţba dle pokynů velitele 

stanice podle místních podmínek, včetně pochůzek, jejichţ upřesnění určuje velitel stanice. 

 Dozorčí sluţbu vykonává jedna osoba 

 Při výkonu sluţby se dozorčí sluţba nesmí vzdalovat ze svého stanoviště 

 V případě mimořádné situace vyrozumí dozorčí sluţba ihned velitele stanice,  

popř. velitele čety nebo druţstva 

Návštěvy vpouští dozorčí sluţba do objektu stanice jen po zapsání do knihy návštěv nebo  

s doprovodem. 

 

10. Pravidelné hodnocení úrovně ochrany 

Opatření k zachování akceschopnosti jednotky a která mohou být realizována ke zmírnění 

škod, mohou být krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá a měla by vést ke sníţení rizik. 

Krátkodobá opatření jsou realizována v horizontu od 0 do 3 let.  

Během této doby lze zopakovat analýzu kritičnosti, ohroţení a zranitelnosti a analýzu 

rizika, je zde moţnost vzdělávání managementu subjektů kritické infrastruktury nebo moţnost 

vytvoření nového systému krizového managementu u subjektů/objektů kritické infrastruktury.  

Během střednědobých opatření, která jsou realizována v rozmezí od 3 do 5 let, je moţné 

vystavět systémy ke zvýšení bezpečnosti u objektů krizové infrastruktury, je moţné 

zkvalitnění a vystavění systému nouzového zásobování elektrickou energií a zlepšení 

monitoringu.  

V oblasti dlouhodobých opatření v rozmezí od 5 a více let je moţné především realizovat 

dlouhodobé vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury [2]. 
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11. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit systém ochrany subjektu kritické infrastruktury 

jak po stránce vybavenosti technickými prostředky poţární ochrany, tak i po stránce odborné 

připravenosti členů zásahové jednotky. Pro účely této práce byl zvolen virtuální objekt 

hasičského záchranného sboru podniku. 

Diplomová práce přiblíţila především konkrétní subjekt poskytující nouzové sluţby, 

který patří mezi ty prvky kritické infrastruktury, které jsou pro zachování základních funkcí 

státu nejvíce důleţité. 

Současná právní úprava je vcelku dostačující zejména v ohledu, jak a co dělat při vzniku 

mimořádných událostí. Méně uţ je vyhovující v tom, jak se na mimořádné události dobře 

připravit. A právě spolupráci se soukromým sektorem na ochraně kritické infrastruktury je 

nutno legislativně vyřešit. Je potřeba komplexnější legislativní úpravy, konkrétněji ve vazbě 

na legislativu v oblasti bezpečnosti (jako např. krizové zákony, obrana státu apod.) a závazné 

dokumenty EU. 

Dobrým návrhem pro přístup k ochraně subjektu kritické infrastruktury je např. vytvoření 

tzv. plánu kontinuity, který by měl zajišťovat a plánovat opatření pro kontinuální provoz 

subjektu KI. Další plán, jehoţ vytvoření plní podobný účel je plán podnikatelský (Business 

Plan). Je to problematika, která by se měla řešit, a někdo by se jí měl v budoucnu zabývat. 

V mé práci však zmínky o těchto plánech nejsou, jelikoţ by obsahově nebylo moţné tuto 

problematiku dostatečně rozvést. 

Všechny metody rizik pouţité v této práci byly vybrány s ohledem na moţnost jejich 

vyuţití na místní úrovni. Znamená to, ţe jsou jednoduché, finančně nenáročné a schopné 

poskytnout alespoň orientační závěry i s minimálním mnoţstvím vstupních dat. 

Práce by měla být podkladem, který můţe slouţit jako výchozí analýza pro oblasti 

kritické infrastruktury. Závěrem zbývá uţ jen říct, ţe jsme jiţ v této oblasti ušli velký kus 

cesty, ale ještě pořád máme velkou část před sebou.  
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Seznam pouţitých zkratek  

 

BRS   Bezpečnostní rada státu 

CCPC    Plánovací výbor pro civilní komunikace v NATO 

CPC    Výbor pro civilní ochranu v NATO 

ČNB    Česká národní banka 

ČTÚ    Český telekomunikační úřad 

ECI     Evropská kritická infrastruktura 

EPCIP    Evropský program na ochranu kritických infrastruktur (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection). 

ERÚ    Energetický regulační úřad 

EU     Evropská unie 

GŘ HZS ČR   Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

HZS    Hasičský záchranný sbor 

IZS     Integrovaný záchranný systém 

JPO    Jednotky poţární ochrany 

KI     Kritická infrastruktura 

KS     Krizová situace 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV     Ministerstvo vnitra 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

MZ     Ministerstvo zdravotnictví 

MF     Ministerstvo financí 

MO     Ministerstvo obrany 

MŢP    Ministerstvo ţivotního prostředí 

MI     Ministerstvo informatiky 

MD     Ministerstvo dopravy 

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NATO      North Atlantic Treaty Organisation 

NBÚ    Národní bezpečnostní úřad 

ODOS    Objekty důleţité pro obranu státu 

OMN    Objekty moţného napadení 

ORP    Obec s rozšířenou působností 
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OSN    Organizace spojených národů 

PČR    Policie ČR 

SCEPC    Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování NATO 

SSHR    Správa státních hmotných rezerv 

SÚJB    Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ÚSÚ    Ústřední správní úřady 

VCNP    Výbor pro civilní nouzové plánování Bezpečnostní rady státu 

ZS     Zdravotnická záchranná sluţba 
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Příloha č. 1. – Oblasti kritické infrastruktury 

Oblasti kritické infrastruktury a gesční odpovědnosti za jednotlivé sektory KI [8] 

Poř. Sektor Produkt nebo sluţba Gesce/spolugesce 

1. Energetika 1.1. Elektřina MPO/ERÚ 

1.1. Plyn MPO/ERÚ 

1.2. Tepelná energie MPO/ERÚ 

1.3. Ropa a ropné produkty SSHR/MPÚ 

2. 

 

Vodní 

hospodářství 

2.1.  Zásobování pitnou a uţitkovou vodou MZe 

2.2.  Zabezpečení a správa povrchových vod 

podzemních zdrojů vody 
MZe/MŢP 

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 

MZd 

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.  Ţelezniční 

5.3.  Letecká 

5.4.  Vnitrozemská vodní 

6. Komunikační 

a informační 

systémy 

6.1.  Sluţby pevných telekomunikačních sítí  

6.2.  Sluţby mobilních telekomunikačních sítí  

6.3.  Radiová komunikace a navigace MPO/MI
1
/ČTÚ 

6.4.  Satelitní komunikace  

6.5.  Televizní a rádiové vysílání  

6.6.  Poštovní a kurýrní sluţby  

6.7.  Přístup k internetu a datovým sluţbám MV/MI
2
 

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 

sluţby 

8.1.  Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné JPO 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 vedoucích ke sníţení nebo odvrácení 

ozáření 

SÚJB 

8.5.  Předpovědní, varovná a hlásná sluţba MŢP 

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 

__________________________________ 
1
 v návaznosti na zákon č. 110/2007 Sb. O některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se 

zrušením MI a o změně některých zákonů, budou příslušné gesce a spolugesce souvisejících s rozdělením působnosti 

zrušeného MI upraveny v souladu s výsledky dalšího jednání. Z těchto důvodů je v tabulce oblastí KI ČR ponecháno původní 

gescí a spolugescí platné před účinností výše uvedeného zákona.  

2
 viz předchozí poznámka 
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Příloha č. 2 – Vzor kontrolního seznamu 

 

Kontrolní seznam 

 ANO NE PLÁNOVÁNO 
NUTNO 

UČINIT/OPATŘENÍ 

1. Ochrana objektu 

Zabezpečení budovy 

Je k dispozici objektový plán?     

Je zde řízený vstup (vrátnice)?     

Jsou vstupy do objektu řízeny (např. čipovou 

kartou)?     

Je dostatečný přehled o osobách v objektu?     

Je zde kamerový systém? Jsou data po určitou 

dobu uchovávány?     

Je objekt oplocen?     

Je vjezd vozidel do areálu objektu řízen?     

Je přehled o vjíţdějících a odjíţdějících 

vozidlech? Je to zabezpečeno kamerovým 

systémem?     

Můţe se vyloučit hrozba pro objekt 

mimořádnou přírodní událostí: 

 Povodně 

 Zemětřesení 

 Sesuvy půdy 

 Laviny 

 … 

    

    

    

    

    

    

Zajištění proti vykradení 

Jsou okna a dveře zabezpečeny proti vniknutí? 

Bývají často otevřená (např. WC)?     

Má objekt bezpečnostní okna a dveře?     
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ANO NE PLÁNOVÁNO 

NUTNO 

UČINIT/OPATŘENÍ 

Jsou zabezpečena okna v přízemí mříţemi?     

Je v objektu systém ochrany před blesky 

(hromosvod)?     

Je objekt zabezpečen proti odcizení zásahové 

techniky?     

Zajištění protipoţární ochrany 

Jsou dodrţovány protipoţární opatření a 

předpisy?     

Je v objektu zařízení detekce poţáru?     

Je v objektu stabilní hasicí zařízení?     

Je v objektu zařízení pro odvod tepla a kouře?     

2. Personál 

Stálí zaměstnanci 

Má personál dostatečné odborné znalosti a 

kvalifikaci?     

Je pravidelně školen a procvičován?     

Můţeme vyloučit lidská selhání?     

Je vypracován plán pro případ, ţe zaměstnanci 

selţou ve větším měřítku?     

Je ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

prováděna s poţadavky právních předpisů?     

Je nějak řešen problém při nedostatku 

personálu např. z důvodu nemoci?     

Je zdokumentován zdravotní stav 

zaměstnanců?     

Je zaručeno, ţe jsou zaměstnanci očkování 

v případě, ţe vykonávají činnost, kde se 

očkování doporučuje?     

Externí pracovníci a návštěvy 

Jsou návštěvy zaregistrovány při vstupu na 

recepci? Je přehled o jejich pohybu?     
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ANO NE PLÁNOVÁNO 

NUTNO 

UČINIT/OPATŘENÍ 

Jsou cizí osoby snadno identifikovatelné?     

Jsou doprovázeny dohledem a procházejí 

fyzickou kontrolou?    
 

3. Organizace 

Jsou zabezpečeny nezbytné zdroje (hasiva, 

PHM, OOP)?     

Jsou stanovena pravidla komunikace uvnitř a 

vně objektu?     

Jsou stanovena pravidla pro krizovou 

komunikaci?     

Je kladen dostatečný důraz na IT bezpečnost? 

Jsou data chráněna a zálohována?     

Existují přístupy pro řešení poruch a pro 

obnovení provozu po selhání?     

Je dostatečně zabezpečena součinnost dohod 

při vzájemné pomoci (smluvní řešení dodávek 

se subdodavateli)?     

Jsou bezpečnostní incidenty důsledně 

zdokumentovány a vyšetřeny? 

    

Pokud jsou závěry důsledně dodrţovány, 

sniţují se bezpečnostní nedostatky? 

    

Existují manuály a návody pro činnosti 

k obsluze technických zařízení? 

    

Existuje seznam nebezpečných látek 

nacházejících se v objektu?     

Je zaručena mimořádná psychosociální péče o 

zaměstnance?     

Je jasně stanovena struktura řízení a stanovení 

odpovědnosti?     
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ANO 

 

NE 

 

 

PLÁNOVÁNO 

 

 

NUTNO UČINIT/ 

OPATŘENÍ 

 

4. Management rizika 

Existuje analýza ohroţení objektu? 

 Rizika přírodních událostí 
1
 

 Rizika lidských a technických  

selhání 
2
 

 Rizika trestných činů, vandalství, 

terorismu? 

    

    

    

    

Jsou zabezpečena zranitelná místa?     

Je zpracován plán krizové připravenosti?     

Je ošetřen vznik škod na objektu nebo na 

technice?     

Je objekt a zařízení pojištěno proti ţivelním 

pohromám?     

Existují krizové plány pro nakládání s velkými 

škodami ve spolupráci s orgány, organizacemi 

a dalšími zúčastněnými stranami?     

5. Zařízení 

Technické vybavení 

Je technické vybavení odpovídající?     

Je pravidelně kontrolována jeho funkce? Je to 

zdokumentováno?     

Je určeno klíčové technické vybavení?     

Existují plány pro zachování sluţby v případě 

poruchy např. technického vybavení?     

Je zaručeno vybavení náhradními díly?     

Jsou k dispozici hotovostní rezervy k 

 zachování hodnot a provozu?     

Osobní vybavení 

Jsou zaměstnanci vybaveni OOP v závislosti 

na jejich pracovním zařazení? 
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ANO 

 

NE 

 

 

PLÁNOVÁNO 

 

 

NUTNO UČINIT/ 

OPATŘENÍ 

 

6. Nouzové plánování a plánování pro případ výpadku provozu 

Je zajištěn sklad pohonných hmot?     

Je zde náhradní zdroj elektrické energie pro 

případ výpadku proudu? 

    

Je zajištěn odběr vody v období extrémního 

sucha? 

    

Je moţnost vyuţít náhradní pracoviště 

krizového řízení a je dostatečně zajištěno jeho 

materiálně-technické vybavení? 

    

Existují zásady pro varování zaměstnanců?     

Existují plány pro komunikaci s dalšími 

organizacemi a orgány při selhání technických 

prostředků (např. rozhlas, telekomunikační 

sítě)?  

    

apod.     

 


