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ANOTACE 

GLOZNEK, Lukáš. Možnosti identifikace subjektů jejíchž činnost je důležitá pro chod státu. 

Ostrava, 2011. 70 s. Vedoucí diplomové práce práce doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.  

 

Klíčová slova – identifikace, kritická infrastruktura, ETA, FTA, FMEA, HVE, AKIS. 

 

Tato práce se zaměřuje na prvky kritické infrastruktury a zvláště pak na moţnosti 

identifikace těchto prvků. Cílem této je porovnat vybrané analytické nástroje a vybrat 

nejvhodnější analýzu pro identifikaci prvků. Práce je členěna do 9 kapitol a součástí této práce 

jsou i přílohy, které tvoří samostatnou část. 

V úvodu práce je popis novely krizového zákona, která udává základní pojmy v oblasti 

kritické infrastruktury a udává další povinnosti subjektů kritické infrastruktury. Dále práce 

popisuje kritickou infrastrukturu ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Dále je popis 

vybraných analytických nástrojů zvláště pak analýzy HVE a metody AKIS, která byla 

vytvořena za účelem identifikace kritických procesů v oblasti kritické infrastruktury a 

posouzení jejich závislosti na informačních technologiích. Část práce je věnována alternativní 

moţnosti identifikace prvků kritické infrastruktury, která je identifikuje na základě dopadů při 

výpadku, nebo narušení funkčnosti. 

 

ANOTACION 

GLOZNEK, Lukáš. Possibilities of identification of Subjects the Function of which is 

Necessary for the Functioning of the State. Ostrava, 2011. 70 s. Supervision of dissertation 

doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. 

 

Keywords – identification, critical infrastrukture, ETA, FTA, FMEA, HVE, AKIS. 

 

This work on critical infrastructure elements and particularly on possibilities of 

identification of these elements. The main goal is to compare some selected analytical tools 

and then use the most suitable one for identification of these elements. The work is divided 

into nine chapters and includes also supplements, which are separated from the other parts. 

Introduction of the work includes novels of crisis act, which indicates basic concepts of 

the critical infrastructure and which also indicates some other obligations which subject of 



 

 

critical infrastructure has. Next part of the dissertation describes critical infrastructure in 

Federal Republic of Germany and in Austria. There is also a description of selected analytical 

tools and particularly of HVE analysis and AKIS method. AKIS method was developed in 

order to identify critical processes in critical infrastructure and their dependence on 

information technology. One part of the dissertation describes alternative ways of 

identification of critical infrastructure elements. Critical infrastructure identify these ways on 

the basis of the impact caused by failure or disruption of functionality.
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1 Úvod 

Dnešní společnost a její fungování je závislé především na sluţbách a výrobcích, které 

uspokojují základní ţivotní potřeby a zajišťují tím blahobyt občanů. Tyto sluţby a výrobky 

jsou distribuovány infrastrukturami. Můţe se jednat o distribuci především potravin, vody, 

elektřiny a jiných komodit, ale taká o zajištění funkce integrovaného záchranného systému, 

nouzových sluţeb, komunikace, přepravy atd. Subjekty, jejichţ funkce je nezbytná pro chod 

státu, jsou těmi subjekty, které tyto komodity zajišťují a patří do infrastruktur, které je 

dodávají. 

Některé typy infrastruktur označujeme jako kritické. To jsou ty infrastruktury, jejichţ 

nefunkčnost by vedla k narušení funkčnosti celého systému. Tuto infrastrukturu je nutné 

chránit a zajišťovat tak její fungování. Jelikoţ není finančně ani technicky moţné chránit 

celou infrastrukturu je nutné identifikovat a chránit části infrastruktury, které jsou důleţité pro 

fungování celku. Takţe nejprve identifikujeme ty prvky kritické infrastruktury, jejichţ 

nefunkčnost by negativně ovlivnila fungování infrastruktury a celého sytému. Je jistě zjevné, 

ţe vyspělé země, ke kterým řadíme i Českou republiku, povaţují za kritické jiné typy 

infrastruktur neţ země rozvojové. Moderní společnost vyspělých zemí je závislá především na 

distribuci elektřiny. Na elektrické energii je závislé téměř vše, nač si jenom vzpomeneme. 

Společnost v rozvojových zemích není ani tak závislá na elektrické energii, ale důleţitější je 

například distribuce potravin, vody a léků. 

Cílem této práce je zhodnotit vybrané analytické nástroje, které by se daly pouţít pro 

identifikaci výše zmíněných kritických částí či prvků. Popřípadě tyto analytické nástroje 

upravit, nebo navrhnout jiné alternativy pro identifikaci kritických prvků. 

Cíle práce: 

 Právní zařazení subjektů, jejichţ funkce je nezbytná pro chod státu. 

 Popis a zhodnocení analytických nástrojů vhodných pro výběr prvků kritické 

infrastruktury. 

 Výběr vhodných metod, nebo návrhy alternativních postupů výběru kritických prvků. 
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2 Rešerše 

ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Michail, ŠENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické 

infrastruktury. [s.l.] : [s.n.], 2007. 141 s. ISBN 978-80-7385-028-8. [1] 

 

Publikace přináší informace z oblasti kritické infrastruktury. Popisuje stav kritické 

infrastruktury v zahraničí, rozděluje kritickou infrastrukturu, rozděluje mimořádné události a 

také doporučuje postup při identifikaci kritických prvků. Je zde popsána metoda AKIS 

doporučována pro popis a identifikaci kritických procesů v oblasti kritické infrastruktury. 

 

FOLWARCZNY, Libor, KRÖMER, Antonín, MUSIAL, Petr. Mapování rizik. [s.l.] : 

[s.n.], 2010. 126 s. ISBN 978-80-7385-086-9. [2] 

 

Publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou 

unií. Mapování rizik se provádí na základě technologií geografického informačního systému 

s vyuţitím statistických a numerických analýz. Výsledky mapování rizik mohou být pouţity 

jako vstup do procesů havarijního a krizového plánování, výsledky dále podávají informaci o 

zatíţení území riziky a mohou tak slouţit i v oblasti kritické infrastruktury. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů. [8] 

 

Novela tohoto zákona z roku 2010 popisuje oblast kritické infrastruktury, definuje 

základní pojmy v této oblasti a udává povinnosti subjektů. Dále určuje povinnosti 

ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při určení prvků kritické infrastruktury. 

 

Nařízení vlády 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

 

Nařízení vlády, které definuje odvětvová a průřezová kritéria, nezbytná pro identifikaci 

prvků kritické infrastruktury. [14] 

 



12 

 

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování evropských kritických 

infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. [11] 

 

Tato směrnice představuje první etapu přístupu krok za krokem, jehoţ cílem je určit a 

označit Evropskou kritickou infrastrukturu a posoudit potřebu zvýšit jejich ochranu. Směrnice 

se soustředí na oblasti energetiky a dopravy a měly by být posouzeny s ohledem na moţné 

dopady. Směrnice definuje základní pojmy v oblasti kritické infrastruktury a ukládá 

povinnosti členských států.  

 

Analyse Kritischer Infrastrukturen – Die Methode AKIS, Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik. Dostupný z WWW  

<URL:https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Kritis/AKIS_2008_pdf.pdf?

__blob=publicationFile>, [cit. 25. 2.2011]. [19] 

 

Jedná se o dokument popisující metodu hodnocení kritické infrastruktury – AKIS a definující 

pojem kritická infrastruktura, rozdíl mezi pojmem kritický a kritičnost a další pojmy z této 

oblasti. AKIS je metodou umoţňující získat rychlý přehled o kritické infrastruktuře a její 

závislosti na informačních technologiích. 

 

Evropský projekt Interreg IIIC SIPROCI – Mezinárodní reakce na přírodní a člověkem 

způsobené katastrofy, Mapování rizik – Návrh jednotné metodiky. Dostupný z WWW <URL: 

www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=23682...0 - >, [cit. 30. 2. 2010]. [21] 

 

Tato příručka vychází z metody HVE k mapování rizik, která byla vybrána pracovní 

skupinou WG3, která analyzovala a porovnávala metody, techniky a nástroje pro 

monitorování a mapování rizik v jednotlivých partnerských zemích. Jedná se o partnery 

z České republiky, Německa, Řecka, Itálie, Maďarska, Polska a Španělska. Příručka 

doporučuje pouţívání jednotné metody pro mapování rizik, coţ umoţní konfrontaci a výměnu 

informací a dat mezi odborníky a techniky, kteří pracují v oblasti civilního a nouzového 

plánování. 
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3 Vymezení základních pojmů 

Infrastruktura – obecně: mnoţina propojených strukturálních prvků, které pak udrţují 

celou strukturu pohromadě. Název se obvykle pouţívá pro struktury, které jsou uměle 

vytvořené. Termín se pouţívá v řadě odvětví; zřejmě nejvíce v ekonomii, kde popisuje 

fyzickou infrastrukturu jako budovy nebo silnice. Infrastruktura můţe být zřízena soukromým 

sektorem nebo státem.[1]  

Kritické místo – organizační nebo procesní součást prvku kritické infrastruktury, jehoţ 

výpadek má závaţný dopad na fungování prvku kritické infrastruktury jako celku. 

Kritická infrastruktura – prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, jehoţ narušení funkce by mělo závaţný dopad na bezpečnost státu
1
, 

zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.[8] 

Evropská kritická infrastruktura – kritická infrastruktura na území České republiky, 

jejíţ narušení by mělo závaţný dopad i na další členský stát Evropské unie.[8]  

Prvek kritické infrastruktury – zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, povaţuje se za prvek evropské 

kritické infrastruktury. [8] 

Veřejná infrastruktura – pozemky, stavby, zařízení, a to: dopravní infrastruktura, 

technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejné prostranství. [10] 

Subjekt kritické infrastruktury – provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li o 

provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, povaţuje se tento za subjekt evropské 

kritické infrastruktury. [8]  

Ochrana kritické infrastruktury – opatření zaměřená na sníţení rizika narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury. [8] 

Průřezová kritéria – soubor hledisek pro posuzování závaţnosti vlivu narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na ţivotě, 

dopad na zdraví osob, mimořádně váţný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost 

v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných sluţeb nebo jiného závaţného zásahu 

do kaţdodenního ţivota. [8] 

                                                 
1
 Dle zákona 110/1998 Sb., o zajišťování obrany České republiky: „Je-li bezprostředně ohroţena svrchovanost, 

územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a 

bezpečnost, ţivoty a zdraví, majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní 

závazky o společné obraně, můţe se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový 

stav, stav ohroţení státu nebo válečný stav.“ 
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Odvětvová kritéria – technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

sluţby a veřejná správa. [8] 

Mimořádná událost – 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. [9]  

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [9] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.[9] 

Zranitelnost – vlastnost určitého prvku v tvorbě, provádění nebo provozu kritické 

infrastruktury, kvůli nimţ je kritická infrastruktura náchylná k narušení nebo zničení hrozbou 

a které zahrnují závislost na jiných typech infrastruktury.[1] 

Kritičnost – relativní míra důleţitosti infrastruktury z hlediska následků, při selhání nebo 

ztrátě funkčnosti, na bezpečnost. [17] 

 

Dále je popsána kritická infrastruktura ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, 

Polsku a dále pak v České republice. 
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4 Kritická infrastruktura ve Spolkové republice 

Německo 

Spolková republika Německo je jedním z předních průmyslových a technologických 

států. Kritické infrastruktury zde tvoří ţivotně důleţité tepny moderní a efektivní společnosti. 

Cílem ochrany těchto infrastruktur je zajistit konkurenceschopnost v globalizovaném světě 

jako hlavní podmínku prosperity a pokroku. Zajistit ochranu těchto infrastruktur je tedy 

hlavním úkolem. [17] 

Podle Národní strategie ochrany kritické infrastruktury jsou kritické infrastruktury 

organizacemi a agenturami s důleţitým významem pro společnost, jejichţ selhání nebo 

sníţení funkčnosti dlouhodobě naruší zásobování, významně naruší veřejný pořádek nebo 

bude mít jiné dramatické důsledky. Infrastruktury jsou povaţovány za kritické, kdyţ jsou pro 

fungování společnosti vysoce významné a kdyţ jejich selhání nebo sníţení funkčnosti vyvolá 

poruchy v celém systému.  

Kritičnost infrastruktur můţe být systémová nebo symbolická. Systémovou kritičností 

rozumíme strukturální, funkční a technické pozice v celém systému odvětví, které jsou 

vzájemně provázány a mají zvláště velký význam. Příkladem je elektřina, informační a 

telekomunikační infrastruktury. Symbolickou kritičnost má infrastruktura, jejíţ zničení bude 

mít vliv na psychický stav ve společnosti. Můţe se jednat o kulturní památky, národní 

symboly atd. [17] 

Ochrana kritické infrastruktury ve Spolkové republice Německo je úkolem vlády, 

podniků a jiných subjektů, které musí v rámci tohoto úkolu postupovat společně. Hlavní 

zásady jsou zvláště: 

 otevřená spolupráce mezi vládou a průmyslovým sektorem na všech úrovních, 

 nutnost, vhodnost a přiměřenost opatření a jejich vyuţití ke zvýšení úrovně 

ochrany. 

Podle [18] lze do kritické infrastruktury zařadit odvětví: 

 doprava, 

 energie (elektřina, ropa a zemní plyn), 

 nebezpečné látky (chemické a biologické látky, přeprava nebezpečných 

materiálů), 

 informační technologie a telekomunikace, 

 finance a pojišťovnictví, 
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 sluţby (zdravotnictví, pohotovostní a záchranné, pomoc při katastrofách, 

zásobování potravinami a vodou, nakládání s odpady), 

 orgány státní správy a justice (včetně policie, celní a vojenské), 

 jiné (média, velké výzkumné instituce, jiné významné a symbolické budovy, 

kulturní dědictví). 

 

Shrnutí 

Spolková republika Německo má zpracovanou Národní strategii ochrany kritické 

infrastruktury, která popisuje kritickou infrastrukturu a postup pro identifikaci prvků kritické 

infrastruktury. Zároveň určuje 8 odvětví kritické infrastruktury. 

Ve Spolkové republice Německo byla vyvinuta i metoda AKIS, která popisuje oblast 

kritické infrastruktury, rozděluje ji na sektory a určuje kritické procesy. Důleţité je, ţe metoda 

postupuje tak, ţe určuje kritické procesy na nejniţších úrovních a procesy s vysokou 

kritičností se projeví i na vyšší úrovni. Podle tohoto návodu by se prvky kritické 

infrastruktury měly určovat nejprve na nejniţších úrovních a z nich pak vybírat ty prvky, které 

jsou kritické i na vyšších úrovních. 
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5 Kritická infrastruktura v Rakousku 

Rakousko má zpracován Rakouský program na ochranu kritické infrastruktury – APCIP. 

Cílem tohoto programu je vytvořit komplexní strategii a podrobný akční plán na ochranu 

kritické infrastruktury v Rakousku. Zaměření APCIP je podpora realizace řízení rizik ve 

vybraných oblastech a odvětvích. Důraz je kladen na sniţování zranitelnosti. Konstrukce 

APCIP by se měla řídit těmito zásadami: 

 Subsidiarita – vlastníci a provozovatelé kritických infrastruktur nesou hlavní 

odpovědnost za zachování činností a ochranu svého majetku a osob. 

 Doplňkovost – stávající plány budou pouţívány i nadále, ale třeba je doplnit a 

upravit v důsledku nových ohroţení. 

 Důvěrnost – informace o kritické infrastruktuře v Rakousku – ACI jsou důvěrné a 

jsou poskytovány pouze v takovém rozsahu, který je nutný pro plnění konkrétních 

úkolů v rámci ochrany kritické infrastruktury. 

 Spolupráce – všech zainteresovaných stran v ACI tj. společnosti, vládních 

a regulačních orgánů atd. 

 Proporcionalita – opatření a náklady na zvýšení úrovně ochrany musí být úměrné 

hrozícímu riziku.  

 V ACIP je uvedeno 11 odvětví kritické infrastruktury: 

 energie, 

 jaderný průmysl, 

 informační a komunikační technologie, 

 voda, 

 potraviny, 

 zdravotnictví, 

 finance, 

 doprava, 

 chemický průmysl, 

 kosmický program, 

 výzkum. 
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Shrnutí 

Rakousko má zpracován program na ochranu kritické infrastruktury, který je zpracován 

podle pěti zásad. Podle tohoto programu je kritická infrastruktura rozdělena do jedenácti 

odvětví.  Dále Rakousko zajišťuje výzkum a systematické vzdělávání, ale praktickou ochranu 

kritických infrastruktur. Byly zde zavedeny digitální kamerové monitorovací systémy, 

biometrické systémy, monitorování objektů a mostů senzorovými systémy. Dále se provádí 

analýzy důleţitých infrastruktur, např. v nemocnicích proti zemětřesení a jiným moţným 

mimořádným událostem. 



19 

 

6 Kritická infrastruktura v Polsku 

Kritická infrastruktura je popsána a definována v zákoně ze dne 26. dubna 2007 o 

krizovém řízení. Tento zákon určuje odvětví kritické infrastruktury a určuje pravomoci a 

povinnosti v této oblasti. 

Kritickou infrastrukturou se rozumí systémy a jejich funkční propojení s budovami, 

včetně budov a staveb dále zařízení, vybavení, sluţby, bezpečnost státu a jeho občanů s cílem 

zajistit hladké fungování orgánů veřejné správy, institucí a podnikatelů. Kritická 

infrastruktura zahrnuje systémy: 

 dodávky energie, energetických zdrojů a paliv, 

 komunikační sítě, 

 finanční sektor, 

 zásobování potravinami, 

 zásobování vodou, 

 ochrana zdraví, 

 doprava 

 nouzové sluţby 

 zajištění kontinuity veřejné správy, 

 výroba, skladování a pouţití chemických a radioaktivních látek, včetně potrubí 

vedoucí nebezpečné látky. 

 

Rada ministrů přijímá usnesením Národní program na ochranu kritické infrastruktury, 

jehoţ cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení bezpečnosti kritické infrastruktury, zejména 

aby se zabránilo jakýmkoli překáţkám fungování kritické infrastruktury. Dále k přípravě na 

mimořádné události, které mohou nepříznivě ovlivnit kritickou infrastrukturu a reakci 

v případě nerušení nebo zničení kritické infrastruktury. 

Ochranou kritické infrastruktury se rozumí všechny kroky k zajištění funkčnosti, 

nepřetrţitosti a celistvosti kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě riziku nebo 

zranitelnosti, sníţit a neutralizovat neţádoucí účinky a zajistit rychlé obnovení infrastruktury 

v případě poruchy, útoku nebo jiné události, která je v rozporu s řádným fungováním. 

Dále zákon ukládá identifikovat potenciální prvky evropské kritické infrastruktury. Tyto 

prvky musí splňovat kritéria stanovená Evropskou komisí a členskými státy.  

Jsou jimi kritéria: 
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 obětí – počet mrtvých či zraněných,  

 ekonomického dopadu – posuzováno k významu hospodářské ztráty, nebo 

poškození zboţí či sluţeb, včetně moţných dopadů na ţivotní prostředí  

 a sociálního dopadu – posuzováno z hlediska dopadu na důvěru veřejnosti, 

fyzické utrpení a narušení kaţdodenního ţivota.  

 

Důleţitým dokumentem v oblasti ochrany kritické infrastruktury je nařízení Rady 

ministrů ze dne 30. dubna 2010 o plánech na ochranu kritické infrastruktury. Tyto 

plány musí obsahovat: 

 Základní údaje: 

  název a umístění kritické infrastruktury, 

  identifikační údaje provozovatele, 

další údaje nezbytné k plnění úkolů, které jsou stanoveny zákonem o 

krizovém řízení a  

údaje o osobě, která plán zpracovala. 

 Údaje o kritické infrastruktuře: 

vlastnosti a základní parametry, 

plán umístění a schéma procesu, 

funkční propojení na jiná zařízení a sluţby. 

 Popis: 

ohroţení kritické infrastruktury, posouzení rizik a předpokládané 

scénáře událostí, 

vazeb na jiné infrastruktury a moţnost narušení funkčnosti v závislosti 

na těchto vazbách, 

vlastních zdrojů pouţitelných k ochraně kritické infrastruktury, 

prostředků příslušného územního orgánu pouţitelných k ochraně 

kritické infrastruktury. 

 Popis činnosti: 

za stavu nouze nebo narušení kritické infrastruktury, 

pro zachování funkčnosti kritické infrastruktury. 
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7 Kritická infrastruktura v České republice 

Situace v oblasti kritické infrastruktury se změnila s vydáním novely zákona č. 240/2000 

sb. Jedná se určení pravomocí, povinností a jiných dalších úkolů v této oblasti. 

Podle definice novely zákona je kritická infrastruktura „prvek kritické infrastruktury nebo 

systém prvků kritické infrastruktury, jehoţ narušení funkce by mělo závaţný dopad“ – ovšem 

dále uţ není určeno, co je za závaţný dopad povaţováno. Zda se tím myslí přímá souvislost 

s průřezovými kritérii, to znamená, ţe pouze prvek, který tato průřezová kritéria splňuje, 

způsobí při výpadku, nebo poruše závaţný dopad. Prvek kritické infrastruktury se tedy určuje 

podle odvětvových a průřezových kriterií.  

Podle novely určuje odvětvová a průřezová kritéria v České republice vláda. Ta také 

rozhoduje o prvcích kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury, jejímţ 

provozovatelem je organizační sloţka státu. Rozhoduje o těchto prvcích na základě seznamu, 

který vládě předkládá ministerstvo vnitra. Vláda tedy nejprve určí odvětvová a průřezová 

kritéria, podle kterých bude určen prvek kritické infrastruktury, a pak rozhodne, zda navrţený 

prvek, je prvkem kritické infrastruktury.  

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady navrhují, aby prvky, které náleţí do jejich 

působnosti, byly zařazeny do seznamu ministerstva vnitra, které pak ministerstvo vnitra 

předloţí vládě. Tato ministerstva a jiné ústřední správní úřady také navrhují odvětvová a 

průřezová kritéria, které pak vláda schvaluje. Dále pak mohou ministerstva určit i ty prvky, 

které nesplňují odvětvová a průřezová kritéria, nařízením obecné povahy a o tomto 

bezodkladně informuje ministerstvo vnitra. Pokud se jedná o prvek evropské kritické 

infrastruktury, určený nařízením obecné povahy, uvádí se také počet států Evropské unie, 

které jsou na tomto prvku závislé. Od právnických a podnikajících fyzických oso poţadují 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady informace nezbytné k určení prvků kritické 

infrastruktury. Ministerstva mají dále povinnost kontrolovat plány krizové připravenosti 

prvků kritické infrastruktury, ochranu kritické infrastruktury a ukládají opatření k nápravě 

nedostatků zjištěných při kontrole. 

Novela dále ukládá i povinnosti subjektů kritické infrastruktury. Subjekty zodpovídají za 

zpracování plánů krizové připravenosti a za ochranu prvku kritické infrastruktury. Musí 

v rámci kontroly, která je prováděna ministerstvem nebo ústředním správním orgánem, 

umoţnit vstup na pozemky a do prostor, kde se prvek kritické infrastruktury nachází. Subjekt 

musí dále určit styčného bezpečnostního zaměstnance a toto určení oznámit bez zbytečného 



22 

 

odkladu ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, který činnost vykonává v 

dané oblasti. 

Styčným bezpečnostním zaměstnancem můţe být určena pouze osoba, která splňuje 

odbornou způsobilost. Odborně způsobilou osobou se rozumí ten, kdo dosáhl 

vysokoškolského vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu, 

poskytujícím ucelené poznatky o zajišťování bezpečnosti České republiky, o ochraně 

obyvatelstva, o krizovém řízení nebo má alespoň v jedné z těchto oblastí tříletou praxi. 

 

7.1 Plán krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury 

O plán krizové připravenosti subjektu hovoří §29b zákona [8]. V plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury jsou identifikována moţná ohroţení funkce 

prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na jeho ochranu. Plní-li subjekt kritické 

infrastruktury veřejnoprávní povinnost, na jejímţ základě vede plánovací, organizační nebo 

technickou dokumentaci
2
, lze poţadavky stanovené na obsah plánu krizové připravenosti 

zapracovat do této dokumentace.  

Jestliţe je prvek kritické infrastruktury členěn do více samostatných celků, můţe být pro 

kaţdý takový celek, je-li to účelné, zpracován dílčí plán krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury, který je součástí plánu krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury. 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se skládá ze základní části, 

operativní části a pomocné části.  

Základní část obsahuje: [15]  

a) vymezení předmětu činnosti PO nebo PFO a úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování plánu krizové připravenosti, 

b) charakteristiku krizového řízení,  

c) přehled a hodnocení moţných zdrojů rizik a analýzy ohroţení a jejich moţný 

dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

                                                 
2
 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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d) seznam prvků kritické infrastruktury, 

e) identifikaci moţných ohroţení funkce prvku kritické infrastruktury 

Operativní část obsahuje: [15] 

a) přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového 

řízení a způsob zajištění jejich provedení,  

b) způsob zabezpečení akceschopnosti PO nebo PFO pro zajištění provedení 

krizových opatření a ochrany činnosti PO nebo PFO,  

c) postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohroţení, 

d) plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky,  

e) přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení,  

f) přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů vyuţitelných 

při řešení krizových situací, 

g) přehled opatření zaměřených na ochranu prvku kritické infrastruktury.  

Pomocná část obsahuje: [15] 

a) přehled právních předpisů vyuţitelných při přípravě na mimořádné události 

nebo krizové situace a jejich řešení, 

b) přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti,  

c) zásady manipulace s plánem krizové připravenosti, 

d) geografické podklady, 

e) další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo 

krizové situace a jejich řešení. 

7.2 Shrnutí 

Novela zákona č. 240/2000 Sb. v oblasti kritické infrastruktury definovala základní 

pojmy a určila povinnosti prků, které jsou zahrnuty do kritické infrastruktury podle 

odvětvových a průřezových kritérií. Zároveň podle [14] je kritická infrastruktura pouze na 

úrovni státu a ministerstva navrhnou prvky, které tato kritéria splňují a vláda je jako prvky 

kritické infrastruktury schválí. Ministerstva však mohou určit nařízením obecné povahy i ty 

prvky, které kritéria nesplňují. 
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8 Možnosti identifikace prvků kritické infrastruktury 

V této kapitole uvedu seznam vybraných analytických metod, které lze vyuţít pro 

identifikaci prvků kritické infrastruktury. Je ovšem nutné brát v úvahu to, ţe tyto metody a 

analýzy nelze aplikovat v plné míře. Základním kriteriem pro výběr metody a analýzy je 

dostupnost dat a vhodný formát těchto dat. Zatím neexistuje ţádná metoda, která by byla 

schopna určit kritická místa výpočtem. Důvodem je to, ţe jednotlivé typy infrastruktur jsou 

vzájemně propojeny vazbami, které není vţdy moţno odhalit. I zdánlivě méně významný 

prvek jednoho typu infrastruktury můţe v konečném důsledku vyřadit z funkčnosti významný 

prvek jiného typu infrastruktury a toto selhání se můţe dále šířit napříč celým systémem 

infrastruktur. 

8.1 Metoda Event tree analysis – ETA 

Jedná se o graficko statistickou metodu, která sleduje průběh procesu od iniciační 

události přes konstruování událostí vţdy na základě dvou moţností – příznivé a nepříznivé. 

Zobrazení systémového stromu událostí představuje rozvětvený graf. Tento graf znázorňuje 

všechny události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho, jak narůstá 

počet událostí, se graf rozvětvuje jako větve stromu. 

Strom událostí graficky ukazuje moţné koncové stavy soustavy po iniciační události. 

Tato analýza bere v úvahu i odezvy bezpečnostních systémů a operátorů na iniciační událost. 

Výsledkem této analýzy jsou scénáře nehody, které popisují moţné koncové stavy soustavy 

pomocí sekvece událostí, které následují po iniciační události. 

Analýzu ETA můţe provádět jednotlivý analytik, který má podrobné znalosti 

zkoumaného systému, ale preferuje se spíše tým sloţený ze dvou aţ čtyř lidí, kteří mají 

znalosti s posuzovaným objektem. Tento tým by měl obsahovat jednoho člena, který má 

znalosti s metodou ETA. Týmový přístup podporuje spontánní diskusi a hledání nápadů – 

brainstorming, coţ vede ke kvalitnějšímu modelu stromu událostí. 

8.2 Analýza stromu poruch, Fault tree analysis – FTA 

Jde o postup, který je zaloţený na systematickém zpětném rozboru událostí za vyuţití 

řetězce příčin, které mohou vést k vrcholové události. Jde opět o graficko-statistickou metodu. 

Zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. 
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Hlavním cílem této analýzy je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím metod 

analytických, popřípadě statistických. 

Metoda pouţívá logická hradla stromu poruch, která popisují vzájemné vtahy mezi 

vstupy a výstupy popsaných událostí. Tato metoda je s úspěchem pouţívána v průmyslových 

odvětvích pro posouzení spolehlivosti provozu. Přednost této metody jako kvalitativního 

nástroje je ve schopnosti identifikovat kombinace základních poruch zařízení a lidských chyb, 

které mohou vést k nehodě. 

Analýza FTA vytváří logické modely poruch systémů. Tyto modely pouţívají tzv. 

Booloeovská logická hradla – AND a OR pro popis způsobu, jak mohou být selhání systému 

a lidské chyby zkombinovány tak, aby zapříčinily velkou systémovou poruchu. 

8.3 Analýza poruch a jejich dopadů, Failure mode and effect 

Analysis – FMEA 

Analýza selhání a jejich dopadů je postup zaloţený na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouţí ke kontrole jednotlivých prvků 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde 

se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se především pro váţná rizika. [7] 

Při analýze FMEA je vytvářena tabulka způsobů a poruch zařízení a jejich dopadů na 

systém či podnik. Dopad způsobené poruchy je určen je určen reakcí systému na selhání 

zařízení. FMEA identifikuje jednoduché způsoby poruchy, které buď přímo vedou k nehodě, 

nebo k ní výrazně přispívají. Účelem analýzy FMEA je identifikovat způsoby poruch 

jednotlivých zařízení a systémů a potenciální dopady. 

Analýza FMEA je moţno provádět jedním analytikem, ale měla by být revidována 

dalšími odborníky, aby byla zajištěna její validita. Doba a náklady analýzy FMEA jsou 

úměrné velikosti procesu a počtu analyzovaných komponent. V průměru je jedna hodina 

dostatečná pro analýzu přibliţně 4 poloţek zařízení. 

8.4 Projekt SIPROCI 

Projekt SIPROCI je projekt financovaný z fondů EU, který pomáhá orgánům na místní a 

regionální úrovni předvídat, připravovat a řešit přírodní a člověkem způsobené mimořádné 

události. Úkolem tohoto projektu je nalézt jednotnou metodu pro mapování rizik. Výhodou 

jednotné metody je usnadnění konfrontace a výměny dat mezi odborníky a techniky, kteří 

pracují v oblasti civilního a nouzového plánování. Pouţívání společné klasifikace rizik a 
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společné terminologie by umoţnilo jednotné předvídání a prevenci vzniku mimořádných 

událostí, případně i jednotné řešení vzniklé situace. Pokud by se scénář řešení odkazoval na 

společné standardy, byla by také umoţněna pro určitou rizikovou oblast přesná znalost 

očekávaných následků mimořádných událostí. 

Součástí toho projektu bylo i vytvoření jednotné metodiky a doporučení pro mapování 

rizik území, která byla pojmenována Analýza rizik a zranitelnosti – HVE (H – hazard, V – 

vulnerability, E - value of the elementst at risk). Jedním ze závěrů projektu je doporučení, aby 

před přijetím jednotné metodiky došlo v jednotlivých zemích EU k jejímu ověření na národní 

úrovni. [20] 

8.5 Metoda HVE 

Metoda HVE (někdy nazývaná HVA) je zaloţena na hodnocení rizika pro výskyt 

konkrétního typu mimořádné události v území. Sleduje se pravděpodobnost výskytu, resp. 

frekvence výskytu mimořádné události, její závaţnost, působení a následky. Součástí analýzy 

je zjišťování ohroţených prvků na daném území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech 

mimořádných událostí. Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. míru toho, jak 

postihne a ovlivní okolní prvky a území. Samotný proces mapování rizik se realizuje v 

následujících krocích. [5] 

8.5.1 Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

Je nutné získat detailní informace o zkoumaném území. Zejména je nutné získat 

informace o faktorech, které souvisejí se vznikem mimořádné události: 

 rozšíření – v souvislosti s morfologií krajiny a skutečnou zranitelností, 

 závaţnost – ve smyslu realizované energie, 

 doba opakovaní – ve smyslu opětovného výskytu mimořádné události. 

Dále je nutno vymezit ohroţené území, které je umoţněno definováním zdroje ohroţení a 

jeho moţných následků. 

Toto umoţňuje vytvořit mapu ohroţeného území konkrétním typem mimořádné události 

(viz Obrázek 1). Dále je moţné konkrétnímu území s moţným vznikem mimořádné události 

přiřadit ukazatele pravděpodobnosti vzniku mimořádné události (viz Tabulka 1). 
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Mapa ohroženého území

Nízká úroveň ohroţení

Střední úroveň ohroţení

Vysoká úroveň ohroţení

Velmi vysoká úroveň ohroţení
 

Obrázek 1 - Mapa ohroženého území, upraveno podle [21] 

  

Tabulka 1 - Tabulka přiřazení ukazatele Hn 

Pravděpodobnost vzniku mimořádné události 

Ukazatel Úroveň 

H0 ţádná 

H1 nízká 

H2 střední 

H3 vysoká 

H4 velmi vysoká 

 

8.5.2 Hodnocení zranitelnosti 

Nezbytnou součástí toho kroku je zjištění informací o zranitelných prvcích, coţ je 

uţitečné pro charakterizování systému a důleţité pro vytvoření scénářů rizik. Dále sestavíme 

seznam ohroţených prků, které zaneseme do mapy, a tak vytvoříme mapu zranitelnosti. 

Pomocí numerické analýzy, nebo reflexí systému je moţné přiřadit danému území ukazatel 

zranitelnosti. Mapa zranitelnosti (viz Obrázek 2) a navrţená klasifikace (viz Tabulka 2). 
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Mapa zranitelnosti

Nízká úroveň zranitelnosti

Střední úroveň zranitelnosti

Vysoká úroveň zranitelnosti

Velmi vysoká úroveň zranitelnosti
 

Obrázek 2 - Mapa zranitelnosti, upraveno podle [21] 

 

Tabulka 2 - Přiřazení ukazatele Vn, upraveno podle [21] 

Zranitelnost Ohrožené prvky 

Index úroveň Lidé Budovy 
Produktivní 

oblasti 

Kulturní 

památky 
Infrastruktura 

Technologické 

sítě 

Přírodní 

památky 

V0 Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná 

V1 Nízká 

Nízká 

hustota 

zalidnění 

Vysoká 

kvalita 

a nízká 

kvantita 

Nevýznamné 

aktivity 
Žádná Malý význam 

Omezený 

význam 
Žádná 

V2 Střední 

Střední 

hustota 

zalidnění 

Vysoká 

kvalita 

a 

střední 

kvantita 

Středně 

významné 

aktivity 

Žádná 
Místní 

význam 

Místní 

význam 
Žádná 

V3 Vysoká 

Vysoká 

hustota 

zalidnění 

Střední 

kvalita 

a 

vysoká 

kvantita 

Významné 

aktivity 

Méně 

významné 

památky 

Sekundární Sekundární 

Méně 

významné 

památky 

V4 
Velmi 

vysoká 

Velmi 

vysoká 

hustota 

zalidnění 

Nízká 

kvalita 

a velmi 

vysoká 

kvantita 

Velmi 

významné 

aktivity 

Významné 

památky 
Primární Primární 

Významné 

památky 

 

8.5.3 Hodnocení úrovně rizika 

Úroveň rizika je moţná určit interakcí ukazatele pravděpodobnosti a zranitelnosti. Kvalita 

a přesnost závisí na mnoţství informací, které dokáţeme získat. Pro kaţdou třídu interakce 

pravděpodobnosti a zranitelnosti je moţné určit přijatelnost rizika. 
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Tabulka 3 - Přiřazení ukazatele Rn, upraveno podle [21] 

Ukazatel Úroveň  

RO Ţádné riziko 

R1 Riziko je zanedbatelné 

R2 Riziko je sociálně přijatelné bez nutnosti opatření 

R3 Riziko není vţdy sociálně přijatelné a zvaţují se opatření 

R4 Riziko je nepřijatelné a jsou nutná opatření 

 

Tabulka 4 - Interakce pravděpodobnosti a zranitelnosti, upraveno podle [21] 

Riziko 

zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

Ţádná Malá Střední Vysoká Velmi vysoká 

p
ra

v
d
ěp

o
d
o
b
n
o

st
 H0 Ţádná R0 R0 R0 R0 R0 

H1 Malá R0 R1 R1 R1 R1 

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 Vysoká R0 R1 R2 R3 R4 

H4 Velmi vysoká R0 R1 R3 R4 R4 

 

Metoda HVA také navrhuje určení moţných scénářů podle úrovně rizika (viz Tabulka 5). 

Podle zjednodušené rovnice rizika je riziko definováno jako součin pravděpodobnosti a 

zranitelnosti. Tedy úrovně rizika R0 lze dosáhnout buď tak, ţe se na daném území mimořádná 

událost nevyskytuje, nebo je její výskyt nezpůsobí ţádná poškození. Například zemětřesení na 

neobydleném území, nebo absence zemětřesení v zalidněných oblastech. 
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Tabulka 5 - Možné scénáře následků v závislosti na úrovni rizika, upraveno podle [21] 

Riziko  Ohroţené prvky 

Ukazatel Úroveň Lidé Budovy 
Produktivní 

oblasti 

Kulturní 

památky 
Infrastruktura Technologické sítě 

Přírodní 

památky 

R0 Ţádná Bez následků Bez následků Bez následků Bez následků Bez následků Bez následků Bez následků 

R1 Malá 
Bezpečnost 

nemusí selhat 

Zanedbatelná 

škoda 

Zanedbatelná 

škoda 

Zanedbatelná 

škoda 

Zanedbatelná 

škoda 
Zanedbatelná škoda 

Zanedbatelná 

škoda 

R2 Střední 
Bezpečnost 

nemusí selhat 

Minimální funkční 

nebo estetické 

poškození bez 

evakuace 

Malá škoda bez 

nutnosti přerušit 

provoz 

Malá estetická 

nebo funkční 

škoda 

Malá škoda bez 

evakuace 

Malá škoda bez 

přerušení sluţeb 
Malá škoda 

R3 Vysoká 

Moţné 

problémy s 

bezpečností 

Důleţité 

poškození 

funkčnosti a 

následná evakuace 

Důleţité 

poškození 

s dočasným 

přerušením 

provozu 

Důleţitá škoda 

Důleţitá škoda a 

následná 

evakuace 

Důleţitá škoda a 

dočasným 

přerušením sluţeb 

Váţná škoda 

R4 
Velmi 

vysoká 

Ztráty na 

ţivotech a 

váţná zranění 

osob 

Velká škoda na 

budovách a 

následná evakuace 

Váţná škoda 

s přerušením 

provozu, nebo 

zničením 

Váţná škoda 

Váţná škoda a 

následná 

evakuace 

Váţná škoda 

s přerušením nebo 

neschopností 

dodávky sluţeb 

Důleţitá 

škoda 
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8.5.4 Strategie pro zmírnění rizika 

Strategie se vytváří na základě analýz a návrhů opatření, které je dobré zpracovat také 

graficky. Sem můţeme zařadit tvorbu havarijních a krizových plánů. Analýza nám také můţe 

pomoci při zástavbě území a pro správné vyuţití půdy. Tato fáze by měla zahrnout také 

geologickou studii.  

Důleţité je také stanovit přijatelnou úroveň rizika. Zcela jistě není jediná úroveň 

přijatelného rizika a tato úroveň se mění podle různých okolností. Zkušenosti odborníků 

ukazují, ţe nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti, kterou můţeme chápat jako absenci rizika. 

Důvodem můţe být opomenutí některých rizik a nepředvídatelných okolností. Po stanovení 

úrovně přijatelnosti rizika, musíme tuto úroveň akceptovat a „naučit se s ní ţít.“   

8.6 Metoda AKIS 

Jedná se o metodu rychlého hodnocení jednotlivých sektorů kritické infrastruktury. 

Vytváří se přehled o jednotlivých odvětvích, která se ještě dále rozdělí. Pak se identifikují 

kritické procesy a poté se hodnotí na základě jejich kritičnosti. Procesy s vysokou nebo 

značnou kritičností se dále posuzují na základě jejich závislosti na informačních 

technologiích. V závěru jsou jednotlivé procesy zaneseny do matice kritičnosti. 
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AKIS

Vytvoření přehledů sektorů

a

Rozčlenění do odvětví

Identifikace procesů

Určení kritičnosti a vyšetření 

závislosti na informačních 

technologiích

Opravy

      - vnitřní řízení sektorů

      - subjektivní vnímání 

Matice kritičnosti

 

Obrázek 3 - kroky hodnocení kritické infrastruktury, upraveno podle [19] 

8.6.1 Příprava sektorů 

Nejprve je nutné provést dva kroky. Sektor, který je předmětem šetření, je nutné zobrazit. 

Poté je třeba: 

 pochopit, jak sektor funguje,  

 jaké jsou zde zvláštní vlivy a jaký má sektor vliv na národní ekonomiku  

 a které primární (vůdčí) podniky v sektoru existují. 

Některé sektory není vhodné analyzovat jako celek. Například sektor dopravy zahrnuje 

silniční i leteckou přepravu. Jedná se však o odvětví s různými strukturami a poţadavky. 

Sektory kritické infrastruktury je moţné dále dělit na odvětví, sluţby, nebo obecně na 

produkty. Typ tohoto dělení je závislý na sektoru. Např. sektor dopravy lze dělit na odvětví – 

silniční, ţelezniční, letecké, vnitrozemské vodní atd. a sektor telekomunikace lze dělit na 

sluţby – pevné hlasové sluţby, mobilní hlasové sluţby, širokopásmové kabelové sluţby atd. 
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Kritická infrastruktura

Sektor doprava Sektor 3Sektor 

telekomunikace

Sektor 4

Silniční

Ţelezniční

Letecká

Vnitrozemská 

vodní

Pevné hlasové 

sluţby

Mobilní 

hlasové sluţby

Širokopásmové 

kabelové sluţby

Produkt A

Produkt B

Produkt C

Produkt D

Odvětví A

Sluţba A

Produkt A

Produkt B

 

Obrázek 4 - Rozdělení kritické infrastruktury, upraveno podle [19] 

8.6.2 Identifikace procesů 

Po dokončení rozdělení sektorů kritické infrastruktury a jejich rozdělení na odvětví, 

sluţby a produkty je důleţité definovat procesy. Tyto procesy pak budou hodnoceny 

z hlediska kritičnosti. 

Je vhodné definovat přiměřenou strukturální úroveň, protoţe procesy, které nebudou 

identifikovány, nebudou posuzovány z hlediska kritičnosti. Pokud ovšem vyjdeme z nízké 

strukturální úrovně, budeme pracovat s velkým mnoţstvím procesů. S tím roste i 

pravděpodobnost zanedbání některého důleţitého procesu a zvyšuje se pracnost. 

U sektorů s vysokým hospodářským významem jiţ věda poskytuje propracované 

procesní modely k identifikaci procesů. Tuto identifikaci je vhodné provádět i s dotazováním 

expertů
3
. U sektorů, jako např. řešení nouzových stavů, záchranářství, nebo záleţitosti úřadů a 

veřejné správy, jsou zdrojem informací pouze experti. Se získanými informacemi je nutné 

zacházet důvěrně. 

                                                 
3
 Zástupci podniků, nebo úřadů jednotlivých sektorů (oborů), kteří se procesů aktivně účastní a mohou podat 

bezprostřední informace. 
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Obrázek 5 - Procesy v zásobování ropnými produkty, upraveno podle [19] 

Můţeme zde podotknout fakt, ţe zpracování ropy neprobíhá přímo v těţební lokalitě, 

mimo odbourání látek, které se do ropy dostaly uměle pro zkvalitnění těţby. Proto by se mezi 

procesy „Těţba/produkce ropy“ a „Zpracování/rafinace ropy“ dalo přidat proces „Přeprava ke 

zpracování“. Výsledný sled procesů (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 - Úprava procesů, upraveno podle [19] 

 

8.6.3 Hodnocení kritičnosti 

Klíčovou je zde otázka: 

„Co se můţe stát, kdyţ nějaký komponent procesu vypadne a jak je výpadek 

pravděpodobný?“ 



35 

 

Zde nelze pouţít statistických informací, protoţe kaţdý den nedochází k velkým 

výpadkům např. v dodávkách elektrického proudu. Významným zdrojem informací zde 

budou experti. Metoda AKIS doporučuje pětistupňovou škálu. Pro dopady od „nevýznamné“ 

aţ po „katastrofální“ a pro pravděpodobnost od „velmi řídká“ aţ po „téměř jistá“. Kombinací 

dopadu a pravděpodobnosti dostaneme kritičnost. Podle zdroje informací od expertů lze 

procesy takto začlenit. Pokud vyjdeme z předpokladu, ţe firma má management rizik, mohlo 

by zde být jen málo procesů se „značnou“ nebo „vysokou“ kritičností. 

 

Tabulka 6 - Hodnocení kritičnosti podle AKIS, upraveno podle [19] 

Pravděpodobnost 

výpadku 
Kritičnost 

Téměř jistý 5 Značná Značná Vysoká Vysoká Vysoká 

Pravděpodobný 4 Střední Značná Značná Vysoká Vysoká 

Moţný 3 Nízká Střední Značná Vysoká Vysoká 

Nepravděpodobný 2 Nízká Nízká Střední Značná Vysoká 

Velmi řídký 1 Nízká Nízká Střední Značná Značná 

Dopady/výše ztráty 
1 2 3 4 5 

Nevýznamné Nízké Mírné Vysoké Katastrofální 

 

V některých sektorech s dominantní pozicí jednoho nebo dvou podniků budou kritické 

procesy podniku i kritické procesy sektoru. V sektoru s větší konkurencí budou kritické 

procesy podniku většinou nekritické pro sektor. Procesy by měly být posuzovány v úrovni 

„podnik“, „sektor“ a „společnost“. Vychází se z toho, ţe procesy s kritičností „malá“, nebo 

„střední“ se nepřenesou do vyšší úrovně hodnocení. Do vyšší úrovně hodnocení postoupí 

procesy s „vysokou“, nebo „značnou“ kritičností. Grafické znázornění (viz Obrázek 7). 
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Procesy - kritičnost pro podnik

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - kritičnost pro společnost

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - kritičnost pro sektor

nízká/střední značná/vysoká

 

Obrázek 7 - Úrovně hodnocení podle AKIS, upraveno podle [19] 

 

8.6.4 Vyšetřování IT závislosti 

Toto se provádí u procesů s vysokou nebo značnou kritičností. Jako zdroj informací pro 

posouzení IT závislosti mohou slouţit zhotovené popisy procesů a dotazy expertům. IT 

závislost se pak řadí do kategorií „nízká“, „střední“ a „vysoká“. Procesy s IT závislostí 

vysokou jako „bez IT podpory nefungující“ a nebo „fungující jen velmi omezeně“. 
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Procesy - kritičnost pro podnik

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - kritičnost pro společnost

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - stupeň závislosti na IT

nízká střední vysoká

Procesy - kritičnost pro sektor

nízká/střední značná/vysoká

 

Obrázek 8 - Úrovně hodnocení podle AKIS, upraveno podle [19] 

8.6.5 Korekční faktory  

Funkčnost sektorů závisí na funkčnosti určitých procesů a na přijatých opatřeních, která 

mají omezit dopad a umoţnit rychlé obnovení funkčnosti. Opatření mají vliv na kritičnost 

procesů. Výsledky jsou získány na základě subjektivních hodnocení expertů v daném sektoru. 

Ty mohou být ovlivněny společenským zadáním. Můţe se stát, ţe dopady na obyvatelstvo, 

které jsou v jedné zemi pokládány za vysoké, nebo alespoň hodné pozornosti, jsou v jiných 

zemích bezvýznamné. S přihlédnutím k těmto faktorům je vhodné matici kritičnosti 

přizpůsobit. 

8.6.6 Zhodnocení 

Metoda popisuje moţnost identifikace kritických procesů. Podle úrovní hodnocení se 

určují kritické procesy pro danou úroveň a procesy s vysokou kritičností postoupí do vyšší 

úrovně hodnocení. 

Takto by se mělo postupovat i při hodnocení kritické infrastruktury v závislosti na území. 

Určíme kritickou infrastrukturu na úrovni obce nebo obce s rozšířenou působností. Poté 

z těchto prvků určíme kritickou infrastrukturu na úrovni kraje a dále na úrovni státu. Tímto 
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způsobem hodnocení pokryjeme celou oblast kritické infrastruktury a můţeme odhalit 

významné vazby mezi prvky kritické infrastruktury. 

Procesy - kritičnost pro kraj

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - kritičnost pro obec, nebo ORP

nízká/střední značná/vysoká

Procesy - kritičnost pro stát

nízká střední vysoká
 

Obrázek 9 - Návrh úrovní hodnocení kritické infrastruktury na úrovních podle území 

Obec, nebo obec s rozšířenou působností určí prvky kritické infrastruktury na těchto 

úrovních. Poté na úrovni kraje a státu. Pokud budeme postupovat takto je málo 

pravděpodobné, ţe opomeneme nějaké prvky, nebo zanedbáme vazby mezi prvky. 

Prvky 

kritické 

infrastruktury 

na úrovni státu

Prvky kritické 

infrastruktury na úrovni kraje

Prvky kritické infrastruktury na úrovni obce, nebo ORP

 

Obrázek 10 - Grafické zobrazení prvků kritické infrastruktury podle územní úrovně 
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9 Návrh nové metody 

V této kapitole navrhnu novou metodu pro určení prvků kritické infrastruktury. Tato 

metoda vychází z analýzy HVE, analýzy souvztaţnosti a z analýzy kritičnosti. 

9.1 Charakteristika metody 

Prvků, tvořících místní infrastrukturu je mnoho a do analýzy nelze zahrnout všechny. Je 

třeba vybrat pouze ty, které se jeví jako nejkritičtější. Tyto prvky se pak podrobí další analýze 

podle níţe zmíněných kritérií a vypočte se kritičnost. K hodnocení přistupujeme 

deterministicky. Podle tohoto přístupu je určitý jev moţný a nebo nemoţný. Ale ani toto 

označení není zcela přesné. Určitá pravděpodobnost výpadku je zohledněna při hodnocení 

prvku z hlediska jeho robustnosti. 

Základem ovšem je předpoklad selhání konkrétního prvku a jeho hodnocení z hlediska 

následků, které toto selhání způsobí.  

9.2 Výběr nejkritičtějších prvků 

Moţné řešení výběru nejkritičtějších prvků je pomocí analýzy sítě. Síť se skládá 

z přenosových cest a uzlů. Přenosové cesty jsou dráhy, které přenáší komoditu nebo sluţbu, 

aniţ by měnila vlastnosti komodity nebo sluţby a aniţ by měnila její mnoţství. U této analýzy 

bereme v úvahu uzly. Zde se jedná o takové místo, které je součástí sítě, kde součet cest do 

něho vstupujících a z něho vystupující je větší nebo rovno 3. V uzlu můţe docházet ke změně 

vlastností komodity nebo sluţby či ke změně mnoţství. 

Uzel můţeme analyzovat pomocí cest, které do něj vstupují a které z něj vystupují. 

Kritéria zde mohou být poměr cest vstupujících a vystupujících a také mnoţstvím komodity 

nebo sluţby, které přenášejí. Ukazatel kritičnosti je dán právě poměrem součtu cest do uzlu 

vstupujících, vynásobený mnoţstvím komodity, kterou přenášejí a součtem cest vystupujících 

vynásobený mnoţstvím komodity, kterou cesty přenáší. 

Rovnice 1 - Výpočet ukazatele kritičnosti 




n

i nn

nn

Ivys

Ivs
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.
 

vs1, vs2…vsn = vstupní cesty příslušné kategorie 

vys1, vys2…vysn = výstupní cesty příslušné kategorie 

I1, I2, I3…In = index příslušné kategorie 
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Platí zde, ţe kritičnost je tím větší, čím je ukazatel kritičnosti menší. 

Příklad 

Schéma sítě je na obrázku 11. Jedná ovšem o idealizovaný případ. Expertní odhad je 

nejlepší moţné řešení určení kritických prvků. Expert je znalec v oblasti sítě (vodovodní, 

elektrické, plynovodní atd.) a je schopen určit kritické prvky na základě znalostí vlastností 

sítě. 

Kategorie 3

K
a

te
g

o
rie

 1

Kategorie 2

Kategorie 2

Kategorie 2

Kategorie 2

Kategorie 2

Kategorie 1
Kategorie 1

UZEL 1

UZEL 2

 

Obrázek 11 – Příklad schématu sítě 

Výpočet ukazatele kritičnosti 

Index příslušné kategorie přenosové cesty je uveden v tabulce 7. Jedná se přiřazení indexu 

podle mnoţství přenášená sluţby. 
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Tabulka 7 - přiřazení indexu přenosové cestě 

kategorie přenosové cesty index příslušné kategorie 

kategorie 1 3 

kategorie 2 2 

kategorie 3 1 

 

Výpočet pro uzel 1 

Rovnice 2 - Výpočet pro uzel č. 1 

7

1

3.12.2

1.1



kU  

Výpočet pro uzel 2 

Rovnice 3 - Výpočet pro uzel č. 2 

5

1

10

2

2.23.2

2.1



kU  

 

Závěr 

Z výpočtu vyplývá, ţe ukazatel kritičnosti pro uzel 1 je menší neţ ukazatel kritičnosti 

uzlu 2 a proto je uzel 1 kritičtější neţ uzel 2. Vyplývá to i ze schématu. Pokud nefunguje uzel 

1, tak nebude fungovat ani uzel 2. 

Uvaţujme nyní, ţe do uzlu číslo 1 bude vstupovat ještě jedna vstupní cesta stejné 

kategorie, která můţe být povaţována za zálohu. Upravený výpočet tedy bude: 

Rovnice 4 – Úprava výpočtu ukazatele kritičnosti 

286,0
7

2

3.12.2

1.2



kU  

Ukazatel kritičnosti uzlu číslo 1 je nyní větší a kritičnost tedy menší. Pokud vypadne 

právě jedna ze vstupních cest je tedy moţno zajistit funkčnost uzlu zásobováním z druhého 

uzlu.  

 

Takto ovšem nelze postupovat u elektrické sítě. Zde nelze určit vstupní a výstupní cesty 

příslušného uzlu, neboť kaţdá výstupní cesta je zároveň i vstupní cestou. Proto je moţné při 

výpadku jednoho uzlu zásobovat další uzel jinou cestou. Zde je vhodné určit kritická místa 
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expertním odhadem. Na obrázku 12 je uvedena část schématu distribuční soustavy elektrické 

sítě. Z tohoto schématu vyplývá, ţe pokud dojde k narušení na přenosové cestě V48, lze ji 

zásobovat elektřinou z několika jiných směrů. Pokud ovšem dojde k narušení na tzv. paprsku, 

tj. na výběţku této přenosové cesty, nelze zásobovat elektřinou obce na tomto paprsku. 

 

Obrázek 12 - Část schématu elektrické sítě [zdroj: Elektrárna Hodonín] 

 

9.3 Vyhodnocení dopadů 

Vyhodnocením dopadů identifikujeme ty ze všech sledovaných prvků, u kterých můţe 

narušení znamenat rozsáhlé ztráty – kritická místa. Přitom přihlíţíme k následujícím 

elementům rizika: 

 počet ohroţeného obyvatelstva – kOO, 

 časový rámec – kČR, 

 rozsah zasaţeného území – kZÚ, 

 počet ohroţených zvířat – kZO, 

 ohroţení ţivotní prostředí – kOŢP. 

Problém je v určení limitních mnoţství pro jednotlivé kategorie. 

 

Počet ohroženého obyvatelstva 

Podle [14] je kritériem dopadu na veřejnost 125 000 obyvatel. V České republice ţije v 1 

– 3 čtvrtletí roku 2010 přibliţně 10 500 000. Výsledek vyjádříme v procentech. 



43 

 

 

Podle [2] není nárůst ohroţení lineární, ale přibliţně exponenciální. Jako minimální 

hodnou dopadu na veřejnost budeme brát v úvahu 1,2% obyvatelstva na daném území. Nárůst 

počtu obyvatel, které výpadek místní kritické infrastruktury ovlivní, je uvedeno v tabulce 8 . 

Tabulka 8 - Limitní množství pro ohrožení obyvatelstva 

Exponenciální rozdělení v procentech Odpovídající číselná hodnota Počet obyvatel kOO 

do 1,2 0,012 2160 1 

do 1,44 0,0144 2592 2 

do 1,728 0,01728 3111 3 

do 2,0736 0,020736 3733 4 

více neţ 2,0736 více neţ 0,020736 více neţ 3733 5 

 

Pozn.: Počty jsou uváděny pro 180 000 obyvatel.  

 

Rozsah zasaženého území 

Vyjadřuje, na jak velkém území se projeví výpadek dodávky sluţby nebo komodity. 

Tabulka 9 - Zasažené území 

Zasaţená plocha kZÚ 

plocha do 500 m
2 

1 

plocha do 10 000 m
2 

2 

plocha do 1 km
2 

3 

plocha do 10 km
2 

4 

plocha nad 10 km
2 

5 

 

Ohrožení zvířat 

Kvantitativní vyjádření této kategorie je velmi obtíţné. Kvalitativní vyjádření vychází ze 

stupňů poplachu. 
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Tabulka 10 - Ohrožení zvířat 

Ohroţení zvířat kOZ 

ohroţení jednotlivých kusů 1 

ohroţení desítek kusů chovu, ohroţení při převozu 2 

ohroţení celého chovu 3 

ohroţení několika chovů 4 

ohroţení desítek chovů 5 

 

Ohrožení životního prostředí 

Kvantitativní vyjádření je opět obtíţné. Lze vyjít z kritérií uvedených v analýze HVA. 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Při havárii např. ropovodu je nutné počítat 

s dopady na ţivotní prostředí, nebo jeho jednotlivé sloţky.  

Také musíme brát v úvahu ekologický význam dané lokality – zvláště chráněná území 

přírody (národní parky, chráněná krajinná území, národní přírodní rezervace, přírodní 

památky, národní přírodní památky). Dále aquatické ekosystémy jako rašeliniště, močály, 

vodní plochy atd. Dále zde máme obhospodařovatelné zemědělské půdy a stromoví coţ jsou 

lesní porosty, městská zeleň atd. Ekologický význam charakterizuje pomocný váhový 

koeficient. Ohroţení ţivotního prostředí je pak dáno součinem koeficientu ohroţení ţivotního 

prostředí a pomocného váhového koeficientu. 

 

Tabulka 11 - Ohrožení životního prostředí 

Ohroţení ţivotního prostředí kOŢP 

bez následků 1 

zanedbatelná škoda 2 

malá škoda 3 

váţná škoda 4 

důleţitá škoda 5 
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Tabulka 12 - Hodnocení ohroţených kategorií ţivotního prostředí [2] 

Ohroţené kategorie ţivotního prostředí pomocný váhový koeficient 

zvláště chráněná území 1 

aquatické ekosystémy 0,75 

obhospodařovaná půda 0,5 

stromoví 0,25 

ostatní 0,1 

 

Časový rámec 

Vyjadřuje, jak dlouho bude trvat provádění záchranných a likvidačních prací a základních 

obnovovacích prací pro obnovení základních sluţeb. Obnovením sluţeb je myšleno např. 

zprůjezdnění silnic, obnova dodávek energií, výstavba provizorních mostů atd. 

Tabulka 13 - Časový rámec 

Časový rámec kČR 

do 1 hodiny 1 

půl dne aţ den 2 

více dnů 3 

týden 4 

několik týdnů 5 

 

9.4 Určení váhových koeficientů 

Navrhovaná metoda je multikriteriální a důleţitost všech kritérií v hodnocení je často 

rozdílná. Tuto skutečnost je vhodné zohlednit pouţitím vah pro jednotlivá kritéria. Pro volbu 

vah platí důleţité pravidlo, aby součet vah pro jednotlivá kritéria dával hodnotu 1. Vyjádřeno 

matematicky: 

Rovnice 5 – Pravidlo pro součet vah 





n

i

ii vv
1

0;1  

Váhové koeficienty lze stanovit pomocí metody párového srovnávání někdy také 

nazývané Fullerova metoda. Při aplikaci této metody se sestavují váhy pomocí Fullerova 

trojúhelníku. Principem párového srovnávání je, ţe se porovnávají mezi sebou prvky a vybere 

se ten důleţitější z tohoto páru. Jsou-li srovnávána kaţdá dvě z k-kritérií, vybírají se tedy 

všechny kombinace dvou prvků z k. Celkový počet srovnávání je tedy roven: 
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Rovnice 6 - Počet srovnání pomocí Fullerovi metody 
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Pro přehlednost se sestavuje tzv. Fullerův trojúhelník. Trojúhelník má k-1 řádků. 

V prvním řádku jsou všechny kombinace srovnávání s prvním kritériem. V dalším řádku jsou 

kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě toho, které je v předchozím řádku. 

V kaţdém dalším řádku jsou kombinace kritérií, které nejsou v předchozích řádcích. Kaţdý 

další řádek má tedy nutně o jednu kombinaci k porovnávání méně, neţ předchozí. 

Můţe se stát, ţe hodnota váhy bude rovna 0 pro to nejméně důleţité kritérium. 

V důsledcích by toto kritérium bylo moţné z mnoţiny vyloučit a provést porovnání znovu. 

Nakonec by nám zůstalo jediné kritérium – to nejdůleţitější. Tomuto se lze vyhnout tak, ţe po 

ukončení porovnávání se hodnota vyčíslení zvětší o 1. Jako by se dané kritérium porovnávalo 

samo se sebou. 

Určení váhových koeficientů pro jednotlivé oblasti dopadu pomocí Fullerovy metody je 

uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka 14 – Určení váhových koeficientů pomocí Fullerovy metody 

číslo kritéria kritérium porovnání počet výskytů n n+1 váha 

1 ohroţené obyvatelstvo 
1 1 1 1 

4 5 0,33 
2 3 4 5 

2 ohroţení ţivotního prostředí 
x 2 2 2 

2 3 0,2 
x 3 4 5 

3 rozsah zasaţeného území 
x x 3 3 

1 2 0,13 
x x 4 5 

4 ohroţení zvířat 
x x x 4 

3 4 0,26 
x x x 5 

5 časový rámec 
x x x x 

0 1 0,08 
x x x x 

 
  

 

9.5 Závislost na jiných typech infrastruktur 

Tuto závislost lze posoudit pomocí tabulky jako v analýze souvztaţnosti. Takto 

posuzujeme závislost na jiném typu infrastruktury a můţeme posoudit vazby mezi prvky. 
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Prvky, u nichţ lze očekávat, ţe se budou ovlivňovat, v tabulce zapíšeme číslo 1, pokud ne, 

zapíšeme číslo 0. Pokud nám toto nestačí, můţeme číslem vyjádřit i těsnost vazby, tzn., pokud 

je prvek jedné infrastruktury ţivotně důleţitý pro jiný prvek infrastruktury, lze to vyjádřit i 

vyšší číselnou hodnotou. Poté sečteme čísla na řádku a vyhodnotíme. Tento údaj nám 

poskytne informaci o tom, jak jsou ostatní prvky závislé na prvku, který hodnotíme. 

Číselné údaje uvedené ve sloupcích opět sečteme a vyhodnotíme. Tento údaj nám 

poskytne informaci o tom, jak je určitý prvek závislý na ostatních prvcích. 

Hodnocení můţeme provést například pomocí procentuálního vyjádření. Sumy v řádcích 

a ve sloupcích hodnotíme kaţdou zvlášť, neboť se jedná o dvě rozdílné vlastnosti. Suma An 

vyjadřuje, jak jsou ostatní prvky závislé na prvku, který hodnotíme a suma Bn vyjadřuje, jak je 

prvek závislý na ostatních prvcích. 

 

Tabulka 15 - Příklad určení závislosti 

Ovlivní prvek An fungování 

prvku Bn? 

B1 B2 B3 B4 B5 

 

vyjádření v 

% 
uzel 

1 

uzel 

2 

uzel 

3 
nemocnice úřad 

A1 uzel 1 x 0 1 0 2 3 100% 

A2 uzel 2 0 x 1 1 0 2 67% 

A3 uzel 3 0 1 x 2 0 3 100% 

A4 nemocnice 0 0 0 x 0 0 0 

A5 úřad 0 0 0 0 x 0 0 

 
0 1 2 3 2   

vyjádření v % 0 33% 67% 100% 67%   

 

Výslednou závislost lze vyjádřit pomocí kombinace, například pomocí matice. Opět 

závislost vyjadřujeme pomocí pěti kategorií. 
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Tabulka 16 - Příklad hodnocení závislosti 

závislost A 

80 – 100% 5 5 5 5 5 

60 – 80% 4 4 4 4 5 

40 – 60% 3 3 3 4 5 

20 – 40% 2 2 3 4 5 

0 – 20% 1 2 3 4 5 

závislost B 0 – 20% 20 – 40% 40 – 60% 60 – 80% 80 – 100% 

 

Přiřazení koeficientu závislosti – kZ.  

 

Tabulka 17 - Hodnocení závislosti 

stupeň závislosti kZ 

vzájemná závislost je velmi vysoká 5 

vzájemná závislost je vysoká 4 

vzájemná závislost je podstatná 3 

vzájemná závislost je nízká 2 

vzájemná závislost je zanedbatelná 1 

 

Výsledné hodnocení závislosti prvku je v následující tabulce. 

 

Tabulka 18 - Příklad výsledného hodnocení závislosti 

prvek kZ 

uzel 1 5 

uzel 2 4 

uzel 3 5 

nemocnice 5 

úřad 3 

 

9.6 Vyhodnocení připravenosti 

Vyhodnocením připravenosti hodnotíme vlastnosti prvků, kvůli kterým jsou náchylné 

k narušení nebo zničení. Současně však můţeme hodnotit i ty vlastnosti, které přispívají ke 

stabilitě systému a tím zvyšují připravenost. 
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Analýzou připravenosti hodnotíme tato kritéria: 

 Robustnost – kR, 

 tlumící kapacitu – kTK, 

 zálohu při výpadku - kZÁ, 

 realizovaná ochranná opatření – kROO. 

 

Robustnost 

Robustností rozumíme statnost, zavalitost, mohutnost, objemnost, masivnost, rozsáhlost, 

schopnost systému zotavit se a pokračovat po chybné události.[22] 

Pro hodnocení je potřeba názoru expertů z dané oblasti zkoumání, kteří posuzují, jak 

odchylky v systému působí na prvky a jak je prvek odolný vůči těmto odchylkám. 

 

Tabulka 19 - Hodnocení robustnosti 

Stupeň robustnosti kR 

prvek není náchylný vůči odchylkám v systému 1 

prvek je ovlivněn odchylkami, ale nepřeruší činnost 2 

prvek je ovlivněn a je třeba zásahu zvenčí pro zachování funkčnosti 3 

prvek je váţně ovlivněn a ani při zásahu zvenčí není zaručeno zachování funkčnosti 4 

prvek kolabuje a není schopen pokračovat v činnosti 5 

 

Tlumící kapacita 

Tlumící kapacitou rozumíme vlastnost prvku umoţňující zmírnit odchylky, které se 

systémem šíří a mohou negativně působit na prvky v systému, nebo negativně ovlivní 

funkčnost celého systému. Tlumící účinky mají např. instalované protivýbuchové ochrany 

v produktovodech (odlehčení výbuchu atd.).  
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Tabulka 20 - Hodnocení tlumící kapacity 

Stupeň tlumící kapacity kTK 

tlumící kapacita prvku je dostatečná, zmírňuje odchylky 1 

tlumící kapacita prvku s úpravami je dostatečná, zmírňuje odchylky 2 

tlumící kapacita prvku je i s opravami nedostatečná, ale prvek dál plní funkci 3 

tlumící kapacita prvku zmírňuje odchylky, ale prvek sám jiţ dále neplní funkci 4 

tlumící kapacita neexistuje 5 

 

Záloha při výpadku 

Jako zálohu lze chápat náhradní zdroj sluţby či komodity, který je dostatečný a je 

schopen pokrýt spotřebu sluţby nebo komodity. Lze počítat s určitým omezením komfortu 

dodávek sluţby nebo komodity. Je nutné brát v úvahu i dobu, za kterou je záloha k dispozici, 

nebo jak se prodlouţí doba záloţního zásobování oproti běţné dodávce. 

 

Tabulka 21 - Hodnocení stupně zálohy 

Stupeň zálohy kZÁ 

záloha je schopna pokrýt spotřebu a je k dispozici ihned 1 

záloha je schopna pokrýt spotřebu jen z části a je k dispozici ihned 2 

záloha je schopna pokrýt spotřebu, ale je nutná čekací doba 3 

záloha je schopna pokrýt spotřebu jen z části, ale je nutná čekací doba 4 

záloha není 5 

 

Realizovaná ochranná opatření 

Realizovanými ochrannými opatřeními můţeme rozumět opatření, která zabrání přístupu 

nepovolaných osob k danému prvku, zajištění neustálého dohledu a ostrahy nebo překáţky 

chránící systém. 
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Tabulka 22 - Hodnocení stupně realizovaných ochranných opatření 

Stupeň realizovaných opatření kROO 

opatření jsou k dispozici a plní funkci dostatečně 1 

opatření jsou k dispozici, ale je nutná oprava k dostatečnému plnění 2 

opatření jsou k dispozici, ale neplní funkci dostatečně ani s opravami 3 

je nutná rekonstrukce nebo velká oprava alespoň k částečnému plnění 4 

opatření nejsou realizovaná 5 

 

9.7 Vyhodnocení prvků 

Prvky hodnotíme podle výše uvedených kritérií a výsledné hodnocení provedeme 

vynásobením koeficientů podle kritérií. U jednotlivých kritérií zohledňujeme také váhový 

koeficient pro dané kritérium. 

 

Rovnice 7 - Výpočet výsledné kritičnosti 

      OOZÁTKRZvOŽPvOZvZÚvČRvPOO kkkkkkpvkkkkkkkkkkkriticnost ............... 54321  
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10 Závěr 

Tato práce měla za úkol určit subjekty, jejichţ funkce je nezbytná pro chod státu. Těmito 

subjekty jsou prvky kritické infrastruktury, které v České republice definuje novela zákona 

č. 240/2000 sb. a také nařízení vlády č. 432/2010 sb. Podle tohoto zákona a nařízení vlády 

prvky určujeme podle odvětvových a průřezových kritérií. Dále pak existuje kritická 

infrastruktura na úrovni státu, nikoli na krajské nebo lokální úrovni. Podle zjištění 

vycházejících z německé metody AKIS by bylo lépe postupovat od niţších územních celků, 

tam vybrat kritické prvky a ty pak hodnotit z hlediska krajské a následně státní úrovně. 

Dále pak práce popisuje některé metody, které lze po úpravách pouţít k identifikaci 

prvků kritické infrastruktury. Důleţitým faktorem, který však nelze opomenout při 

identifikaci, jsou vazby mezi odvětvími kritické infrastruktury. Těmito vazbami jsou vazby 

mezi prvky v odvětvích a vazby mezi prvky napříč odvětvími kritické infrastruktury. Proto je 

nutné kritickou infrastrukturu analyzovat jako celek. Tento celek lze rozdělit, ale nelze 

jednotlivé části od sebe oddělit a analyzovat samostatně. Kritickou infrastrukturu je nutné brát 

jako systém, který je sloţen z podobných i různých prvků, ale tyto prvky mají vzájemné 

vazby, které nelze opomenout. Právě kvůli důleţitosti vazeb mezi prvky neexistuje metoda, 

která by dokázala zmapovat stav v kritické infrastruktuře a určit kritické prvky. 

Výsledkem této práce je návrh moţného postupu při určování prvku kritické 

infrastruktury. Podle tohoto postupu jsou různé prvky hodnoceny z hlediska následků, které 

způsobí jejich nefunkčnost. Bereme v úvahu dopady na jednotlivé oblasti lidské společnosti. 

Problém je v tom, jak určit kritéria pro kritičnost těchto oblastí. Co budeme povaţovat za 

kritické a co naopak ne. Kritéria uvedená v novém postupu byla určována podle legislativy a 

také expertním odhadem. Kritické hodnoty u některých kritérií lze vyjádřit kvantitativně, 

některé hodnoty takto nebylo moţné vyjádřit, a proto jsou vyjádřeny kvalitativně. Také jsou 

zde zohledněny vazby mezi těmito prvky, které mohou ovlivnit celkovou kritičnost 

zkoumaného prvku. Prvky jsou zaneseny do tabulky a zkoumá se vazba mezi těmito prvky. 

Lze zde ohodnotit i „sílu“ této vazby, tzn. jak intenzivně se prvky ovlivňují. Některé prvky, 

respektive jejich funkčnost, je přímo závislá na funkčnosti jiného prvku. Na závěr se mezi 

sebou vynásobí hodnoty dopadu na oblasti lidské společnosti a určí se výsledná kritičnost. 

Jako doporučení pro další práci je ověření navrţeného postupu v praxi a na základě 

zjištění moţných nedostatků, upravení tohoto postupu a korekci chyb. 

Cíle, které jsem v úvodu práce vytyčil, byly splněny. 
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Příloha č. 1 – Schéma distribuční soustavy přenosové sítě 

 

Obr. 1 – Schéma distribuční soustavy přenosové sítě [zdroj: Elektrárna Hodonín] 
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Příloha č. 2 – Příklad užití analýzy stromem poruch 

V reaktoru probíhá exotermická reakce. Případná exploze reaktoru můţe způsobit váţná 

zranění nebo i smrt zaměstnancům. Protoţe pouţité chemické látky jsou vysoce toxické, 

jejich případný únik z reaktoru bude mít ty samé následky. Reaktor je opatřen pojistným 

ventilem, který v případě potřeby zabrání výbuchu reaktoru, ale způsobí výron otravných 

látek do ovzduší. [23] 

Smrt nebo váţné 

zranění

Nebo

Únik otravných látek Exploze reaktoru

A

Nárůst tlaku
Nefunkční protitlaková 

ochrana

Nekontrolovatelná 

reakce

Nebo

Ţádný pojistný 

ventil

Pojistný ventil 

příliš malý

Pojistný ventil 

zablokovaný

Nebo

Otevření 

pojistného 

ventilu

Náhodný 

únik

Nekontrolovatelná 

reakce

Nebo

Únik netěsnostmi

Únik přes vypouštěcí 

ventil

Přeplnění 

reaktoru

 

Obr. č. 1 - Příklad analýzy stromem poruch, upraveno podle [23] 
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Příloha č. 3 – Příklad užití analýzy stromem událostí 

Příčinou havárie vojenského letadla bylo selhání vysokotlaké turbíny, kdy odlomené lopatky 

postupně zničily elektronický kontrolní systém letadla. Při takové situaci posádka nejprve 

uslyší nezvyklý zvuk. Pokud posádka zareaguje rychle, můţe okamţitě přistát a tím zachránit 

své ţivoty i letadlo. Pokud posádka váhá s přistáním, elektronický systém řízení letadla 

přestane fungovat. Posádka má moţnost přepnout řízení letadla na manuální způsob. Tím by 

posádka měla získat dostatečný čas na bezpečné přistání. Pokud ale posádka nevyuţije ani 

tuto moţnost, potom se unikající palivo z poškozené turbíny vznítí a poškodí i manuální 

systém řízení. V tom momentu pilot ztratí jakoukoliv moţnost dále řídit letadlo a to se 

neodvratně zřítí. Posádka má poslední moţnost jak se zachránit, a to katapultací. [23]
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Scénář č. 3 – Posádka zachráněna katapultací, letadlo se 
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Scénář č. 4 – Posádka mrtvá, letadlo zřícené.  

Obr. č. 2 - Analýza stromem událostí, upraveno podle [23] 
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Příloha č. 4 – Odvětvová a průřezová kritéria v České republice 

Průřezová a odvětvová kritéria jsou stanovena v České republice v příloze k nařízením vlády 

[14]. Toto nařízení definuje odvětvová a průřezová kritéria a příloha stanovuje konkrétní 

hodnoty, podle kterých jsou určeny prvky kritické infrastruktury. 

Tab. č. 1 - Průřezová kritéria pro odvětví energetika - elektřina 

Elektřina 

Výrobna 

elektřiny 

výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW 

vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny elektřiny 

výrobna poskytující podpůrné sluţby s celkovým instalovaným elektrickým 

výkonem nejméně 50 MW anebo s jejich aktivací do 15 minut 

dispečink výrobce elektřiny 

Přenosová 

soustava 

vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV 

elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV 

technický dispečink provozovatele přenosové soustavy 

Distribuční 

soustava 

elektrická stanice distribuční soustavy o napětí 110 kV (stanice typu 110/22 kV a 

110/35 kV se posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě) 

technický dispečink provozovatele distribuční soustavy 

 

Tab. č. 2 - Průřezová kritéria pro odvětví energetika - zemní plyn 

Zemní plyn 

Přepravní 

soustava 

velmi vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm 

velmi vysokotlaký a vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem 

rovným nebo menším neţ 700 mm 

kompresorová stanice 

předávací stanice 

technický dispečink 

Distribuční 

soustava 

vysokotlaký a středotlaký plynovod 

předávací a regulační stanice 

technický dispečink 

Skladování 

plynu 

 

podzemní zásobník plynu se skladovací kapacitou nejméně 50 mil. m3 plynu 

technický dispečink 
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Tab. č. 3 - Průřezová kritéria pro odvětví energetika - ropa a ropné produkty 

Ropa a ropné produkty 

Přepravní soustava 

tranzitní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 500 mm, včetně 

vstupních bodů 

vnitrostátní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm, 

včetně vstupních bodů 

technický dispečink 

přečerpávací stanice 

koncové zařízení pro předání ropy 

začátek a konec zdvojení ropovodu a odbočky - jeţkovací komora 

Distribuční soustava 

produktovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm včetně 

vstupních bodů 

technický dispečink 

přečerpávací stanice 

Skladování ropy a pohonných 

hmot 

zásobník a komplex zásobníků s kapacitou nejméně 40 000 m3 

technický dispečink 

Výroba pohonných hmot rafinérie s kapacitou atmosférické destilace nejméně 500 000 t/rok 

 

Tab. č. 4 - Průřezová kritéria pro vodní hospodářství 

Vodní 

hospodářství 

zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných 

obyvatel nejméně 125 000 

úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s 

vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3 
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Tab. č.  5 - Průřezová kritéria pro potravinářství a zemědělství 

Potravinářství a zemědělství 

Rostlinná výroba 

Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo 

zemědělského podniku, na území jednoho kraje pro 

jednotlivou plodinu nejméně 4 000 ha 

Ţivočišná výroba 

Počet chovaných kusů zvířat v jednom 

chovu na území jednoho kraje podle 

základních druhů hospodářských zvířat 

skot: nejméně 10 000 kusů 

prasata: nejméně 45 000 kusů 

drůbeţ: nejméně 300 000 kusů 

Potravinářská výroba 

Nenahraditelnost produkce výrobního 

závodu nebo provozovny na území 

jednoho kraje podle základních druhů 

potravin 

mlýnské výrobky: nejméně 80 000 tun za rok podle 

základních druhů mlýnských výrobků 

cukr: nejméně 230 000 tun za rok 

pekařské výrobky: nejméně 600 000 tun za rok podle 

základních druhů pekařských výrobků 

mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů 

mléka za rok nebo nejméně 100 000 tun 

mlékárenských výrobků za rok 

maso a masné výrobky: nejméně 200 000 tun masa za 

rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500 

000 tun masných výrobků za rok podle základních 

druhů masných výrobků 

 

Tab. č. 6 - Průřezová kritéria pro zdravotnictví 

Zdravotnictví Celkový počet akutních lůţek v daném zdravotnickém zařízení nejméně 2500 
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Tab. č. 7 - Průřezová kritéria pro dopravu 

Doprava 

Silniční doprava 
Pozemní komunikace, která je zařazena do kategorie dálnice a silnice I. 

třídy, pokud pro ni neexistuje objízdná trasa 

Ţelezniční doprava 

dráha celostátní, včetně jejích strukturálních součástí, pokud pro ni 

neexistují odklonové trasy s odpovídající traťovou třídou zatíţení a 

prostorovou průchodností pro loţnou míru 

systém správy a organizace řízení ţelezničního provozu na ţelezniční síti 

České republiky ve vztahu k evropské ţelezniční síti, s ohledem na nově 

vzniklé podmínky zajištění součinnosti v rámci Evropského ţelezničního 

řídicího systému (centrální, regionální a lokální dispečerská pracoviště) 

Vnitrozemská vodní 

doprava 

Vnitrozemská vodní cesta, jejíţ uţití nelze nahradit uţitím náhradní 

vnitrozemské vodní cesty ani dopravou jiného druhu 

Letecká doprava 

Letiště 

Veřejné mezinárodní letiště způsobilé přijetí letu podle přístrojů, u kterého 

není moţné leteckou obchodní dopravu zajistit alternativním letištěm nebo 

alternativní zajištění je příliš nákladné, nehospodárné nebo velmi těţko 

proveditelné 

Alternativním letištěm se 

rozumí veřejné 

mezinárodní letiště, které 

je schopno zajistit nejméně 80 % letecké obchodní dopravy letiště, pro 

které je určeno jako alternativní 

je v čase 2 hodin dosaţitelné jiným druhem dopravy 

má dostatečnou kapacitu pohybových ploch a kapacitu terminálu 

má stejnou nebo podobnou kategorii jako letiště, pro které je určeno jako 

alternativní 

je způsobilé přijmout let vykonaný podle přístrojů 

Řízení letového provozu 

přibliţovací sluţba řízení a letištní sluţba řízení letiště určeného jako 

kritická infrastruktura 

oblastní sluţba řízení poskytující letové provozní sluţby včetně řízení 

letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky 
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Tab. č. 8 - Průřezová kritéria pro komunikační a informační systémy 

Komunikační a informační systémy 

Technologické prvky pevné sítě 

elektronických komunikací 

centrum řízení a podpory sítě 

řídící ústředna, 

mezinárodní ústředna, 

transitní ústředna, 

datové centrum, 

telekomunikační vedení 

Technologické prvky mobilní 

sítě elektronických komunikací 

centrum řízení a podpory sítě 

ústředna mobilní sítě 

základnová řídící jednotka sítě pokrývající strategickou lokalitu 

základnová stanice sítě pokrývající strategickou lokalitu 

datové centrum 

Technologické prvky sítí pro 

rozhlasové a televizní vysílání 

vysílací zařízení pro šíření televizního nebo rozhlasového signálu 

určených pro informaci obyvatelstva za krizových situací s 

vysílacím výkonem nad 1 kW, 

řídící pracoviště provozu 

datové centrum 

síť pro rozhlasové a televizní vysílání 

Technologické prvky pro 

satelitní komunikaci 

hlavní pozemní satelitní přijímací a vysílací stanice 

pozemní řídící a komunikační středisko 

pozemní propojovací síť 

Technologické prvky pro 

poštovní sluţby 

centrální a regionální výpočetní středisko, středisko centrálního 

snímání a úloţiště dat 

sběrný přepravní uzel 

řídící a mezinárodní pošta 

poštovní dopravní infrastruktura 

Technologické prvky 

informačních systémů 

řídicí centrum 

datové centrum 

síť elektronických komunikací 

technologický prvek zajišťující provoz registru doménových jmen 

„CZ“ a zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně „CZ“ 
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Tab. č. 9 - Průřezová kritéria pro nouzové služby 

Nouzové sluţby  

Integrovaný 

záchranný systém 

operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje 

operační středisko útvaru Policie České republiky 

operační středisko zdravotnické záchranné sluţby 

centrální a oblastní dispečinky horské sluţby 

Radiační 

monitorování 
Radiační monitorovací síť 

Předpovědní, 

varovná a hlásná 

sluţba 

předpovědní a výstraţná sluţba pro orgány krizového řízení z monitorovacích 

systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického 

imisního monitorovacího systému 

monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, mající 

bezprostřední vliv na vznik a šíření ţivelních pohrom a nebezpečných látek v 

ovzduší a informování příslušných orgánů a veřejnosti 

hlásná a předpovědní povodňová sluţba 

zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě 

národní telekomunikační centrum pro zajištění národních monitorovacích a 

informačních sítí 

regionální telekomunikační centrum v systému Světové meteorologické 

organizace 

vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření 

meteorologické zabezpečení jaderných elektráren 

meteorologické zabezpečení civilního letectví 

meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích 

referenční pracoviště pro modelování znečištění ovzduší a zpracovávající 

zprávy o kvalitě ovzduší podle právních předpisů Evropské unie 

referenční pracoviště zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší a údaje o 

emisích a imisích podle právních předpisů Evropské unie 
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Tab. č. 10 - Průřezová kritéria pro finanční trh a měnu 

Finanční trh a měna 

Výkon činnosti České národní banky při zajištění působnosti stanovené zákonem 

Poskytování sluţeb v bankovnictví a pojišťovnictví subjektem, který 

nabízí komplexní portfolio sluţeb pro veškeré klienty, disponuje 

rozsáhlou skupinou dceřiných a přidruţených společností 

zajišťujících další finanční sluţby a který má rozsáhlou síť 

regionálních poboček, a to za předpokladu, ţe 

v bankovním sektoru 

přesahuje trţní podíl tohoto 

subjektu 10% z bilanční sumy 

bankovního sektoru 

v pojišťovnictví přesahuje 

trţní podíl tohoto subjektu 

měřený objemem 

předepsaného pojistného 25% 

 

Tab. č. 11 - Průřezová kritéria pro veřejnou správu 

Veřejná správa 

Veřejné finance 

Výkon činnosti Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, 

Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a Státní tiskárny cenin, s.p., při zajišťování připravenosti na 

řešení krizových situací v oblasti 

daňové správy 

celní správy 

zastupování státu ve 

věcech majetkových 

státního tisku cenin 
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Tab. č.  12 - Průřezová kritéria pro sociální ochranu a zaměstnanost 

Sociální ochrana a zaměstnanost 

Sociální 

zabezpečení 

informační systém registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění, 

obsahující údaje o více neţ 125 000 pojištěncích 

informační systém pojištění registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a osoby 

samostatně výdělečně činné, obsahující údaje o více neţ 125 000 osobách 

informační systém pojištění registru zaměstnavatelů, jde- li o zaměstnavatele 

zaměstnaných osob, obsahující údaje o více neţ 125 000 zaměstnavatelích 

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 

rozhodování o dávkách nemocenského a důchodového pojištění 

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 

posuzování zdravotního stavu 

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 

rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti včetně záloh, o penále a o přiráţce k pojistnému na sociální 

zabezpečení a o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále 

úloţiště údajů a evidencí zpracovávaných informačním systémem registru pojištěnců 

nemocenského a důchodového pojištění, informačním systémem pojištění registru 

pojištěnců a informačním systémem pojištění registru zaměstnavatelů 

Státní sociální 

podpora 

informační systém dávek státní sociální podpory (o jejich  

výši, o poţivatelích těchto dávek a ţadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně 

posuzovaných) obsahující údaje o více neţ 125 000 osobách 

 

informační systém pomoci v hmotné nouzi, který obsahuje údaje o více neţ 125 000 

osobách 

celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a pověřené obecní úřady a další úřady 
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Sociální 

pomoc 

informační systém pro zajištění realizace dávek sociálních sluţeb, který obsahuje 

údaje o více neţ 125 000 osobách 

celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a další úřady 

evidence dětí a evidence ţadatelů pro účely zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče, která obsahuje údaje více neţ 125 000 osobách 

Zaměstnanost 

informační systém politiky zaměstnanosti (evidence volných pracovních míst, 

evidence zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se 

zdravotním postiţením, evidence cizinců a evidence povolení k výkonu umělecké, 

kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí); které obsahují údaje o více neţ 125 

000 osobách 

celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů a další úřady 

Ostatní státní 

správa 

Výkon činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při zajišťování 

připravenosti na řešení krizových situací 

Zpravodajské 

sluţby 

výkon činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace 

výkon činnosti Bezpečnostní informační sluţby 

 


