
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava     

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení rozdílností v užívání termínu  

"krizový management" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:           Karel Zdráhal 

Vedoucí bakalářské práce:        Doc. Ing. Marek Smetana, Ph. D. 

Studijní obor:           Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce:       30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce:    15. 4. 2011 
 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Marku Smetanovi, 

Ph. D. za poskytnutou pomoc a cenné rady při tvorbě mé bakalářské práce.  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

V Kroměříţi, dne 7. dubna 2011       

          …………………

                  podpis 



3 

 

ANOTACE 

 

ZDRÁHAL, Karel. Zhodnocení rozdílností v užívání termínu "krizový management". [s.l.], 

2011. 58 s. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství. 

 

Klíčová slova: krizové řízení, legislativa, krizový zákon, IT, chemický průmysl, ekonomika 

 

Bakalářská práce popisuje a hodnotí uţívání základních termínů pouţívaných v souvislosti 

s krizovým řízením v právním rámci ČR. Zaměřuje se na oblast uţití ve smyslu krizového 

zákona, oblast informačních technologií, krizové řízení podniků a oblast chemického 

průmyslu a ţivotního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

ZDRÁHAL, Karel. The Evaluation of Differences in Using the Term "Crisis management". 

[s.l.], 2011. 58 p. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of  Ostrava, Faculty of  Safety 

Engineering. 
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This bachelor thesis is about description and evaluation of basic terms used with discipline of 

crisis management. Thesis focuses on crisis management in crisis legislation, IT, and 

chemical industry and environment. 
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1  Úvod 

 

Od počátku existence se lidstvo potýká s jevy, které lidem „působí problémy“, a proti 

kterým se lidé museli chránit. Leckdy tyto problémy nabývaly takového rozsahu, ţe je moţno 

mluvit o existenčních problémech. Nejprve byly tyto negativní jevy ryze přírodního 

charakteru, později, se společenským, technickým a technologickým rozvojem lidstva měly 

tyto jevy také původ v lidské činnosti. Můţeme tyto negativní jevy nazývat termínem 

mimořádné události. Z dnešního pohledu lze různorodou škálu mimořádných událostí 

znázornit například způsobem, který je uveden na Obr. č. 1 a který si nečiní nárok být úplným 

a vyčerpávajícím.  

 

Obr. č. 1 - Členění mimořádných událostí, upraveno z [23] 

 

 

Tyto mimořádné události kladou před subjekty (člověka, rodinu, komunity, firmy, 

společnost, atp.) problémy, které se dají popsat skupinou pojmů ztráta, hrozba, ohrožení, 

riziko, zranitelnost, nebezpečí, krize, jiţ zmíněným pojmem mimořádná událost apod. 

Vztahy mezi fenomény popsané těmito termíny a snaha o kontrolu těchto fenoménů 

tak, aby subjektům působila „co nejméně problémů“ je základem tzv. krizového řízení. 
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Ovšem způsob vývoje krizového řízení, skutečnost ţe v sobě zahrnuje přístupy 

k mimořádným událostem přírodního, antropogenního, sociálně-společenského, 

ekonomického, či podnikohospodářského charakteru, vedl k tomu, ţe jednotlivá pracoviště, 

jednotliví odborníci si postupně vytvořili (či dále vytvářejí) vlastní výrazové prostředky.  

Při obecném pohledu na krizové řízení pak vidíme, ţe se tyto výrazové prostředky 

v některých případech obsahově rozcházejí, odporují si, nebo jsou z hlediska etymologického 

problematické, nebo nevhodné. [1]  

A právě pohled na základní terminologii uţívanou v souvislosti s krizovým řízením 

bude předmětem této práce.  

 

Cíle práce: 

 

- Vymezení základní terminologie uţívané v souvislosti s krizovým řízením. 

- Vytvoření přehledu uţívání terminologie v souvislosti s krizovým řízením 

v právním řádu ČR. 

- Zhodnocení rozdílností terminologie uţívané v souvislosti s krizovým řízením 

v právním rámci ČR. 
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2  Rešerše 

 

ANTUŠÁK, Emil; KOPECKÝ, Zdeněk. Úvod do teorie krizového managementu I. První 

vydání. Praha : Oeconimica, 2003. 96 s. ISBN 80-245-0340-9. 

Publikace se zabývá obecnou teorií krizového managementu, obsahuje také srovnání rozdílně 

uţívané terminologie. 

 

HORÁK, Rudolf, et al. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. První vydání. Praha : 

Linde Praha, 2004. 407 s. ISBN 80-7201-471-4. 

Publikace primárně určená pro vzdělávání úředníků veřejné správy. Pojednává o krizovém 

řízení ve smyslu krizového zákona. 

 

MOZGA, Jaroslav; VÍTEK, Miloš. Krizové řízení. První vydání. Hradec Králové : 

Gaudeamus, 2002. 187 s. ISBN 80-7041-149-X. 

Publikace se věnuje obecné teorii krizového řízení. Obsahuje téţ pohled na rozdíly v uţívání 

terminologie. 

 

SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích : 2., 

aktualizované a rozšířené vydání. Druhé vydání. Příbram : Grada Publishing, 2006. 300 s. 

ISBN 80-247-1667-4. 

Publikace pojednává o problematice řízení rizik ve firmách obecně a také o řízení rizik  

ve specifických oblastech, například oblasti IT/IS (informačních technologií/informačních 

systémů). 

 

ŠENOVSKÝ, Michail; ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. 2. doplněné 

výdání. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2004. 102 s. ISBN 80-

86634-44-2. 

Publikace obsahuje základy krizového řízení z pohledu bezpečnostní problematiky (poţární 

ochrana a průmyslová bezpečnost). 
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ZUZÁK, Roman; KONIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku : 2., aktualizované  

a rozšířené vydání. Druhé vydání. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 

978-80-247-3156-8. 

Publikace se věnuje problematice krizového řízení podniků. 
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3  Krizové řízení 

 

3. 1  Historie krizového řízení 

 

Termín Crisis management [1], který bývá do češtiny překládán jako krizové řízení 

nebo krizový management
1
, byl poprvé pouţit během tzv. Kubánské krize v roce 1962. 

Tehdejší konflikt mezi USA a SSSR, resp. Mezi Západem a Východem na základě tajného 

rozmístění raket SSSR na Kubě hrozil přerůst ve všeobecnou jadernou válku. Americký 

prezident J. F. Kennedy tehdy ustavil pracovní komisi nazvanou pracovním termínem Crisis 

management, jejímţ úkolem bylo omezovat rizika vedoucí ke vzájemné konfrontaci. 

Následně byl tento termín převzat do terminologie NATO a prakticky po celou dobu studené 

války byl crisis management nástrojem pro řešení krizových situací vojenského charakteru 

mezi NATO a uskupením Varšavské smlouvy. [1]  

Po „pádu Berlínské zdi“ a změně geopolitických podmínek došlo k reorganizaci 

NATO, v roce 1991 ukončilo činnost uskupení Varšavské smlouvy. Nová role NATO vedla 

k novým obsahům termínu krizový management. Zvládání krizí se nyní týká celého kontinua 

latentních i reálných hrozeb a ohroţení vojenského i nevojenského charakteru. [1]  

Dále s otevřením hranic dochází k rozšiřování fenoménu globalizace. Spolu 

s rozvíjením vzájemných ekonomických vazeb a rozvoji informačních a komunikačních 

systémů se společnosti stávají citlivějšími na nejrůznější typy hrozeb a ohroţení. Vzrůstající 

sloţitost a provázanost společnosti ji činí zranitelnější, coţ má souvislost s: [16] 

 

- Rostoucí závislostí na počítačích. 

- Novými typy technologických havárií. 

- Rostoucí sloţitostí řízených a řídicích systémů. 

- Novými typy chemických a biologických činitelů. 

- Synergickými a domino efekty nepříznivých událostí. 

- Rostoucí zranitelností populace (alergie) a mezigeneračními přenosy neţádoucích 

vlastností (genetika). 

- Efektem dopadů nepříznivých událostí ze značně vzdálených zdrojů. 

- Nevhodným vyuţíváním půdy v důsledku ekonomických a populačních tlaků atd. 

                                                 
1
 Termíny krizový management a krizové řízení jsou v české literatuře zaměnitelné, resp. pouţití 

konkrétní formy nepodléhá ustáleným pravidlům,  jsou to synonyma. 
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Z výše řečeného plyne, ţe je třeba se touto problematikou zabývat systematicky. To je 

oblast působnosti krizového řízení. 

 

3. 2  Současné pojetí krizového řízení 

 

Moderních definic krizového řízení je celá řada – jak jiţ bylo řečeno, terminologie 

v oblasti krizového řízení není jednotná. Pro ilustraci lze uvést např.: 

 

- Krizový management je zpravidla chápán jako systém opatření ke zvládnutí 

mimořádných nebo krizových situací a to pracovníky státní správy a samosprávy nebo 

manažery odpovídajícími za určitou oblast nebo výrobu v domácím i mezinárodním 

měřítku. [12] 

- Krizový management je proces zvládání krizí v širokém slova smyslu zahrnující tři 

vzájemně se posilující prvky: dialog, spolupráci a udržování schopnosti řešit 

jakoukoliv krizi. [1] 

- Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených  

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci  

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 

1) přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

2) ochranou kritické infrastruktury [50] 

 

A konečně lze také uvést definici, kterou autoři publikace [1] získaly specifikací 

obecné definice managementu (krizový management je vlastně modifikací obecného 

managementu – managementem zaměřeného na zvládání mimořádných a krizových situací 

v systému [21] ): 

 

- Krizový management představuje ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, 

doporučení, metod a opatření, který vedoucí pracovníci (manažeři) a krizoví manažeři 

užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) při: 

- minimalizaci zdrojů krizových situací, 

- přípravě na činnost v krizových situacích, 

- bránění vzniku a eskalaci krizových situací, 

- redukci zdrojů krizových situací a jejich negativního působení, 
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- odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace. [1] 

 

Pro úplnost dodávám, ţe v právním rámci ČR (s omezením na právní předpisy 

publikované ve Sbírce zákonů) je termín krizové řízení uţíván pouze ve smyslu krizového 

zákona (krizový zákon), či je na něj přímo odkazováno. 

 

3. 3  Terminologie užívaná v krizovém řízení 

 

Mezi základní pojmy uţívané v krizovém řízení lze řadit pojmy jako hazard, hrozba, 

ohrožení, riziko, zranitelnost, nebezpečí, krize, krizová situace, řízení rizik apod.   

 Jak jiţ bylo řečeno v Úvodu – různí autoři svým vlastním přístupem (např. z úhlu 

pohledu svého oboru) ke krizovému řízení vytvořili terminologické aparáty, které se více  

či méně liší. Je to dáno skutečností, ţe původně tyto pojmy vyjadřovaly intuitivní porozumění 

jevům a teprve později, kdyţ vyvstala potřeba danou jevovou oblast popsat konkrétněji, 

exaktněji – pro potřeby systematického „krizového řízení“, dávali různí autoři exaktnější 

obsah těmto termínům na základě vlastního intuitivního (a odborného) chápání příslušného 

fenoménu. S tím také souvisí problém překladu mezi jednotlivými národními jazyky. Tuto 

mnohotvárnost v terminologii se pokusím s velmi zúţeným výběrem příkladů nastínit. 

 

Hrozba, hazard, ohrožení, nebezpečí 

 

Zdroj [1] uvádí, ţe na základě terminologické analýzy Úřadu pro zahraniční styky  

a informace, kterou v r. 1999 vydal pod názvem Riziko a hrozba jako klíčové konceptuální 

pojmy je vhodné pojmy chápat takto: 

Hrozbu jako primární, objektivně existující kvalitativní subjekt či jev – riziko jako 

odvozenou kvantitativní veličinu stochastické povahy, vyjadřující pravděpodobnost, že daná 

hrozba způsobí v předem stanovené míře poškození určité chráněné hodnoty nebo zájmu. [1] 

Autoři [1] doporučují jako „pracovní definici“ pojmu hrozba toto: 

Hrozba je libovolný subjekt, jenž svým působením (činností) může poškodit nebo zničit 

konkrétní chráněnou hodnotu nebo zájem jiného subjektu nebo jev či událost, jako 

bezprostřední příčina poškození nebo zničení konkrétní chráněné hodnoty nebo zájmu. [1] 

Naproti tomu autoři v [16] pojímají hrozbu jako projev hazardu, na který působila 

spouštěcí událost. A pojem hazard, který neuţívají autoři v [1] je zde definován jako 
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vlastnost, která můţe za zvláštních okolností způsobit škodu, nebo újmu na zdraví nebo smrt, 

škodu na majetku nebo ţivotním prostředí. 

V publikaci [21] je zase pro identifikaci primární, latentní vlastností objektu, která 

můţe způsobit negativní jev uţíváno pojmu nebezpečí. A ohrožení je chápáno jako „ moţná 

aktivace nebezpečí“ – viz Obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 - Vztah nebezpečí - ohroţení - riziko [21] 

  

 

Také je uţívána formulace, ţe nebezpečí je zdrojem rizika. [1] 

 

Riziko 

 

Pojem riziko pochází z italštiny (risico) a znamenal nebezpečí, vysokou míru 

pravděpodobnosti nezdaru, škody nebo ztráty. [12] V současnosti existuje velké mnoţství 

výkladů pojmu riziko, od definic, které se snaţí tento fenomén postihnout kvalitativně, aţ  

po definice, které umoţňují riziko kvantifikovat. Nejdříve některé z obecnějších: [20] 
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- Riziko je situace, za níž existuje pravděpodobnost negativní odchylky od žádoucího  

a očekávaného stavu. 

- Riziko je existence možnosti, že plánované (předpokládané) úmysly a aktivity se budou 

lišit od reality. 

- Riziko je pojem pro označení skutečnosti, že každá lidská činnost je spjatá s možností 

ztráty, neúspěchu, škody, narušení stability, bezpečnosti. 

 

Takovýchto různých definic existuje celá řada. Ovšem, jak je uvedeno v [72], všechny 

definice mají společné tři prvky: časový rámec, pravděpodobnost výskytu události a míru 

závaţnosti událostí. Proto lze riziko vyjádřit jako „logický součin“: [72] 

 

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závaţnost důsledků 

 

V literatuře lze najít další obdoby této formulace rizika, např. [16]:  

 

- Riziko = závažnost hrozby x míra zranitelnosti ohroženého systému 

- Riziko = možnost výskytu x míra zranitelnosti ohroženého systému 

- Riziko = četnost výskytu x závažnost důsledků x účinnost protiopatření 

 

Stejně tak opět existuje mnoho variant „kvantifikace“ těchto formulí. Jednou  

ze základních metod je bodové ohodnocení rizik, které klade malé nároky na teoretické 

znalosti, ale dokonalé znalosti posuzovaného systému. [21] Metoda je ilustrována v tabulkách 

Tab. č. 1 aţ Tab. č. 4. 

 

Tab. č. 1 - Tabulka četnosti [21] 

Typ Označení Popis frekvence 

Velmi velká A Jev vzniká velmi často, resp. je nepřetrţitý 

Velká B V určeném čase jev vzniká často 

Střední C V určeném čase jev určitě vznikne 

Malá D Vznik jevu je málo pravděpodobný, ale moţný 

Velmi malá E Vznik jevu je takřka vyloučený 
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Tab. č. 2 - Tabulka důsledku [21] 

Typ Kategorie Popis důsledku 

Katastrofický I Smrt nebo ztráta systému 

Kritický II Váţný úraz, nemoc, nebo rozsáhlé poškození systému 

Okrajový III Lehký úraz, nemoc, nebo menší poškození systému 

Zanedbatelný IV Méně neţ lehký úraz, zanedbatelná porucha systému 

 

Tab. č. 3 - Výsledná matice posouzení rizik [21] 

Četnost / I II III IV 

Důsledek Katastrofický Kritický Okrajový Zanedbatelný 

A velmi velká 1 3 7 13 

B velká 2 5 9 16 

C střední 4 6 11 18 

D malá 8 10 14 19 

E velmi malá 12 15 17 20 

 

Tab. č. 4 - Bodová hodnota úrovní rizika [21] 

Bodová hodnota Úroveň rizika 

1 – 5 Nepřijatelná (nezbytná opatření na jeho sníţení) 

6 – 9 Neţádoucí (přijmout opatření v termínované době) 

10 - 17 Přijatelná (pouze se souhlasem vedení podniku) 

18 - 20 Přijatelná (bez souhlasu podniku) 

 

Krize 

 

Realizací rizika můţe vzniknout situace, která se nazývá krizová situace, resp. krize. 

Samotné slovo krize má původ ve starořeckém slově krino , které se do češtiny překládá jako 

vybírat, rozhodovat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami (úspěch – neúspěch, 

právo – bezpráví, ţivot – smrt). V tomto slově má původ pozdější krisis, které vyjadřovalo 

rozhodnou dobu nebo chvíli, rozhodnutí samo, nebo nesnáze. Odtud české krize, anglické 

crisis, francouzské crise, německé Krise atd. [72] Některé moderní definice krize uvádí např.: 

[16] 

 

- Událost ohrožující lidi a majetek. 

- Událost ohrožující hodnoty, priority a cíle instituce a společnosti. 

- Událost destabilizující společenskou infrastrukturu. 

- Nárůst problémů nad rámec schopnosti je řešit. 

- Přerušení normální, standardní činnosti. 
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- Významné porušení/přerušení podnikatelských činností, které podněcuje značný zájem 

médií. Veřejné zkoumání ovlivňuje normální činnost a také může mít politické, 

finanční a právní dopady na podnikání a činnost institucí. 

- Řada rychle rozvíjejících se událostí zvyšujících dopad destabilizujících sil  

ve společenském systému nad normální úroveň a zvyšuje se možnost násilí v systému 

- Situace ohrožující cíle s vysokou prioritou a k rozhodnutí je omezený čas. 

- Změna situace charakterizovaná zvýšením intenzity rozkladných interakcí mezi dvěma 

nebo více protivníky s vysokou pravděpodobností vojenského nepřátelství. 

- Událost, ve které se rozhoduje, zda budoucí akce budou pokračovat, budou pozměněny 

nebo skončí. 

- Událost nebo kombinace událostí ohrožující pověst, fungování, nebo existenci nějaké 

entity. 

- Událost nebo řada událostí, které podrývají důvěru veřejnosti, způsobují škody 

organizaci nebo ohrožují veřejnou bezpečnost a společenské hodnoty. 

 

Websterův slovník definuje krizi jako „bod obratu k lepšímu nebo horšímu“, jako 

„rozhodující moment“ nebo „kritickou dobu“ apod. [1] 

 

Ačkoliv se tyto různé definice liší, lze při určitém zobecnění nalézt společné znaky, 

které se v teorii krizového řízení uvádějí v podobě, kterou je moţno vyjádřit takto: 

 

Mezi obecné znaky krize patří: [16]  

 

- Nedostatek zdrojů a kapacit. 

- Neschopnost řešit situaci v přijatelném čase. 

- Destabilizace společenské/organizační infrastruktury. 

- Neznalost důsledků působení nežádoucí události. 

 

Autoři v [1] uvádějí tyto charakteristické faktory krize: 

 

- V sázce jsou důležité zájmy jednotlivých stran. 

- Potřebná rozhodnutí je nutné přijímat pod tlakem času. 

- Informace, potřebné pro přijetí rozhodnutí, jsou do určité míry neúplné. 

- Cokoliv určitá strana udělá, nebo neudělá, může mít závažné důsledky. 
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Jinými slovy řečeno, proto, aby bylo moţné situaci označit termínem krize, je nutné, 

aby splňovala dané charakteristiky – krize se nemá vytvářet tam, kde není. [16] 

K charakteristickým vlastnostem krize patří také časový průběh krize, který je pro 

obecný případ znázorněn na Obr. č. 3. 

V 1. etapě (elevace) se v systému začínají objevovat určité nestability, začínají  

se objevovat varovné příznaky. V případě, ţe nejsou nasazena účinná protiopatření, vznikají 

neţádoucí události, které se dále rozšiřují a narušují stabilitu dalších prvků systému – to je 2. 

etapa (eskalace). Dále dochází k uvolňování dalších ničivých sil, krize vrcholí – 3. etapa 

(kulminace). Po tomto období se systém postupně vrací k výchozímu stavu (který není nikdy 

dosaţen) – 4. etapa (konsolidace). V další etapě (renovace) dochází k obnovení standardního 

stavu. [12] 

 

Obr. č. 3 - Vývojové fáze krize [12] 

 

Řízení rizik 

 

Další oblastí, která je terminologicky velmi různorodá, je oblast řízení rizik. 

Terminologická nejednotnost z pohledu tématu práce začíná v okamţiku, kdy někteří autoři 

povaţují řízení rizik (risk management) za součást krizového řízení a jiní autoři naopak 

krizové řízení jako součást řízení rizik. Zejména záleţí na tom, v jakém smyslu je chápáno 

krizové řízení – zda mají autoři na mysli širší či uţší pojetí krizového řízení.  
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Např. autoři publikace [21] zřejmě pojímají řízení rizik jakoţto součást krizového 

řízení a naopak autoři publikace [16] povaţují krizové řízení za „podmnoţinu“ řízení rizik: 

Řízení rizika se zabývá všemi možnými budoucími situacemi/výskyty, zatímco systém 

krizového řízení se zabývá jedinou (hlavní) nežádoucí událostí. Je tak možné bez jakékoliv 

újmy tvrdit, že systém krizového řízení je podmnožinou řízení rizika. [16] 

 

S termínem řízení rizik souvisí další termíny – analýza rizik, identifikace rizik, 

hodnocení rizik, ovládání rizika apod. Např. autoři publikace [21] uvádí vzájemné souvislosti 

těchto termínů způsobem, který je uveden na Obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4 - Management rizika [21] 

 

V publikaci [16] je proces řízení rizik rozepsán tímto způsobem: 

 

A) stanovení rizika 

Určení rizika: 

-   Identifikace rizika (nová rizika změny v parametrech známých rizik). 
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-  Odhad rizika (možnost výskytu škodlivého jevu, závažnost dopadů škodlivého 

jevu). 

Vyhodnocení rizika: 

- Přijatelnost rizika. 

- Averze vůči riziku. 

B) Ochrana a opatření  

V publikaci [72] je na obrázku zjednodušeným způsobem vyjádřena struktura řízení 

rizik takto: 

Proces řízení rizik: 

- Identifikace rizik. 

- Analýza rizik. 

- Hodnocení rizik. 

 

V publikaci [20] je definováno: Řízení rizik je vědecký přístup k řešení problému 

rizika, a to cestou jeho identifikace a měření, předvídání možných nahodilých ztrát  

a navrhování takových postupů a metod, které minimalizují výskyt a finanční dopad těch ztrát, 

které se ve firmě objeví. 

V jiné části publikace je řečeno, ţe řízení rizik je činnost, která navazuje na analýzu 

rizik. Tedy  jednou je termín řízení rizik pouţít v jiném významu (širším), neţ v jiné části 

publikace. V této publikaci také autoři metody jako např. Preliminary Hazard Analysis, What 

if?, Failure Modes and Effects Analysis, Fault Tree Analysis atd., prezentují jako metody 

analýzy rizik, naproti tomu v publikaci [21] jsou tyto metody uvozeny nadpisem „Přehled 

metod pouţívaných pro hodnocení rizika.“ 

Takto bychom mohli pokračovat dále a uvádět další příklady. Uvedené příklady ovšem 

postačují k ilustraci skutečnosti, ţe také v oblasti řízení rizik je terminologie nejednotná a jsou 

uţívány různé termíny pro „stejné“ věci a naopak identické termíny jsou uţívány v různém 

významu. 
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4  Terminologie užívaná v krizovém řízení ve smyslu krizového zákona 

 

Potřebu vytvoření komplexní právní úpravy pro řešení mimořádných událostí velkého 

rozsahu ukázaly zejména povodně v roce 1997, které zasáhly téměř 1/3 území ČR a také 

povinnost transformovat Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 8. 6. 1977 publikovaného sdělením FMZV  

č. 168/1999 Sb. Do této doby nebyla oblast krizového řízení v českém právním řádu vůbec 

řešena. [12]  

Dne 1. 1. 2001 nabývá účinnosti komplexní systém řešící oblast krizového řízení 

v podobě zákonů: 

 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

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

zákon). 

- Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

 

V tomto systému jsou definovány tyto základní pojmy: 

 

- Krizové řízení jako: [50] 

 Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu  

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s 

1) přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

2) ochranou kritické infrastruktury. 

 

- Krizová situace jako: [50]  

Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). 

 

Pozn.: zde je vhodné uvést, ţe takto definovaná krizová situace se uţívá ve spojení 

s krizovým zákonem. V jiných právních předpisech se můţe tento termín uţívat (a uţívá) 

v jiném významu. To samé platí pro termín krizový stav. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6c7ovsgc3dpon2a&conversationId=720562
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6c7nzxxk6tpoz4v643umf3a&conversationId=720562
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- Mimořádná událost jako: [49] 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

 

Dále krizový zákon uţívá pojmy riziko, hrozba, zranitelnost, ohrožení. Pojmy hrozba  

a riziko jsou v Bezpečnostní strategii ČR definovány takto: [25] 

 

 Hrozba je jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy  

a hodnoty chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění této hrozby. 

 

Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme  

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby  

a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází  

i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

 

Terminologický slovník – krizové řízení a plánování obrany státu [15] uvádí stejné 

definice těchto pojmů (Terminologický slovník v tomto případě vychází ze zmíněné 

Strategie). 

Co se týče pojmu ohrožení uţívaným „krizovou legislativou“, není explicitně 

definován ţádným právním předpisem vztahujícím se ke krizovému zákonu. Ovšem budeme-

li předpokládat jeho význam ve smyslu „ohrožení představuje aktivaci hrozby“ (obr. č. 2), 

budou formulace v krizové legislativě obsahující tyto pojmy dávat dobrý smysl. 

Termínu nebezpečí, který je často uţíván odborníky na bezpečnostní management  

a který není legislativou jasně vymezen, se podle mého názoru, obsahově překrývá 

s termínem hrozba. Toto platí, srovnáme-li definice pojmu hrozba podle bezpečnostní 

strategie ČR a pojmu nebezpečí interpretovaného z obr. č. 2 (nebezpečí jako latentní vlastnost 

objektu, která můţe být příčinou negativního jevu v průběhu existence objektu). 

 

Pro krizovou plánovací dokumentaci je důsledně uţíván termín krizový plán a plán 

krizové připravenosti, které zpracovávají subjekty určené krizovým zákonem podle nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb. 
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5  Terminologie užívaná v krizovém řízení v oblasti informačních 

     technologií 

 

Hned na úvod je třeba říci, ţe v oblasti informačních technologií a informačních 

systémů (dále jen IT/IS) se konkrétní slovní spojení „krizové řízení“ neuţívá. Chápeme – li 

ale krizové řízení v jeho širším významu např. podle definice: [1] 

 

Krizový management představuje ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, 

doporučení, metod a opatření, který vedoucí pracovníci (manažeři) a krizoví manažeři užívají 

ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) při: 

- minimalizaci zdrojů krizových situací, 

- přípravě na činnost v krizových situacích, 

- bránění vzniku a eskalaci krizových situací, 

- redukci zdrojů krizových situací a jejich negativního působení, 

- odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace. 

 

je zřejmé, ţe krizové řízení je ve skutečnosti aplikováno.  

Význam mimořádné události (která při určité intenzitě přejde v krizovou situaci)  

v oblasti IT/IS pak postihuje termín bezpečnostní incident. Ten lze obecně definovat jako 

narušení bezpečnosti systému IS/IT a pravidel definovaných k jeho ochraně (bezpečnostní 

politika) [14], nebo také např. takto: Bezpečnostní incident je událost v IS, která způsobila 

narušení důvěrnosti, integrity, dostupnosti informace v důsledku selhání bezpečnostních 

opatření nebo porušení bezpečnostní politiky. [4] 

Druhá formulace zároveň vyjadřuje to, co se v oblasti IT/IS chápe pod pojmem 

bezpečnost IS/IT systému: 

 

Bezpečnost (informací) je charakterizována jako zachování: [20] 

 

- důvěrnosti informací; vyjadřuje poţadavek, aby informace byla dostupná pouze 

oprávněným osobám, 

- integrity informací; vyjadřuje poţadavek zabezpečení správnosti a kompletnosti 

informací a metod zpracování, 

http://www.cleverandsmart.cz/duvernost/
http://www.cleverandsmart.cz/integrita/
http://www.cleverandsmart.cz/dostupnost/
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- dostupnosti informací; vyjadřuje poţadavek toho, aby informace byly přístupné 

oprávněným osobám podle potřeby. 

 

Zde je vhodné uvést, ţe bezpečnost v oblasti IT/IS se dnes často chápe ve smyslu 

informační bezpečnosti, coţ je pojem širší neţ bezpečnost IT/IS, protoţe zahrnuje ochranu 

všech informací organizace, informací v mluvené a psané formě, informace přenášené 

prostřednictvím informačních systémů i komunikačních systémů atd. Tedy pojem informační 

bezpečnost zahrnuje bezpečnost informací zpracovávaných automatizovanou  

i neautomatizovanou sloţkou informačního systému organizace. [20] 

Zabýváme-li se krizovým řízením v oblasti IT/IS, máme tedy na mysli řízení 

zabývající se situacemi související s moţným bezpečnostním incidentem/incidenty, které 

závaţným způsobem naruší informační bezpečnost IS/IT. 

Jak jiţ bylo uvedeno, termín krizové řízení není uţíván, ale to, co je obsahem tohoto 

termínu v obecném smyslu, je v IT/IS součástí  aplikace tzv. bezpečnostní politiky IS  

a procesu její tvorby. 

Bezpečnostní politika IS charakterizuje bezpečnostní hledisko práce IS. [22]  

Při formulaci bezpečnostní politiky IS a pro posuzování bezpečnosti IS lze postupovat 

různým způsobem, zejména s ohledem na druh informací, se kterými informační systém 

pracuje. Subjekt je vázán legislativou, která můţe vyţadovat splnění určitých podmínek  

při manipulaci s informacemi. V této souvislosti jde zejména o tyto předpisy: 

 

- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronickém podpisu). 

- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů. 

- Zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení 

před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva. 

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů. 
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- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).  

- 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

 

Subjekt můţe také vyuţít některý ze širokého spektra mezinárodních bezpečnostních 

standardů, které lze s výhodou pouţít, pokud organizace přistupuje k problematice 

bezpečnosti svých informačních systémů váţně.      

 V některých případech můţe příslušný předpis přímo definovat zásady bezpečnostní 

politiky příslušného informačního sytému, či přímo předpis odkazuje na konkrétní 

bezpečnostní standard, který je třeba v daném případě pouţít. 

Touto situací se budu v dalším textu zabývat – tedy situací, kdy legislativa přímo 

definuje některé aspekty bezpečnostní politiky IS, vztahující se ke krizovému řízení 

v obecném slova smyslu. 

 

5. 1  Pojmy užívané v souvislosti s krizovým řízením v bezpečnostní politice 

IS/IT v právním řádu ČR 

 

V této části práce zaměřím pozornost na výše zmíněné právní předpisy, konkrétně  

na ty části, ve kterých je pojednáváno o bezpečnostní politice systému, nebo části, ve kterých 

je pojednáváno o krizových situacích. 

 

 5. 1. 1  Bezpečnostní politika  IS/IT a zákon o elektronickém podpisu 

 

Vyhláška č. 378/2006 Sb., jakoţto prováděcí předpis k zákonu č. 227/2000 Sb.,  

o elektronickém podpisu, stanoví v par. 3, bod b) poţadavky na řízení bezpečnosti 

„důvěryhodného systému“ (informačního sytému). Odkazuje zde na bezpečnostní standardy: 

 

- ČSN ISO/IEC 17799 - Informační technologie - Soubor postupů pro management 

bezpečnosti informací. 

- ČSN BS 7799-2 - Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace  

s návodem pro pouţití. 

A dále par. 6, bod 3) vyhlášky odkazuje na bezpečnostní standard: 
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- ČSN ISO/IEC TR 13335 - Informační technologie - Směrnice pro řízení bezpečnosti 

IT 1-3. 

 

Tyto bezpečnostní standardy budou předmětem detailnějšího pohledu v dalším textu. 

Kromě toho, par. 4 vyhlášky, který definuje poţadavky na bezpečnostní dokumentaci v bodě 

j) poţaduje zpracování plánu pro zvládání krizových situací a plánu obnovy, jejichţ obsahy 

jsou specifikovány v následujícím par. 5, bodě 7) a 8). [34] 

 

Bod 7) stanoví, ţe plán pro zvládání krizových situací …obsahuje vždy stanovení 

postupů, které jsou uplatněny v případě výskytu mimořádné události. [34] 

 Bod 8) stanoví, ţe plán obnovy …obsahuje strategie obnovy důvěryhodných systémů, 

které je nutno realizovat pro: 

- zachování kritických činností poskytovatele v nejkratším možném čase, 

- obnovu řádné funkce důvěryhodných systémů. [34] 

 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe mimořádná událost je par. 2, bod g) vyhlášky 

definována jako událost, která ohrožuje poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb 

a nastává zejména v důsledku selhání důvěryhodného systému, technického zařízení, anebo 

výskytu faktoru, který není pod kontrolou poskytovatele. [34] 

 

A konečně par. 5, bod 5) uvádí, ţe systémová bezpečnostní politika podle § 4 odst. 2 

písm. i) je zpracovávána na základě provedené analýzy rizik spjatých s provozováním 

důvěryhodných systémů. V analýze rizik poskytovatel definuje aktiva těchto systémů, hrozby, 

které na ně působí, zranitelná místa systémů, pravděpodobnost výskytu hrozeb, odhad jejich 

následků a určuje odpovídající bezpečnostní opatření. [34] 

 

5. 1. 2  Bezpečnostní politika IS/IT a zákon o ochraně utajovaných informací 

 

Par. 34, bod 5) zákona č. 412/2005 Sb., uvádí, ţe bezpečnostní poţadavky na IS 

stanoví prováděcí předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti 

informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících 

s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. 
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Tato vyhláška v par. 2 vymezuje tyto pojmy: [31] 

 

- Aktivem informačního systému je na základě analýzy rizik (§ 11) definovaný 

hardware, software, dokumentace informačního systému a utajované informace, které 

jsou v informačním systému uloženy. 

- Analýza rizik je proces, během něhož jsou zjišťována aktiva informačního systému, 

hrozby působící na aktiva informačního systému, jeho zranitelná místa, 

pravděpodobnost realizace hrozeb a odhad jejich následků. 

- Rizikem pro informační systém nebo komunikační systém je pravděpodobnost,  

že určitá hrozba využije zranitelných míst některého z těchto systémů. 

 

V par. 5 vyhlášky je poţadováno zpracování bezpečnostní politiky pro IS a je uvedeno, 

ţe je při formulaci bezpečnostní politiky a při jejím posuzování moţné uţít mezinárodních 

bezpečnostních standardů, například ČSN ISO/IEC 15408 – Kritéria pro hodnocení 

bezpečnosti IT. 

 

V par. 11 je dále řečeno: [31] 

 

(1) Pro stanovení hrozeb, které ohrožují aktiva informačního systému, musí být provedena 

analýza rizik. 

(2) V rámci provedení analýzy rizik se vymezují aktiva informačního systému a hrozby, 

které působí na jednotlivá aktiva informačního systému. Posuzují se zejména hrozby, které 

způsobují ztrátu funkčnosti nebo bezpečnosti informačního systému. 

(3) Po stanovení hrozeb se vymezují zranitelná místa informačního systému tak, že ke 

každé hrozbě se najde zranitelné místo nebo místa, na která tato hrozba působí. 

(4) Výsledkem provedené analýzy rizik je seznam hrozeb, které mohou ohrozit informační 

systém, s uvedením odpovídajícího rizika. 

(5) Na základě provedené analýzy rizik se provádí výběr vhodných protiopatření. 

 

Dále v par. 18 se specifikuje bezpečnostní správa informačního systému a je mj. 

stanoveno, ţe součástí náplně činnosti bezpečnostního správce informačního systému  

je řešení bezpečnostních incidentů a krizových situací. [31] Přičemţ není definováno, co je 

termínem krizová situace míněno. 
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A konečně v par. 23, bodě 7) je řečeno, ţe při vzniku krizové situace, musí být 

prováděno vyhodnocení auditních záznamů. [31] 

V bodě 8) se uvádí, ţe v bezpečnostní dokumentaci informačního systému musí být 

uvedeny základní typy krizových situací, které mohou podle analýzy rizik nastat a pro kaţdou 

z nich musí být v bezpečnostní dokumentaci činnost následující: [31] 

a) bezprostředně po vzniku krizové situace zaměřená na minimalizaci škod a zajištění 

informací potřebných pro zjištění příčin a mechanismu vzniku krizové situace, 

b) po vzniku krizové situace zaměřená na likvidaci následků krizové situace včetně 

vymezení osobní odpovědnosti za jednotlivé úkoly. 

  

5. 2  Pojmy užívané v souvislosti s krizovým řízením v bezpečnostních 

standardech v oblasti bezpečnosti IS/IT 

 

Bezpečnostních standardů v oblasti bezpečnosti IS/IT je celá řada. Pro ilustraci uvádím 

přehled, který si nečiní nárok na úplnost. [20] 

 

- Trusted Computer system Evaluation Criteria (TCSEC) 

- Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) 

- Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria (CTCPEC) 

- OECD/GD(92) 190 (OECD) 

- ISO 15408 – Common Criteria 

- BS 7799 (British Standards Institution) 

- NATO C-M (55) Final 

- ISO/IEC 17799 

- ČSN ISO/IEC TR 13335 

- ISO/IEC 2000 (známá také pod označením BS 15000) 

- ISO/IEC 27001 - Information Security Management Systems 

 

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky, podrobím zevrubnému pohledu pouze některé 

specifikace, konkrétně ty bezpečnostní standardy, na které je přímo odkazováno prováděcími 

předpisy, o kterých bylo výše pojednáno. Jedná se o standardy ČSN ISO/IEC 17799, ČSN BS 

7799-2 a ČSN ISO/IEC TR 13335. 
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5. 2. 1  Bezpečnostní standard ČSN ISO/IEC 17799 

 

Norma definuje tyto základní termíny krizového řízení: [9] 

 

Aktivum   - cokoliv, co má pro organizaci nějakou hodnotu. 

Bezpečnostní událost - identifikovaný stav systému, služby nebo sítě, ukazující na možné 

porušení bezpečnostní politiky, nebo selhání bezpečnostních opatření. 

Může se také jednat o jinou situaci, která dříve nenastala a může být 

z pohledu bezpečnosti informací důležitá. 

Bezpečnostní incident - jedna nebo více nežádoucích nebo neočekávaných bezpečnostních       

událostí, u kterých existuje vysoká pravděpodobnost kompromitace 

činností organizace a ohrožení bezpečnosti informací. 

Riziko  - kombinace pravděpodobnosti, že dojde k nežádoucí události  

a následků, které by z takové události mohly vzniknout. 

Analýza rizik  - systematické používání informací k odhadu rizika a k určení jeho 

zdrojů. 

Hodnocení rizik  - celkový proces analýzy a vyhodnocení rizik. 

Vyhodnocení rizik  - proces porovnání odhadnutého rizika vůči daným kritériím pro určení 

jeho významu. 

Management rizik  - (risk management) koordinované činnosti sloužící k řízení a kontrole 

organizace s ohledem na rizika. 

Zvládání rizik  - proces výběru a přijímání opatření pro změnu rizika. 

Hrozba  - potenciální příčina nechtěného incidentu, která může vyústit 

v poškození systému nebo organizace. 

Zranitelnost  - slabé místo aktiva nebo skupiny aktiv, které může být využito jednou 

nebo více hrozbami. 

 

 

 

 

 

  



29 

 

5. 2. 2  Bezpečnostní standard ISO/IEC 27001 

 

 Britský standard ČSN BS 7799 (na který se odkazuje Vyhláška č. 378/2006 Sb.) byl 

nahrazen mezinárodním standardem ISO/IEC 27001, který definuje vybrané základní pojmy 

stejným způsobem, jako výše uvedená norma ČSN ISO/IEC 17799, neboť při definici těchto 

pojmů se vychází ze stejných technických dokumentů. Konkrétně z ISO/IEC 13335 – 1:2004 

u pojmů aktivum, hrozba a zranitelnost, z ISO/IEC TR 18044:2004 u pojmů bezpečnostní 

událost, bezpečnostní incident a riziko a z ISO/IEC Guide 73:2002 u pojmů analýza rizik, 

hodnocení rizik, vyhodnocení rizik, management rizik (risk management) a zvládání rizik. 

Nad to, jsou v normě ISO/IEC 27001 definovány tyto pojmy, které norma ČSN 

ISO/IEC 17799 neuvádí: [10] 

 

Systém managementu bezpečnosti informací ISMS (informatic security management system)

    - část celkového systému managementu organizace založená na  

přístupu (organizace) k rizikům činností, která je zaměřena na ustavení, 

zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování 

bezpečnosti informací. 

Zbytkové riziko - riziko zbývající po uplatnění zvládání rizik (ISO/IEC Guide 73:2002). 

Akceptace rizik - rozhodnutí přijmout riziko (ISO/IEC Guide 73:2002). 

 

5. 2. 3  Bezpečnostní standard ČSN ISO/IEC TR 13335 

 

V 1. Části normy, v ČSN ISO/IEC TR 13335 – 1, jsou uvedeny tyto definice: [8] 

 

Aktivum  - cokoliv, co má pro organizaci nějakou hodnotu. 

Dopad   -  výsledek nežádoucího incidentu. 

Riziko - potenciální možnost, že daná hrozba využije zranitelnosti aktiv  

a způsobí tak ztrátu nebo zničení aktiv. 

Zbytkové riziko - riziko, které zůstává po implementaci ochranných opatření. 

Analýza rizik  - (risk analysis) proces identifikování bezpečnostních rizik, stanovící 

jejich závažnost a identifikující oblasti, která vyžadují ochranná 

opatření. 
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Management rizik - (risk management) celkový proces identifikování, kontrolování  

a eliminování nebo minimalizování nepředvídaných událostí, které 

mohou ovlivnit zdroje systému IT. 

Hrozba - potenciální příčina nežádoucího incidentu, který může mít za následek 

poškození systému nebo organizace. 

Zranitelnost - zahrnuje slabé místo aktiva nebo skupiny aktiv, které může být využito 

hrozbou. 
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6  Terminologie užívaná v krizovém řízení v podnikové sféře 

 

Krizové řízení podniků je opět problematika velmi komplexní. Krizového řízení 

podniku se týkají také oblasti krizového řízení ve smyslu krizového zákona (pokud je podnik 

subjektem krizového plánování), stejně jako oblast krizového řízení v IS/IT (podnik téměř 

jistě provozuje IS/IT ) a také krizové řízení v chemickém průmyslu (pokud podnik působí 

v chemickém průmyslu) – tedy oblasti, které jsou také předmětem zájmu této práce. 

 

  V následujícím textu se tedy nebudu věnovat aspektům krizového řízení podniků, 

které jsou řešeny v samostatných kapitolách. I přes toto omezení je problematika krizového 

řízení podniků široká, neboť existuje mnoho různých typů podniků, jejichţ činnost je vázána 

konkrétními právními předpisy. Jde zejména o podniky podnikající v bankovnictví, 

pojišťovnictví, investiční společnosti apod., jejichţ činnost je regulována rozsáhlou 

legislativou, stejně jako činnost podniků působících v oblastech potravinářství, zemědělství, 

zdravotnictví, zbrojní průmysl atd. Jinými slovy, oblast krizového řízení podniků je oblastí,  

ve které se střetává terminologie uţívaná v různých oblastech krizového řízení. Dokonce 

v krizovém řízení podniku se mohou výrazným způsobem uplatnit jevy, jako je např. „osobní 

krize“ jednotlivce.  

Nelze tedy oddělit terminologii uţívanou v krizovém řízení na úrovni podniků  

(v obecném pohledu na problematiku) od terminologie uţívané v různých oblastech lidské 

činnosti. Proto je potřeba k řešení problematiky „terminologie krizového řízení podniků“ 

přistoupit nějakým omezujícím, specifickým způsobem. Volím tento přístup: 

 

Nejprve pozornost zaměřím na terminologii, která je pouţívána v odborných 

publikacích zabývajících se krizovým řízením podniků obecně, poté podrobím zevrubnému 

pohledu terminologii obsaţenou v mnoţině právních předpisů, která vznikne tímto způsobem: 

Prostřednictvím systému ASPI vytvořím dotaz na výskyt slovesných tvarů slov  

a slovních spojení „krize“, „krizový“, „řízení rizik“, „krizové řízení“, „krizový management“ 

postupně ve třech oblastech předpisů – v oblasti „finanční právo“, „hospodářské právo“  

a „obchodní právo“ s omezením zdroje na Sbírku zákonů. Následně provedu sjednocení 

těchto 15 mnoţin a z tohoto sjednocení provedu subjektivní výběr předpisů, které budou 

podle mého názoru dostatečně reprezentativní k „charakteristice“ uţívané terminologie (při 

daném rozsahu a charakteru práce).         



32 

 

  Budu při tom mít na zřeteli skutečnost, ţe přístupy k řízení rizik a krizí 

v podnikovém sektoru mají původ zejména v pojišťovnictví a bankovnictví, odkud se rozšířily 

do dalších oblastí podnikání – v  dnešní době si jiţ v podstatě nelze představit řízení firmy, 

které by neobsahovalo aspekty krizového řízení chápaného v širším smyslu.  

 Tímto způsobem vznikne určitý pohled na terminologii uţívanou v krizovém řízení 

podniků.  

 

6. 1  Krizové řízení podniku v odborné literatuře 

 

V této kapitole bude věnována pozornost terminologii, jak ji uţívají autoři publikací 

[20] a [72], které se věnují krizovému řízení podniku v obecné rovině. Vzhledem k odborným 

autorským kolektivům povaţuji uţívanou terminologii za charakteristickou v oblasti 

krizového řízení podniku. 

 

6. 1. 1  Terminologie v publikaci (Zuzák) 

 

V publikaci [72] autoři konstatují, ţe pro oblast krizového řízení je typické to,  

co pro celou oblast řízení – nejednotná terminologie. 

Dále uvádějí, ţe existují tři přístupy ke krizovému řízení: 

 

1) Krizové řízení v uţším smyslu, které je aplikováno po napadení podniku krizí, má 

reaktivní charakter a představuje souhrn zásad a nástrojů používaných podnikovým 

managementem a vlastníky za účelem zvládnutí krizové situace v podniku a jeho vyvedení  

do stavu normálního vývoje. [72] 

 

2) Krizové řízení v nejširším smyslu je permanentním procesem, který začíná dříve, 

neţ nastane krize, zahrnuje preventivní opatření, vytváření systémů včasné identifikace 

krizové situace a vytváření systémů zmírnění krize a jejího rychlého, úspěšného zvládnutí. 

[72] 

 

3) Krizové řízení v nejuţším pojetí se týká činnosti správce konkurzní podstaty s cílem 

zhodnocení zbylých aktiv podniku. [72] 
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Autoři uvádějí „pracovní definici“ krize jako situaci, různé časové délky, ve které 

 se rozhoduje, zda se podnik navrátí (minimálně) do situace, ve které byl před vznikem krize, 

nebo je perspektivně ohroženo dosahování podnikových cílů, případně jeho další existence. 

[72] 

 

Obecnými zdroji krize jsou: [72] 

 

- Nerovnováhy podniku mezi ním a jeho okolím. 

- Dysfunkce mezi vnitřními systémy podniku. 

 

Přičemţ vnější prostředí podniku – podnikatelské prostředí je charakterizováno jako chaotické 

(ve smyslu „ne deterministické“), turbulentní a diskontinuální. [72] 

Při definici termínu nebezpečí, se autoři odkazují na specifikaci OHSAS 18001:1999 - 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uvádějí, ţe: [72] 

 

 Nebezpečí je zdroj nebo situace s možností způsobit škodu (fenomén, který má 

potenciál způsobit škodu). 

Hrozba představuje zdroj nebezpečí, který rovněž může způsobit škodu.
2
 

Ohrožení je pravděpodobnost, že určitá hrozba vznikne v určitém časovém období. 

 

Autoři uvádějí, ţe pojem riziko není v krizovém řízení podniku jednoznačně 

definován: Riziko v procesu řízení podniku spojuje nejistotu (co by se mohlo stát) s cíli (čeho 

se musí dosáhnout) a vyjadřuje jak míru ohrožení, tak míru příležitostí. [72] 

 

Kromě toho, je uvedena také formulace rizika ve známé podobě: [72] 

 

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závaţnost důsledků 

 

Řízení rizik je v publikaci [72] prezentováno jako přístup (proaktivní) zaloţený  

na prevenci, na rozdíl od krizového řízení, pro které je charakteristický přístup reaktivní 

                                                 
2
 Autoři ihned konstatují, ţe termín nebezpečí a hrozba bývají často pouţívány a chápany ve stejném 

smyslu. 
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(reakce na krizi)
3
. Řízení rizik je zde prezentován jako proces, jehoţ součástí je identifikace 

rizik, analýza rizik a hodnocení rizik. Řízení rizik je zde součástí krizového řízení v širším 

pojetí
4
. [72] 

 

Co se týče dokumentace krizového plánování, zmiňují autoři v [72] krizový scénář  

a krizový plán: 

Krizový scénář představuje možný, budoucí sled událostí, plánovaných postupů  

a způsobů jednání. Metoda scénáře spočívá v řazení informací obsažených v různých 

prognózách s cílem ukázat, jak se budoucnost může vyvíjet z přítomnosti na základě logické 

souvislosti za sebou jdoucích dílčích, avšak klíčových událostí. Scénáře pomáhají manažerům 

porozumět neočekávanému průběhu budoucích událostí, které nelze prognózovat na základě 

extrapolace. [72] 

Krizový plán je definován jako soubor postupů pro řešení jednotlivých očekávaných 

událostí, které jsou vyhodnoceny na základě provedené rizikové analýzy. [72] 

Zjednodušený proces tvorby krizového scénáře a krizového plánu je uvedený  

na Obr. č. 1. 

 

Obr. č. 5 - Zjednodušený proces tvorby krizového scénáře a krizového plánu [72] 

 

                                                 
3
 Současně autoři poznamenávají, ţe v současné době se stále více prosazuje pojetí krizového řízení 

v širším slova smyslu, tzn. s důrazem na prevenci. 
4
 V publikaci [16] je naopak krizové řízení součástí řízení rizik, kdy se řízení rizika zabývá všemi 

možnými budoucími situacemi/výskyty, zatímco systém krizového řízení se zabývá jedinou (hlavní) nežádoucí 

situací. [16] 
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6. 1. 2  Terminologie v publikaci (Smejkal) 

 

Termín krizové řízení je v publikaci pouţíván následujícím způsobem: 

Nejprve je definováno, co je to krize firmy a jsou deklarovány moţné způsoby „strategie 

v krizovém řízení firmy“, načeţ jiţ termín krizové řízení uţíván není a jako prostředek 

omezení rizik (a tedy i krizových situací) je prezentován systém řízení rizik. Jako prostředek 

zvládání havarijních situací je mj. uváděno krizové plánování (dle autorů jinak  

téţ nazývaných řízení kontinuity činností nebo plánování obnovy) a je povaţováno za nutné 

vytvořit systém manažerského řízení krizových stavů, který umoţní identifikovat, izolovat  

a řídit zvládání krizových událostí. 

Podle mého názoru je orientace v této terminologii poměrně obtíţná. Následují 

konkrétní poznatky z publikace. 

 

Krizí ve firmě se v publikaci [20] rozumí situace ve firmě, které trvale nebo po delší 

dobu představují negativní odchylku od normálního stavu. Krize ve firmě lze rozdělit: [20] 

 

- Krize závaţné – které ohroţují samotnou existenci firmy. 

- Krize méně závaţné – které dlouhodobě ohroţují základní cíle firmy. 

 

V krizovém řízení firmy lze uplatnit strategii zamezení (pro pomalu vznikající krize), 

nebo strategii zvládnutí krize (pro náhlé krize). [20] 

 

V publikaci [20] není podána jednoznačná definice rizika, je uveden přehled moţných 

definic a je poukázáno na různé aspekty fenoménu riziko, který navazuje na filozofické 

kategorie nutnost a nahodilost mj. je řečeno, ţe riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku 

určité ztráty. Finanční teorie obvykle definují riziko jako volatilitu (kolísavost) finanční 

veličiny (hodnoty portfolia, zisku atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady 

parametrů. [20] 

Je uvedena také „standardní definice“ rizika, která je shledávána uţitečnou pro potřeby 

řízení podnikatelských rizik a to jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde 

k události, jež se liší od předpokládaného stavu či vývoje. [20] Zahrnuje tedy jak 

pravděpodobnost, tak kvantitativní rozsah dané události.  A také je řečeno, ţe riziko vyjadřuje 
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míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se uplatní hrozba a dojde k nežádoucímu výsledku 

vedoucímu ke vzniku škody. [20] 

Dále jsou v publikaci definovány tyto základní pojmy (prezentovány jako základní 

pojmy analýzy rizik): [20] 

 

Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby.  

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost 

nebo může způsobit škodu.  Základní charakteristikou hrozby je úroveň hrozby, která  

se hodnotí podle těchto faktorů: [20] 

 

- Nebezpečnost: schopnost hrozby způsobit škodu. 

- Přístup: pravděpodobnost, ţe hrozba získá přístup k aktivu (lze vyjádřit frekvencí 

výskytu hrozby). 

- Motivace: zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. 

 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva (případně subjektu 

nebo jeho části), který může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. Tato 

veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. [20] 

 

Řízení rizik je v publikaci definováno několikrát: [20]  

 

Řízení rizik je vědecký přístup k řešení problému rizika, a to cestou jeho identifikace  

a měření, předvídání možných nahodilých ztrát a navrhování takových postupů a metod, které 

minimalizují výskyt a finanční dopad těch ztrát, které se ve firmě objeví. 

Management rizik (řízení rizik) je kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace  

a minimalizace nejistých událostí, které mohou subjekt ovlivnit. 

 

Kromě analýzy rizik řízení rizik zpravidla obsahuje: [20] 

 

1) Výběr protiopatření. 

2) Analýzu nákladů/přínosů. 

3) Implementaci protiopatření. 

4) Testování (komplexní prověřování) protiopatření. 
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Proces řízení rizik ve firmě je uveden na Obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6 - Proces řízení rizik ve firmě [20] 

 

Co se týká krizového plánování (dle autorů také nazývané řízení kontinuity činností), 

má podle autorů publikace [20] tyto tří základní úkoly: 

 

1) Poskytují krizovým manaţerům a zásahovým skupinám výjimečné pravomoci 

k akcím. 

2) Poskytují návody k provedení tísňových zásahů. 

3) Ustanovují systémy, které krizovým manaţerům pomáhají zmírňovat následky 

mimořádných událostí a bránit, aby přerostla v krizi. 

 

Krizový plán definují autoři jako soubor postupů pro řešení jednotlivých očekávaných 

událostí, které jsou vyhodnoceny na základě provedené rizikové analýzy. [20] 

 

6. 2  Řízení kontinuity činností 

 

Autoři publikace [20] zmiňují tzv. řízení kontinuity činností, jako případ krizového 

plánování. Management kontinuity činností organizace (Business Continuity Management - 

BCM) je holistický proces managementu, který identifikuje potenciální hrozby a možné 

dopady těchto hrozeb na provoz organizace v případě, že dojde k jejich naplnění, a který 

poskytuje rámec pro budování odolnosti organizace se způsobilostí k efektivní odezvě, která 
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zabezpečuje zájmy klíčových zainteresovaných stran, pověst, značku a činnosti vytvářející 

hodnoty. [6] 

 

V roce 2006 vydal britský normalizační institut (British Standards Institute, BSI)  

ve spolupráci s Business Continuity Institute (BCI) první normu v oblasti BSM a to BS 

25999. Jedná se o dvojici standardů BS 25999-1:2006 Code of practice for business 

continuity management a BS 25999-2:2007 Specification for business continuity 

management. [2] 

 Pro naše účely postačí první část normy, která byla českým normalizačním institutem 

vydána pod označením ČSN BS 25999 – 1 – Management kontinuity činností  

organizace – Část 1: Soubor zásad. V tomto standardu jsou mj. definovány tyto termíny: [6]  

 

Kontinuita činnosti organizace – strategická a taktická způsobilost organizace 

plánovat a reagovat na incidenty a přerušení činností za účelem pokračování provozu 

organizace na přijatelné, předem stanovené úrovni. 

Plán kontinuity činnosti organizace – dokumentovaný soubor postupů a informací, 

který je vytvořen, sestaven a udržován v pohotovosti pro užití při incidentu za účelem 

umožnění organizaci uskutečňovat své kritické činnosti na přijatelné, předem stanovené 

úrovni. 

Analýza dopadů – proces analýzy činností organizace a dopadů, které mohou být 

způsobeny jejich narušením. 

Stav civilní nouze – událost nebo situace, při které hrozí vážné poškození lidského 

blaha v místě ČR, environmentu místa v ČR, nebo bezpečnosti ČR, nebo místa v ČR.
5
 

Nouzové plánování – vývoj a údržba odsouhlasených postupů prevence, redukce, 

řízení, zmírnění a přijímání dalších opatření pro případ stavu civilní nouze. 

Incident – situace, která způsobuje nebo může vést k přerušení činností, ztrátě, stavu 

nouze nebo krizi. 

Plán managementu incidentů – jasně stanovený a dokumentovaný plán činností, který 

se použije v případě incidentu; zejména zahrnuje klíčové osoby, zdroje, služby a činnosti 

nutné pro implementaci procesu zvládání nežádoucích událostí. 

Riziko – něco, co se může stát a, účinek toho, co se stalo, na dosažení cílů. 

Posuzování rizik – celkový proces identifikace, analýzy a vyhodnocení rizika. 

                                                 
5
 V tomto případě norma poznámkou odkazuje na zákon č. 240/2000 Sb., a pravděpodobně se má na 

mysli, ţe stav civilní nouze nastává v případě vyhlášení některého z nevojenských krizových stavů 
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Management rizik – uspořádané vytváření a uplatňování kultury, politiky, postupů  

a praktik managementu za účelem identifikace, analýzy, hodnocení a kontroly odezvy  

na riziko. 

 

BCM je doplňkem rámce managementu rizik – soustřeďuje svou pozornost na moţné 

příčiny přerušení produkce firmy a opatření k eliminaci moţnosti přerušení. Naproti tomu risk 

management v obecném významu v podnikové sféře zaměřuje pozornost obecněji vůči všem 

rizikům ohroţujícím podnikové cíle. 

 

6. 3  Pojmy užívané v souvislosti s krizovým řízením podniku v legislativě 

 

V této části práce zaměřím pozornost na terminologii uţívanou v mnoţině právních 

předpisů, která vznikla způsobem uvedeným v kapitole Terminologie užívaná v krizovém 

řízení v podnikové sféře. Výsledkem zmiňovaného postupu je následující seznam právních 

předpisů: 

 

- Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel 

organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu. 

- Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních  

a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry. 

- Vyhláška č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí 

elektronických peněz, poskytovatelů platebních sluţeb malého rozsahu a vydavatelů 

elektronických peněz malého rozsahu. 

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

- Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o pojišťovnictví. 

- Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 

investičních sluţeb. 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

- Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 

- Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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- Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

- Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

 

Po detailnějším pohledu na tyto předpisy, dále uvádím jen ty, které obsahují uţití 

terminologie způsobem ještě nezmíněným. Nevěnuji se podrobnějším a odborným aspektům 

systému řízení rizik, který je předpisy případně vyţadován obdobou formulace:  

 

systém řízení rizik, vţdy zahrnuje (par. 12a, odst. 1, písm. b) zákona č. 256/2004 Sb.,  

o podnikání na kapitálovém trhu): [63] 

 

1) pravidla přístupu obchodníka s cennými papíry k rizikům, kterým obchodník 

s cennými papíry je nebo může být vystaven, včetně rizik vyplývajících z vnějšího 

prostředí a rizika likvidity, 

2) postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a, 

3) postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik. 

 

Stejně tak podrobně neanalyzuji jednotlivé druhy rizik, se kterými subjekty typu bank 

a pojišťoven operují. 

 

1) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 

 

Rizika předpis klasifikuje především jako rizika úvěrová, trţní, operační, likvidity, 

koncentrace, reputační, strategické atd. (par. 27) 

Pro krizovou plánovací dokumentaci předpis uţívá obecný termín pohotovostní plán, 

jehoţ konkrétní obsah je dán v závislosti na riziku, kterého/kterých se týká. 

 

- V kontextu operačního rizika jsou pohotovostní plány plány pro mimořádné situace 

včetně situací havarijních a krizových a pro obnovu činností (k zajištění schopnosti 

průběţně vykonávat činnosti a k limitování ztrát při významném narušení  

činnosti) – příloha č. 1, část 3., kapitola A., odstavec 2. [35]  

V kontextu této části předpisu je krizovou situací neplánované přerušení nebo 

omezení svých činností, havárie včetně havárií informačních systémů, selhání  
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pro banku nebo druţstevní záloţnu významných třetích osob nebo selhání vnější 

infrastruktury. [35] 

- V kontextu rizika likvidity je také kromě pohotovostního plánu uţito termínu plány 

pro mimořádné krizové okolnosti (těmito okolnostmi je myšlen především nedostatek 

likvidních prostředků, tj. krize likvidity). [35] 

 

Do oblasti řízení rizika spadá termín stresové testování, které je v Příloze č. 21, části 5, 

definováno takto: Stresové testování slouží k identifikaci událostí a vlivů, které mají značný 

dopad na povinnou osobu. [35] (povinnou osobou je banka, spořitelna, úvěrní druţstvo, 

obchodník s cennými papíry) 

 

2) Vyhláška č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí 

elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů 

elektronických peněz malého rozsahu 

 

Předpis kromě termínu řízení rizik, který je uţíván v obecném smyslu, pouţívá také: 

[36] 

- Usměrňování rizik (není konkrétně specifikováno). 

- Rizikový profil jakoţto celková míra podstupovaných rizik i se zohledněním vlivu 

mechanismů vnitřní kontroly (par. č. 23., odst. č. 2). 

- Rizikový fond jakoţto součást původního kapitálu spolu s rezervním fondem (par. 33, 

písm. c), bod 1.) 
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7  Terminologie užívaná v souvislosti s krizovým řízením v oblasti 

chemického průmyslu a životního prostředí 

 

Oblast chemického průmyslu a ţivotního prostředí (coţ jsou oblasti, které spolu úzce 

souvisejí – ministerstvo ţivotního prostředí je gestorem v oblasti vztahující se k nakládání 

s chemickými látkami) je typickou oblastí aplikace řízení rizik. Slovní spojení „krizové 

řízení“ není prakticky uţíváno, ačkoliv je aplikováno, pokud jej chápeme v širším smyslu. 

 Samotné řízení rizik má svůj počátek v 50. letech minulého století, kdy velké 

průmyslové podniky poţadovaly, aby velikost pojistného krytí odpovídalo skutečným 

rizikům, kterým čelily. Jejich snahou bylo získat slevy na pojištění prostřednictvím vytvoření 

podmínek pro sníţení podnikatelských rizik a přijímáním preventivních opatření. [13] 

Řízení rizik je disciplínou, na kterou lze nahlíţet jako na obecný přístup k oblasti 

„bezpečnost průmyslu“, stejně tak jako přístupy z úhlu pohledu řízení rizik jsou součástí 

různých strategií přístupů. 

Např. [40] zmiňuje přístup Loss Prevention (předcházení ztrátám), jehoţ součástí je 

strategie minimalizace odpadů, environmentální management a čistší produkce. Dalším 

zmíněným přístupem je integrovaný manažerský systém bezpečnosti, zdraví a životního 

prostředí (integrated safety, health and environment, tzv. SHE systém). [40] 

 V současné době dochází k postupné aplikaci závazné komplexní evropské chemické 

politiky REACH. Dobrovolně přijatou a rozvíjenou iniciativou chemického průmyslu je 

program Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii, který je zaměřený na rozvoj 

udrţitelného rozvoje chemického průmyslu vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho 

provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a ţivotního 

prostředí. [5] 

Bezpečnosti chemického průmyslu (je také uţíván jiţ zmíněný obecnější termín 

udržitelný rozvoj chemického průmyslu) a související ochraně ţivotního prostředí je věnována 

velká pozornost na úrovni států, nadnárodních organizací, občanských iniciativ, nevládních 

ekologických hnutích, profesních sdruţeních apod. K této pozornosti přispěly velké havárie 

minulosti, které jasně demonstrovaly velký ničivý potenciál chemického průmyslu a také 

poznání negativních dopadů činnosti chemického průmyslu, které takto dramatický průběh 

nemají, přesto charakter negativních dopadů je zásadní. 
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Na úrovni legislativy se toto poznání projevuje rozsáhlostí komplexu právních 

předpisů. Tento komplex je moţné rozčlenit podle řešených oblastí například tímto 

způsobem: [3] 

 

Oblast předpisů, se vztahem k: 

 

- Vodě. 

- Ovzduší. 

- Odpadům. 

- Chemickým látkám a přípravkům. 

- Prevenci závaţných havárií. 

- Integrované prevenci a omezování znečišťování. 

- EIA (Institut posuzování vlivů na ţivotní prostředí). 

 

Samotný výčet předpisů je velmi obsáhlý a provést důkladný průzkum oblasti 

terminologie z úhlu pohledu krizového řízení je úkol mimořádně rozsáhlý.  

Je nutno také brát v úvahu, ţe často (v této oblasti typicky) předpis poţaduje 

implementaci systému krizového řízení, aniţ by to bylo v předpisu explicitně vyřčeno. 

Nicméně poţadavky, které předpis klade na dotčené subjekty, mohou mít (a často mají) tuto 

povahu: 

 

- Vyţaduje se minimalizace zdrojů specifikovaných situací. 

- Vyţaduje se příprava na činnost ve specifikovaných situacích. 

- Vyţaduje se bránění vzniku a eskalaci specifikovaných situací. 

- Vyţaduje se redukce zdrojů specifikovaných situací a jejich negativního působení. 

- Vyţaduje se odstraňování následků působení negativních faktorů specifikované 

situace. 

 

Tímto je naplněna jedna z moţných definic krizového řízení, pokud má daná 

specifikovaná situace povahu krizové nebo mimořádné události. Případně by bylo moţné 

uplatnit některou obecnější definici krizového řízení. 

Tento přístup umoţňuje chápat termíny, jako např. „smogová situace“ či „ekologická 

újma“ (viz dále) jako součást terminologie krizového řízení a legitimizuje jejich zařazení  

do této části práce a zároveň poukazuje na sloţitost detailnější analýzy terminologie. 
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K takto široké problematice, jak byla výše nastíněna, je opět nutné přistoupit (v rámci 

této práce) specifickým, omezujícím způsobem. Volím tento přístup:  

 

Nebudu se věnovat obecnému uţití terminologie, tak jak jsem ji popisoval v kapitole  

o terminologii v podnikové sféře, neboť pouţití obecné terminologie krizového řízení resp. 

řízení rizik v oblasti chemického průmyslu je obdobné (a nejednotné) a přímo se zaměřím  

na uţívání termínů v legislativě. A protoţe rozsah předpisů je velký a také omezující dotazy 

v systému ASPI generovaly obsáhlé seznamy, provedu pro účel práce subjektivní výběr 

omezeného počtu předpisů, které podrobím detailnějšímu pohledu.    

  

7. 1  Pojmy užívané v souvislosti s krizovým řízením v oblasti chemického 

průmyslu a životního prostředí v právním řádu ČR 

 

Vybral jsem tento seznam právních předpisů, které povaţuji za „reprezentativní“  

pro řešenou oblast: 

 

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pouţívání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 

opatření v těchto oblastech. 

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky 

- Vyhláška č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných 

chemických látek pro ţivotní prostředí. 

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

- Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

- Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bliţší podmínky hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro ţivotní prostředí. 

- Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování 

a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

- Vyhláška č. 256/2006 o podrobnostech systému prevence závaţných havárií. 
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- Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. 

- Zákon 156/1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

- Zákon č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů. 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

- Zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů. 

 

1) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 

opatření v těchto oblastech 

 

Předpis uţívá termín zranitelné oblasti, jako územně vymezené katastrální oblasti, 

které jsou taxativně uvedeny v příloze předpisu. (par. 2) [18] 

 

2) Vyhláška č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 

 

Nebezpečnost látky a přípravku (ve smyslu par. 2, zákona č. 356/2003 Sb.)  

je určována fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi látky, které jsou s existencí 

látky neoddělitelně spojeny. (par. 2) [26] 
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Riziko je určeno pravděpodobností, že za definovaných podmínek expozice může dojít 

k projevu nepříznivého účinku. (par. 2) [26] 

Hodnocením ekologického rizika postup, který využívá syntézu všech dostupných 

údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitou látkou, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu 

mohou být vystaveny působení této látky jednotlivé složky životního prostředí, a konečně 

zahrnuje charakterizaci rizik vyplývajících z uvedených zjištění. (par. 2) [26] 

 

Hodnocení ekologického rizika se provádí ve 4 krocích: (par. 3) [26] 

 

- Určení nebezpečnosti. 

- Hodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí. 

- Hodnocení expozice. 

- Charakterizace rizika. 

 

3) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

 

Havárií zdroje je nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně 

vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými 

technickými postupy. (par. 2, písm. ee) [28] 

 

4) Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 

 

Identifikací nebezpečí – identifikace nepříznivých účinků, které daná látka  

má schopnost působit. (par. 1, písm. b) [29] 

Charakterizací rizika – odhad výskytu a intenzity nepříznivých účinků, ke kterým může 

dojít ve složkách životního prostředí v důsledku skutečné nebo předpokládané expozice dané 

látce, který může zahrnovat odhad rizika, tj. kvantifikaci této pravděpodobnosti. (par. 1, písm. 

e) [29] 
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Doporučením pro snížení rizika – doporučení opatření, která mohou snížit rizika  

pro životní prostředí spojená s uvedením látky na trh. (par. 1, písm. f) [29] 

 

Hodnocení rizika pro ţivotní prostředí zahrnuje: (par. 2, odst. 1) [29] 

 

a) Identifikaci nebezpečí. 

b) Hodnocení vztahu dávky a odpovědi. 

c) Hodnocení expozice pro všechny sloţky ţivotního prostředí, ve kterých se látka můţe  

na základě dostupných informací o látce, o její výrobě, přepravě, skladování, pouţívání  

a zneškodňování důvodně vyskytovat. 

d) Charakterizaci rizika. 

 

5) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 

Par. 10 zákona definuje ekologickou újmu jako ztrátu nebo oslabení přirozených 

funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich sloţek nebo narušením vnitřních vazeb 

a procesů v důsledku lidské činnosti. [42] 

 

6) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

 

Zákon definuje rizikový prvek a rizikovou látku jako prvek nebo látku, jeţ mohou 

nepříznivě ovlivnit vlastnosti půdy nebo kvalitu produkce nebo potravní řetězec. [44] 

 

7) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 

Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 

vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních 

nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné 

riziko poškození zdraví. (par. 2, odst. 2) [51] 
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8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 

V souvislosti s řešenou oblastí uţívá zákon tyto termíny („povodňová rizika“ nejsou 

předmětem zájmu) : 

 

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 

ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo 

zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly  

do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. (par. 39, odst. 1) [56] 

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. (par. 40, odst. 1) [56] 

 

Je uţit termín ekologická újma podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů.  

V případech, tímto předpisem stanoveným, má uţivatel závadné látky povinnost 

vypracovat havarijní plán – plán opatření pro případ havárie. (par. 39, odst. 2) [56] 

 

9) Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

 

 Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 

ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním 

předpisem. (par. 8, odst. 1) 

 

10) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů 

 

Zákon definuje nebezpečné látky a nebezpečné přípravky jako látky nebo přípravky,  

které za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, 

pro které jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, ţíravé, dráţdivé, senzibilující, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro ţivotní prostředí. (par. 2) 

[61] 
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11) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

 

Závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově 

a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, 

a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. (par. 2) [67] 

Zdroj rizika (nebezpečí) je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. (par. 2) [67] 

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. (par. 2) [67] 

Nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

která je zákonem taxativně určena a zároveň je přítomná v objektu nebo zařízení  

jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, 

u kterých se dá důvodně předpokládat, ţe mohou vzniknout v případě havárie. (par. 2) [67] 

 

Analýza rizik obsahuje: (par. 7) [67] 

 

- Identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí). 

- Určení moţných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závaţnou 

havárii. 

- Odhad dopadů moţných scénářů závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek. 

- Odhad pravděpodobností scénářů závaţných havárií. 

- Stanovení míry rizika. 

- Hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závaţných havárií. 

 

Dále zákon stanoví náleţitosti vnitřního havarijního plánu, který má charakter 

reaktivní krizové dokumentace. 

 

12) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a o změně některých zákonů 
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Tento zákon definuje termín ekologická újma jako nepříznivou měřitelnou 

změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se můţe projevit přímo 

nebo nepřímo. Měřitelná změna a přírodní zdroj je dále specifikován. (par. 2) [69] 

Tzn., ţe tento předpis uţívá termín ekologická újma v jiném významu, neţ zákon č. 

17/1998 Sb., o ţivotním prostředí uvedený výše. 

Zákon uţívá také spojení bezprostřední hrozba ekologické újmy. 
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8  Obecná charakteristika terminologie užívané v souvislosti s krizovým 

    řízením v právním řádu ČR 

 

Terminologie uţívaná v právním řádu ČR v souvislosti s krizovým řízením je natolik 

rozmanitá, ţe metodou, jak rozdílnosti dobře zhodnotit je tuto terminologii přímo popsat.  

To bylo (v omezeném rozsahu) provedeno v předchozích kapitolách práce. Dále se pokusím  

o jisté zobecnění uvedených skutečností. 

Zjistil jsem, ţe v právním řádu České republiky (s omezením na Sbírku zákonů) jsou 

konkrétní slovní spojení krizové řízení, krizový management, krizové plánování a krizový plán 

uţívána konzistentně tzn. pouze ve smyslu krizového zákona (tj. předpis se v souvislosti 

s těmito termíny na krizový zákon přímo odkazuje, nebo je z kontextu pouţití tento význam 

zřejmý).  

Jinak tato konkrétní slovní spojení v legislativě uţívána nejsou. Obecně lze říci,  

ţe v případě, kdy právní předpis upravuje soubor činností charakteristických pro krizové 

řízení, činí tak bez explicitního vyjádření, ţe jde o systém krizového řízení (typickou oblastí 

tohoto přístupu je oblast chemického průmyslu a ochrany ţivotního prostředí).  

 

Je moţné říci, ţe termíny jako nebezpečí, ohrožení, hrozba jsou právními předpisy 

definovány zřídka, spíše lze jejich význam dovodit z konkrétního uţití (např. z definice jiného 

pojmu), ovšem jsou uţívány, podle mého názoru, spíše intuitivním způsobem. Přesto  

je moţné konstatovat, ţe uţívání těchto termínů odpovídá kauzálnímu řetězci  

nebezpečí – hrozba (ohrožení) – riziko, případně lze interpretovat termíny nebezpečí a hrozba 

stejným způsobem, nebo některý z těchto termínů (nebezpečí, ohrožení) v daném systému 

není uţit. 

Termíny riziko, analýza rizik, řízení rizik, vyhodnocení rizik, zvládání rizik apod. 

bývají definovány častěji. Tyto definice jsou ovšem napříč legislativou formulovány různým 

způsobem. Pokud se je pokusíme interpretovat způsobem umoţňujícím vzájemné srovnání, 

zjistíme, ţe termín riziko lze zpravidla vykládat ve smyslu „kombinace pravděpodobnosti 

výskytu negativního jevu a jeho následků“. U termínů řízení rizik, analýza rizik, hodnocení 

rizik, vyhodnocení rizik, zvládání rizik je situace komplikovanější a shoda prakticky 

nenastává. Zde zpravidla dochází k překrývání významů u různých termínů, nebo jsou 

termíny definovány „různě širokým způsobem“ apod. (např. analýza rizik v jednom systému 



52 

 

obsahuje také hodnocení (vyhodnocení) rizik, v jiném systému je hodnocení rizika procesem 

následujícím za analýzou rizik apod.) 

Dále právní předpisy upravující systémy krizového řízení zpravidla nedefinují krizové 

události či situace, pouze je dáno „s eventualitou vzniku krizové události či situace počítat“, 

nebo naopak je právním předpisem specifikována (definována) určitá událost, která není 

označena přívlastkem „krizová“, která ovšem charakter krizové situace má, a která je 

předmětem – explicitně nevyřčeného, ovšem fakticky stanoveného – systému krizového 

řízení. V tomto smyslu se často nerozlišuje mezi krizovou situací a mimořádnou událostí. 

Co se týká krizové plánovací dokumentace, uţívané termíny jsou velmi rozdílné  

a konkrétní slovní spojení „krizový plán“ je, jak jiţ bylo řečeno, uţíváno jen v souvislosti 

s krizovým zákonem. 

 

Lze konstatovat, ţe na úrovni právních předpisů neexistuje jednotný přístup 

k terminologii uţívané v oblasti krizového řízení a jednotlivé předpisy či skupiny předpisů 

(např. zákon a jeho prováděcí vyhlášky) jsou z hlediska uţité terminologie autonomní,  

bez přenositelnosti obsahu do jiných předpisů. Podle mého názoru, nelze jednotlivé oblasti 

aplikace krizového řízení obecně a široce charakterizovat zvlášť, neboť popisovaná 

terminologická nejednotnost se projevuje také u legislativy týkající se stejné oblasti. 

Větší míra rozsahu definovaných termínů a shody jejich obsahu je patrná 

v normativních technických dokumentech. Např. v oblasti IS/IT vychází terminologie norem 

ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 17799 z normy ISO/IEC 13335. 
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9  Závěr 

 

V bakalářské práci jsem zhodnotil rozdílnosti v terminologii uţívané v souvislosti 

s krizovým řízením v právním rámci ČR. V první části práce jsem vymezil základní 

terminologii uţívanou v souvislosti s krizovým řízením. V další části jsem zaměřil svou 

pozornost na definice, či typické uţití základních termínů uţívaných v souvislosti s krizovým 

řízením v právních předpisech či v jiných relevantních materiálech (normativní technické 

dokumenty, odborná literatura). Předkládané informace jsem také tímto způsobem 

strukturoval, coţ umoţní pohled na uţívání terminologie z hlediska oborového uţití  

i z hlediska legislativy. Při vytváření tohoto strukturovaného přehledu jsem vycházel 

z předpokladu, ţe jednotlivá charakteristická uţití význam jednotlivých termínů přímo 

prezentují a není tedy zpravidla nutné dále význam termínů interpretovat.  

Vzhledem k rozsahu práce jsem mnoţinu zpracovávaných informací omezil oborově 

na tyto oblasti:  

 

- oblast uţití termínů v souvislosti s krizovým řízením ve smyslu krizového zákona, 

- oblast IT/IS, 

- oblast krizového řízení podniků, 

- oblast chemického průmyslu a ochrany ţivotního prostředí. 

 

Také výběr zpracovávaných právních předpisů byl omezen na Sbírku zákonů ČR,  

ze které jsem dále prováděl více či méně subjektivní výběr, tak jak je konkrétně specifikováno 

v příslušných kapitolách. 

V závěrečné části práce jsem provedl obecné zhodnocení rozdílností v uţívání 

předmětné terminologie. 

 

Cíle práce byly splněny s výše zmíněnými omezeními. Domnívám se, ţe výběr 

informací byl dostatečně „reprezentativní“ a případné rozšíření zdrojové základny  

by se projevilo rozsáhlejším přehledem způsobů uţití terminologie, nikoliv však rozdílem 

v obecné charakteristice terminologie uţívané v souvislosti s krizovým řízením v právním 

rámci ČR. 
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Myslím si, ţe hlavním přínosem této práce je poměrně rozsáhlý přehled různých 

variant uţití terminologie v souvislosti s krizovým řízením, který můţe být uţitečný pro širší 

rozhled v oboru krizového řízení. 

Jak bylo konstatováno výše, je způsob uţívání předmětné terminologie nejednotný. 

Tento stav jednak určitým způsobem vypovídá o parametrech zákonodárného procesu, jednak 

je přirozeným důsledkem vývoje „disciplíny“ krizového řízení. Domnívám se,  

ţe takováto nejednotnost je charakteristická pro „mladé“ disciplíny (kterou krizové řízení jistě 

je) jejichţ terminologie je zaloţena na slovech s původně výrazně intuitivním významem. 

Domnívám se také, ţe zásadním faktorem v procesu stabilizace terminologie uţívané 

v krizovém řízení bude čas. Primárně musí dojít ke stabilizaci terminologii uţívané odbornou 

veřejností, prostřednictvím mezinárodní a mezioborové výměny, následně se bude tato 

konvergence odráţet v legislativě. Opačný proces by byl velmi problematický vzhledem 

k tomu, ţe příslušné činnosti nejsou upraveny jen národní legislativou, ale také dalšími 

předpisy (např. normativními technickými dokumenty) na jejichţ tvorbě se podílejí rozličné 

(mezinárodní) organizace. Ovšem je také moţné, ţe terminologie bude nadále nejednotná,  

coţ nelze vyloučit vzhledem k šíři záběru krizového řízení. 
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