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1 Úvod 

Mezi základní povinnosti státu patří ochrana životů, zdraví a majetků obyvatel. Tato ochrana 

je zajišťována na několika úrovních a zahrnuje celou řadu činností. Soubor řídících činností 

zaměřených na oblast plánování, organizování a realizaci, které mají souvislost s řešením 

krizové situace, nazýváme krizové řízení. V souvislosti s touto činností je shromažďováno 

množství informací, které mohou být na základě svého obsahu vnímány jako citlivé. Z této 

skutečnosti vyplývá nutnost tyto informace chránit před jejich zneužitím. Jednou z možností 

ochrany informace z oblasti krizového řízení je využití institutu zvláštních skutečností.  

Institut zvláštních skutečností jako nástroj ochrany není v současné době příliš často 

využíván. Jedním z důvodu této situace může být fakt, že současná legislativní úprava v této 

oblasti není dostačující. Jako její největší nedostatek můžeme vnímat oblast zpracování 

informace. Současná podoba postrádá jakýkoliv metodický pokyn, pomocí kterého by bylo 

možné zhodnotit informaci a na základě tohoto hodnocení rozhodnout, zda má být informace 

označena jako zvláštní skutečnost či nikoliv.  

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současný stav ochrany informací z oblasti krizového 

řízení. Zaměřím se na podobu současné legislativy, která má přímou vazbu na tuto 

problematiku. Analyzuji nedostatky, které se v současné podobě nacházejí, a navrhnu možné 

řešení současné situace.  

Práce bude zaměřena především na institut zvláštních skutečností, kde se pokusím sestavit 

kritéria pro kategorizaci informací. Na základně těchto kritérií navrhnu zásady pro 

rozhodování o zvláštních skutečnostech.   
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2 Rešerše 

Provedenou rešerši je možné rozdělit do dvou skupin. První skupinu zastupují odborné texty, 

které jsou zaměřeny na danou problematiku. Druhou skupinu pak tvoří některé legislativní 

úpravy, které mají souvislost s ochranou informací. 

Rešerše odborných textů 

Adamec, V., Kosová, V. Bezpečnostní management a zneužití informací [1] 

Text popisuje možnosti zneužití informací v bezpečnostním managementu. Stanovuje skupiny 

údajů, které mohou být zneužity včetně možných scénářů zneužití. Je zde také nastíněn 

možný postup při rozhodování o zvláštních skutečnostech. 

Šenovský, M., Adamec, V. Právní rámec krizového managementu [2] 

Publikace obsahuje kapitolu Zvláštní skutečnosti, která charakterizuje institut zvláštních 

skutečností. Zabývá se také postupy při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi, 

podrobnosti o jejich značení a manipulaci s nimi. 

Adamec, V. Svobodný přístup k informacím o ochraně kritické infrastruktury [3] 

Článek popisuje problematiku svobodného přístupu k informacím, popisuje nejasnosti spojené 

s ochranou informací v oblasti kritické infrastruktury. Dále předkládá možný postup při 

rozhodování o ochraně informací v krizovém řízení. 

Kosová, V. Ochrana informací v krizovém řízení [4] 

Práce je zaměřena na informace z oblasti krizového řízení. Zabývá se především ochranou 

informací, které se nachází v krizovém plánu kraje. Poukazuje na nedostatky současného 

stavu a předkládá návrh pro zlepšení této situace.   

Sochora, D. Hodnocení citlivosti informací v krizovém řízení [5] 

Práce se zabývá problematikou citlivých informací z oblasti krizového řízení. Popisuje 

současný způsob hodnocení těchto informací. Dále analyzuje současný stav a předkládá 

možné řešení pro hodnocení citlivosti informací. 
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Rešerše legislativních úprav 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [6] 

Tento zákon obsahuje definici pojmu zvláštní skutečnosti a popisuje způsob značení těchto 

materiálu. Popisuje charakter informací, které je oprávněno HZS vyžadovat, evidovat a 

shromaždovat. Také odkazuje na prováděcí právní předpisy, které zvláštní skutečnosti dále 

upravují.  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [7] 

Toto nařízení vlády stanovuje jak označovat, evidovat, manipulovat a ukládat veškeré 

materiály, které obsahují zvláštní skutečnosti. Dále upravuje postup při určování 

odpovědných osob ke styku se zvláštními skutečnostmi. 

Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů [8] 

Zákon vymezuje pojmy jako osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj apod. Dále definuje 

práva a povinnosti při zpracovávání a zabezpečení těchto údajů. 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [9] 

Zákon definuje pojem utajovaná informace, charakterizuje typy újmy, které mohou ČR nastat, 

pokud by utajovaná informace byla zneužita. Dále stanovuje stupně utajení, podmínky 

přístupu, manipulace a nakládaní s těmito informacemi. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [10] 

Zákon charakterizuje subjekty, které mají povinnost poskytovat informace, druh informací, 

které mohou poskytnout a za jakých podmínek. 

Podrobněji bude rešerše vybraných legislativních úprav provedena v následující kapitole. 
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3 Rozbor právního prostředí ochrany informací 

V současné době neexistuje v České republice zákon, který by problematiku ochrany 

informací řešil komplexně. Existuje však celá řada zákonů, které se otázce ochrany informací 

věnují.  

3.1 Listina základní práv a svobod 

Tento ústavní zákon tvoří základní pilíř všech právních norem České republiky. Listina 

definuje základní práva a svobody, které jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné. 

S problematikou ochrany informací se můžeme setkat v několika článcích tohoto ústavního 

zákona. V článku 10 je mimo jiné stanoveno, že každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.  

Posledním článkem s přímou návazností na ochranu informací a zároveň pro nás tím 

nejdůležitějším, je článek číslo 17. Článek zaručuje právo na informace a na jejich svobodné 

vyhledávání, zároveň však stanovuje podmínky, kdy toto právo lze omezit zákonem. Tyto 

podmínky jsou specifikovány jako opatření, která jsou nezbytná pro ochranu práv a svobod 

druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

Zároveň článek stanovuje povinnosti státním orgánů a orgánům uzemní samosprávy 

poskytovat informace o své činnosti [11]. 

3.2 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů tvoří základní legislativní rámec každé organizace, která 

jakýmkoliv způsobem přichází do styku s informacemi osobního charakteru. Zákon se 

vztahuje jak na právnické i fyzické osoby, tak i na všechny subjekty státní správy.  

Zákon rozděluje osobní údaje do dvou základních skupin. První z nich jsou údaje osobní
1
, 

které zákon charakterizuje jako jakýkoliv údaj, který se týká určeného nebo určitelného 

subjektu a lze jej využít k identifikaci tohoto subjektu. Druhou skupinu tvoří citlivé osobní 

údaje. Citlivým osobním údajem jsou myšleny informace, které mohou vypovídat o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a další, které jsou 

vyjmenovány v tomto zákoně
2
 [8]. 

                                                
1 § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 
2 § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. 
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3.3 Trestní zákon 

Trestní zákon byl vytvořen za účelem chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.  

Problematika ochrany osobních údajů je řešena v § 180, kde je jasně vymezena skutková 

podstata trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Trestný čin je zde uveden 

v souvislost jak s neoprávněným nakládáním, tak i se zpřístupněním osobních informací z 

nedbalosti s důsledkem způsobení vážné újmy. Stejné důsledky jsou vyvozeny i z porušení 

povinnosti mlčenlivosti. 

Zákon řeší také skutkové podstaty jednotlivých trestných činů, které spadají do oblasti 

ochrany utajovaných informací
3
 [12]. 

3.4 Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník upravuje otázky týkající se postavení podnikatelů, obchodních společností, 

obchodních smluv a dalších témat z oblasti podnikání. Mimo jiné se také věnuje problematice 

obchodního tajemství.  

Obchodním tajemstvím jsou podle toho zákona myšleny takové skutečnosti, které mají 

obchodní, výrobní či technickou povahu a zároveň splňují následující podmínky: 

 musí mít skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 

 nesmí být v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. 

Takovéto údaje mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem 

jejich utajení zajišťuje [13]. 

Užší vymezení těchto údajů nalezneme v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky. Toto 

rozhodnutí charakterizuje jednotlivé skutečnosti v konkrétním případě
4
 následovně. 

Skutečnostmi obchodní povahy: 

 seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznam zástupců,  

 bilance, obchodní plány, vzorky, vzorkové kolekce, cenové kalkulace, obrat 

jednotlivých prodejen, náklad časopisu,  

 znalosti chodu obchodu, marketingové záměry apod. 

Skutečnostmi výrobní povahy: 

 nepatentované vynálezy, knihy receptů,  

                                                
3 § 316 - 318 zákon č. 40/2009 Sb. 
4 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2022/2000. 
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 modely, výsledky pokusů, zvláštní výrobní metody apod. 

Skutečnosti technické povahy: 

 technické výkresy, projektovou dokumentaci apod.[14]. 

Způsob, jakým by měla ochrana obchodního tajemství být zajištěna, není v zákoně blíže 

specifikován. Ochrana obchodního tajemství má tedy neformální charakter. Z toho vyplývá, 

že nevzniká registrací nebo zápisem, ani uvedením této okolnosti do smlouvy, ale již 

naplněním všech výše uvedených pojmových znaků. 

3.5 Zákon o ochraně utajovaných informací 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti je základním 

legislativním nástrojem, který definuje utajovanou informaci, stanovuje podmínky pro přístup 

k nim a další požadavky na jejich ochranu. Určuje také zásady pro stanovení citlivých 

činností, včetně podmínek pro jejich výkon. 

Utajovanou informací je myšlena taková informace, jejíž vyzrazení nebo zneužití by mohlo 

způsobit újmu zájmům ČR nebo by to pro tyto zájmy bylo nevhodné. Pro tento účel 

zpracovává NBÚ seznam utajovaných informací (Příloha 1), které následně vláda vydá svým 

nařízením
5
. 

Zájmem ČR je myšleno zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a 

ochrana života nebo zdraví fyzických osob. 

Újmou zájmu ČR je myšleno poškození nebo ohrožení zájmu České republiky. Podle rozsahu 

poškození nebo ohrožení těchto zájmu se tato újma člení na: 

 mimořádně vážnou újmu,  

 vážnou újmu,  

 prostou újmu
6
. 

Utajované informace se na základě možné způsobené újmy či nevýhodnosti zájmům ČR 

klasifikují do stupňů utajení
7
: 

 Přísně tajné  

 Tajné  

 Důvěrné  

                                                
5 § 2 zákona č. 412/2005 Sb. 
6 § 3 zákona č. 412/2005 Sb. 
7 § 4 zákona č. 412/2005 Sb. 
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 Vyhrazené  

Pro oblast krizového řízení je předpoklad zpracovávání utajovaných informací stupně utajení 

Vyhrazené, popřípadě Důvěrné. Vyšší stupně utajení se poskytují spíše ve výjimečných 

případech a pro vymezené funkce [15]. 

  



16 

 

4 Svobodný přístup k informacím 

Pro celkové objasnění problematiky je nezbytně nutné charakterizovat pojem informace. 

Zákon
8
 definuje informaci jako jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, kterou je 

možno nějakým způsobem uchovávat a nakládat s ní. Jedná se především o informace, které 

jsou zaznamenány ve formě písemné, elektronické, zvukové, obrazové nebo audiovizuální. 

Problematika svobodného přístupu k informacím je řešena hned v několika legislativních 

úpravách. Její základy jsou položeny v Listině základních práv a svobod, podrobněji je pak 

řešena v zákoně č o svobodném přístupu k informacím. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinnost poskytovat informace: 

 státním orgánům,  

 územním samosprávným celkům včetně jejich orgánů,  

 veřejným institucím. 

Výše jmenované subjekty mají povinnost podávat pouze takové informace, které se přímo 

vztahují k jejich působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací a také na informace, které jsou chráněny 

podle jiných legislativních úprav.  

Zákon dále stanovuje podmínky, za kterých mohou být informace poskytovány. Povinné 

subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žádost je 

možné podat písemně, ústně, ale také pomocí elektronické komunikace. Proces vyřízení 

žádosti je znázorněn algoritmem v Příloze 2. Je důležité podotknout, že žádost nemusí 

obsahovat důvod ani účel, pro který má být informace využita [10]. 

4.1 Svobodný přístup k informacím v rámci EU 

Povinnost podávat informace o své činnosti mají také některé orgány Evropské unie. 

Evropské nařízení
9
 garantuje právo přístupu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a 

Komise. Právo na tyto informace má každý občan EU, stejně tak jako každá fyzická nebo 

právnická osoba, která pobývá nebo má registrované sídlo na území EU. Odepřít přístup k 

těmto dokumentům mohou orgány EU pouze v případě, že zveřejněním by mohlo dojít k 

ohrožení: 

 veřejného zájmu,  

 soukromí a osobnosti jednotlivce,  

                                                
8 § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
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 obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, 

 soudního řízení a právního poradenství, 

 cílů inspekce, vyšetřování a auditu. 

V případě, že je přístup žadateli odepřen, může žadatel podat stížnost evropskému 

ombudsmanovi nebo se odvolat k Evropskému soudu [16]. 

4.2 Informace z oblasti životního prostředí 

Přístup k informacím o životním prostředí je v legislativě ČR upraven zákonem o právu na 

informace o životním prostředí. Informacemi o životním prostředí jsou myšleny takové 

informace, které je možné jakýmkoliv technickým prostředkem sdělit a zároveň mají přímou 

spojitost: 

 se stavem a vývojem životního prostředí (o příčinách a důsledcích tohoto stavu), 

 s připravovanými činnostmi, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, 

 se stavem vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů,  

 s využíváním přírodních zdrojů,  

 s vlivem staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí. 

Zákon dále upravuje podmínky poskytování těchto informací. Určuje také povinnost 

některým ústředním orgánům podporovat osvětu, vzdělávání a výchovu veřejnosti v oblasti 

životního prostředí [17]. 

Povinnost informovat veřejnost vyplývá i ze zákona o ochraně ovzduší. Tento zákon ukládá 

povinnost Ministerstvu životního prostředí pravidelně informovat veřejnost o kvalitě ovzduší 

a o aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky
10

 [18]. 

4.3 Informace z oblasti ochrany obyvatelstva 

Povinnost některých subjektů informovat veřejnost o skutečnostech, které přímo souvisí 

s ochranou obyvatelstva, je vymezena v několika legislativních úpravách.  

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

Zákon stanovuje, že každá fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na 

informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a 

školení ke své činnosti při mimořádných událostech
11

 [19]. 

                                                
10 § 36 zákona č. 86/2002 Sb. 
11 § 25 zákona č. 239/2000 Sb. 
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Povinnost seznámit právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva je pak úkolem 

příslušného obecního úřadu
12

. 

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

S návazností na zákon o IZS je zde stanoveno, že fyzické osoby pobývající na území ČR mají 

právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejich životů, 

zdraví a majetku
 13

 .  

Zákon dále stanovuje povinnost obecnímu úřadu seznámit právnické a fyzické osoby s 

charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich 

provedení
14

 [6]. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vyhláška byla vydána jako prováděcí předpis k zákonu o IZS, aby stanovila některé 

podrobnosti k přípravě a úkolům ochrany obyvatelstva. 

Mimo jiné specifikuje způsoby informování právnických osob a fyzických a o charakteru 

možného ohrožení. Informování má být realizováno zejména: 

 hromadnými informačními prostředky, 

 letáky a informačními brožurami, 

 ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému,  

 besedami s obyvatelstvem
15

. 

Informace by měly především zahrnovat údaje o: 

 zdrojích rizik vzniku MU a s tím souvisejících preventivních opatřeních, 

 činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení MU, 

 opatřeních ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, individuální ochrana a 

nouzové přežití), 

 sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a organizaci humanitární pomoci
16

 [20]. 

 

 

 

                                                
12 § 15 zákona č. 239/2000 Sb. 
13 § 31 zákona č. 240/2000 Sb. 
14 § 21a zákona č. 240/2000 Sb. 
15 § 4 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. 
16 § 5 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. 
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Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon stanovuje držitelům povolení k provozu jaderného (ionizujícího) zařízení povinnost 

poskytovat veřejnosti informace o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
17

. Výjimku 

tvoří informace, které jsou předmětem státního, služebního nebo obchodního tajemství [21]. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

Tento zákon upravuje podmínky provozování objektů s výskytem nebezpečných chemických 

látek. Zákon mimo jiné ukládá povinnosti krajským úřadům veřejně projednávat návrhy
18

: 

 bezpečnostních programů, 

 bezpečnostních zpráv, 

 vnějších havarijních plánů. 

Tato povinnost se vztahuje i na projednávání aktualizací těchto dokumentů. Návrhy jsou dále 

zasílány dotčeným orgánům a obcím, kdy ve stanovené lhůtě může každá právnická nebo 

fyzická osoba uplatnit písemné vyjádření k těmto návrhům [22]. 

4.4 Shrnutí kapitoly 

Z uvedených legislativních úprav vyplývá, že každá fyzická osoba pobývající na území ČR 

má právo na informace, které přímo souvisí s její bezpečnosti. Tyto informace má povinnost 

zprostředkovaně poskytovat příslušný obecní úřad. Vyjmenované subjekty mohou poskytovat 

informace na základě žádosti. Tato žádost nemusí obsahovat důvod ani účel, pro který má být 

informace využita.   

                                                
17 § 17 zákona č. 18/1997 Sb. 
18 § 22 zákona č. 59/2006 Sb. 
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5 Způsoby ochrany informací v oblasti krizového řízení 

V souvislosti s obsahem předchozích kapitol můžeme vypozorovat určitý rozpor v oblasti 

nakládaní s informacemi. Státní orgány mají povinnost informovat obyvatele o zdrojích rizik 

vzniku MU a s tím souvisejících preventivních opatření. Na druhé straně zde existuje zájem 

nezveřejňovat informace, které by v případě zneužití mohly ohrozit základní povinnosti 

státu
19

. 

5.1 Povinnost mlčenlivosti 

Povinnost mlčenlivosti je základním nástrojem, pomocí kterého lze zabránit neoprávněnému 

přístupu k informacím. Tato povinnost se vztahuje na skutečnosti, které se dozvěděli občanští 

zaměstnanci organizací, resp. příslušníci bezpečnostních sboru při výkonu zaměstnání a které 

v zájmu zaměstnavatele není možné sdělovat jiným osobám. Specifické podmínky 

zachovávání mlčenlivosti upravují některé zákony. 

Zákoník práce 

Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro vybrané skupiny zaměstnanců
20

. Jedná se např. o 

zaměstnance z oblasti správních úřadů, Policie ČR, ozbrojených sil ČR nebo např. 

zaměstnance územních samosprávných celků. Tito zaměstnanci jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o informacích, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu 

zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Této povinnosti je může zprostit pouze 

statutární orgán nebo jiný pověřený vedoucí zaměstnanec, pokud nestanoví zvláštní právní 

předpis jinak [23]. 

Zákon o Policii ČR 

Zaměstnanci policie mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se 

seznámili při plnění svých úkolů, a které v zájmu zabezpečení úkolů policie nebo v zájmu 

jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i 

po skončení služebního nebo pracovního poměru
21

 [24]. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR 

Zákon stanovuje povinnost zaměstnancům HZS zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

které v obecním zájmu nebo zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny. Tato povinnost 

trvá i po ukončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu  [25]. 

                                                
19 čl. 1 zákona č. 110/1998 Sb. 
20 § 303 zákona č. 262/2006 Sb. 
21 § 115 zákona č. 273/2008 Sb. 
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Zprostit se této povinnosti je možné pouze na základě rozhodnutí: 

 ministra nebo jím pověřené osoby, jde-li o generálního ředitele, 

 generálního ředitele nebo jím pověřené osoby, jde-li o podřízené příslušníky, 

 ředitele hasičského záchranného sboru kraje, jde-li o podřízené příslušníky
22

.  

Zákon o krizovém řízení 

Povinnost mlčenlivosti je v tomto zákoně vymezena ve spojitosti s oprávněním seznamovat se 

ze zvláštními skutečnostmi
23

 [6]. 

5.2 Utajované informace 

Jak již bylo popsáno výše, utajovanou informací je informace v jakékoliv podobě, označená v 

souladu se zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může 

být pro tento zájem nevýhodné. 

Ochrana utajovaných informací podléhá specifickému režimu, který je z hlediska přijímaných 

opatření možný rozdělit do následujících oblastí.  

Personální bezpečnost  

Tato oblast je zaměřena na výběr fyzických osob, které mohou mít přístup k utajovaným 

informacím a ověřování podmínek pro jejich přístup jako např.: 

 kontrola bezúhonnosti,  

 získání osvědčení fyzické osoby, 

 kontrola osobní způsobilosti,  

 kontrola bezpečnostní spolehlivosti apod. 

Do této oblasti také patří školení a vzdělávání osob, které přichází do styku s utajovanými 

skutečnostmi (fyzické osoby mají povinnost být jednou ročně proškoleny z právních předpisů 

v oblasti ochrany utajovaných informace
24

). Podrobnosti personální ochrany jsou upraveny 

prováděcím předpisem, který vydává NBÚ [26].  

Průmyslová bezpečnost 

Průmyslovou bezpečností je myšlen systém opatření k zajišťování a ověřování podmínek, za 

kterých mohou k utajované informaci přistupovat podnikatelé. V této oblasti se u podnikatele 

ověřuje např.:  

                                                
22 § 19 zákona č. 238/2000 Sb. 
23 § 27 zákona č. 240/2000 Sb. 
24 § 67 zákona č. 412/2005 Sb. 
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 ekonomická stabilita, 

 bezpečnostní spolehlivost, 

 způsobilost pro zabezpečení ochrany utajovaných informací. 

Podnikatel, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k utajované informaci, 

musí doložit, že splňuje zákonem stanovené podmínky. Seznamy písemností, které podnikatel 

musí pro ověření předložit, jsou vyjmenovány v prováděcím předpise NB Ú [27]. 

Administrativní bezpečnost  

Tuto oblast tvoří systém opatření, které jsou zaměřeny na tvorbu, příjem, evidenci, 

zpracování, odesílání, přepravu, přenášení, ukládání, skartaci, archivaci a jiné nakládání s 

utajovanou informací.  

Prováděcí vyhláška stanovuje, že vyznačení stupně utajení musí být zachováno po celou dobu 

trvání důvodů utajení. Bez souhlasu původce nesmí být stupeň utajení změněn nebo zrušen. 

Původce je povinen prověřit, zda důvody pro utajení informace nadále trvají, a to nejméně 

jednou za pět let ode dne jejího vzniku [28]. 

Fyzická bezpečnost  

Fyzickou bezpečnost tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit 

přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. 

Mezi základní opatření fyzické bezpečnosti patří: 

 ostraha, 

 režimová opatření, 

 technické prostředky. 

Způsob zajištění ostrahy objektů, ve kterém se nachází utajované informace, se liší 

v závislosti na stupni utajení uchovávaných informací. Pokud se v objektu nacházejí 

informace stupňů utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, tak se zpracovává projekt fyzické 

bezpečnosti
25

. Podrobnosti zabezpečení fyzické ochrany jsou uvedeny v prováděcím předpise 

NBÚ [29]. 

Bezpečnost informačních a komunikačních systémů  

Tato oblast je zaměřena na systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a 

dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a 

uživatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému. 

                                                
25 § 32 zákona č. 412/2005 Sb. 
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Informační systém musí být certifikován NBÚ a písemně schválen do provozu odpovědnou 

osobou nebo jí pověřenou osobou
26

. Jednotlivé podmínky provozu tohoto bezpečnostního a 

komunikačního systému upravuje prováděcí předpis NBÚ [30]. 

Kryptografická ochrana  

Kryptografickou ochranou je myšlen systém opatření, která jsou zaměřena na zpracování, 

přenos a ukládání utajovaných informací za pomoci kryptografických metod a materiálů. 

Všechny kryptografické materiály pro ochranu utajovaných informací musí být certifikovány 

NBÚ. 

Podrobnosti zajištění kryptografické ochrany a provádění a certifikace při zabezpečování 

kryptografické ochrany utajovaných informací jsou uvedeny v prováděcích předpisech NBÚ 

[31], [32]. 

Zákon dále stanovuje povinnost zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele
27

. Tato 

povinnost se týká právnických i podnikajících fyzických osob, které mají přístup k utajované 

informaci.  

5.2.1 Utajované informace v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance 

V rámci členství České republiky v Severoatlantické alianci a Evropské unii dochází k 

vzájemnému poskytování utajovaných informací. Vzhledem k tomu, že naše principy a 

zásady přístupu k utajovaným informacím jsou plně kompatibilní s členskými zeměmi, 

nedochází při výměně těchto informací k žádným zásadním komplikacím.  

Po doručení utajovaných informací do ČR se jednotlivým informacím přiřazují obdobné 

stupně utajení a to na základě jejich jazykových ekvivalentů. Na tyto informace (s výjimkou 

utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené) jsou uplatňovány pouze rozdílné požadavky 

na způsob jejich evidence a ukládání. Utajované informace, které jsou vytvořeny v rámci celé 

EU nebo NATO se ukládají odděleně od ostatních utajovaných informací. 

V rámci stalé se prohlubující integrace mezi členskými zeměmi je předpoklad, že počet těchto 

informací bude v budoucnu narůstat [33]. 

5.3 Zvláštní skutečnosti 

Definici zvláštních skutečností
28

 nalezneme v krizovém zákoně, který tak definuje údaje z 

oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení 

                                                
26 § 34 zákona č. 412/2005 Sb. 
27 § 71 zákona č. 412/2005 Sb. 
28 § 27 zákona č. 240/2000 Sb. 
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činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, majetku, životního prostředí 

nebo podnikatelského zájmu právnické osoby nebo fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou činnost. Zároveň musí být splněna podmínka, že takto označená skutečnost 

není utajovanou informací
29

.  

I když zvláštní skutečnosti nespadají pod zákon o ochraně utajovaných informací, režim jejich 

ochrany nese podobné znaky. Přijímaná opatření pro ochranu zvláštních skutečností můžeme 

rozdělit do dvou úrovní: 

 personální bezpečnost, 

 administrativní bezpečnost [2]. 

5.3.1 Personální bezpečnost 

Seznamovat se ze zvláštními skutečnostmi je umožněno pouze oprávněným pracovníkům. 

Určení těchto osob provádí vedoucí příslušného orgánu krizového řízení, který pro tento účel 

schvaluje tzv. zvláštní seznam (PŘÍLOHA 3). V tomto seznamu mohou být evidováni jak 

pracovníci orgánu krizového řízení, tak i pracovníci z řad soukromých subjektů.  

S každým pracovníkem, který je oprávněný ke styku se zvláštními skutečnostmi se 

zpracovává písemný záznam (PŘÍLOHA 4). Součástí tohoto záznamu je prohlášení, že 

pracovník byl seznámen se zásadami ochrany ZS, poučen o všech povinnostech které z toho 

vyplývají a také s následky jejich porušení.  

Určení pracovníci se při jednání k zabezpečení úkolů krizového řízení prokazují zmocněním 

(PŘÍLOHA 5), které se vydává na dobu 2 let. Výjimku tvoří vedoucí orgánu krizového řízení 

a osoby určené ke styku s utajovanými skutečnostmi, po kterých se toto zmocnění nevyžaduje 

[2].  

Pro pracovníky, kteří jsou oprávněni seznamovat se ze zvláštními skutečnostmi, platí 

povinnost zachovávat mlčenlivost. Tato povinnost platí i pro osoby, které se s těmito 

skutečnostmi seznámily při plnění úkolů krizového řízení.  

5.3.2 Administrativní bezpečnost 

Systém administrativní bezpečnosti můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 označování písemností obsahující ZS, 

 režim manipulace s písemnostmi obsahující ZS. 

 

                                                
29 § 2 zákona č. 412/2005 Sb. 
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Označování písemností obsahujících ZS 

Krizové plány nebo jeho části, ostatní listiny, nosná média a jiné materiály, které obsahují 

zvláštní skutečnosti, se označují slovy „Zvláštní skutečnost“ nebo zkratkou ZS. Toto značení 

se uvádí na přední straně listu v pravé horní části na popisném štítku nebo obalu [6]. 

Materiály obsahující ZS se evidují v samostatném jednacím protokolu a ukládají se odděleně 

od ostatních písemností. Samostatný jednací protokol vede příslušné pracoviště krizového 

řízení. Pokud toto pracoviště není zřízeno, vede tento protokol jiné určené pracoviště. 

Příjem materiálů označených jako ZS probíhá prostřednictvím pověřené osoby nebo osoby k 

tomu určené (podatelna). Tato osoba materiály neotvírá a předá je nejkratší možnou cestou 

adresátovi [7]. 

Režim manipulace s materiály obsahující ZS 

Manipulace s materiály, které obsahují zvláštní skutečnosti, probíhá podle následujících 

zásad
30

:  

 pouze ze souhlasem vedoucího pověřeného pracoviště je možné vyhotovit opis, kopii 

nebo výpis z těchto materiálů, 

 na písemnost, ze které se vyhotovuje opis, kopie nebo výpis, se vyznačí datum a 

důvod vyhotovení, počet výtisků a jejich rozdělovník, jméno, příjmení a podpis osoby, 

která vydala souhlas podle odstavce 1, a dále jméno, příjmení a podpis osoby, která 

opis, kopii nebo výpis vyhotovila, 

 vadné nebo nadpočetné výtisky písemnosti se předají osobě oprávněné seznamovat se 

s písemnostmi, která neprodleně zabezpečí jejich zničení, 

 pokud má být materiál určen k přepravě, tak jej pověřené pracoviště předá k odeslání 

pověřené osobě, nebo osobě k tomu určené (podatelna) a to proti podpisu, 

 přeprava písemností je realizována pomocí: 

o kurýrní služby, 

o technických prostředků, 

o držiteli poštovní licence, 

o osoby určené ke styku se zvláštními skutečnostmi [7], 

 materiály jsou přepravované stejným způsobem, jako by se jednalo o utajovanou 

informaci ve stupni Vyhrazené
31

. 

                                                
30 § 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
31 § 17 vyhlášky č. 244/1998 Sb. 
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Písemnosti se po jejich vyřízení ukládají způsobem stanoveným zvláštním právním 

předpisem
32

, kde se k těmto materiálů přistupuje stejně, jako by obsahovaly utajované 

skutečnosti ve stupni utajení Vyhrazené. Za tímto účelem se zřizuje speciální pracoviště, které 

musí mít pouze jeden vstup a zároveň musí být zajištěno proti volnému vstupu 

neoprávněných osob. Při vyřazování, archivování a skartaci materiálů, které obsahují ZS se 

postupuje podle zvláštních právních předpisů
33

. 

Odpovědnost za neoprávněnou manipulaci s materiály, které obsahují zvláštní skutečnosti, 

nese vedoucí prověřeného pracoviště. Pokud se o této skutečnosti dozví, je povinen to 

písemně oznámit vedoucímu příslušného orgánu krizového řízení [7]. 

5.4 Shrnutí kapitoly 

Základním nástrojem ochrany informací v oblasti krizového řízení je povinnost mlčenlivosti. 

Specifické povinnosti vybraných pracovníků vymezují některé legislativní úpravy. 

Dalším možnosti ochrany informací je využití institutu utajovaných informací. Pro účely 

krizového řízení je nejčastěji využívána ochrana stupně utajení Vyhrazené, popřípadě 

Důvěrné. 

Institut zvláštních skutečností je specifický druh ochrany, který je určen výhradně pro 

informace z oblasti krizového řízení. Využití tohoto institutu je spojeno s opatřeními 

v oblastech personální, administrativní i technické ochrany. Zvláštní skutečnosti nesou 

některé znaky ochrany utajovaných informací, ale pod tento institut nespadají. Přesto platí 

zásada, že takto označené informace nejsou veřejně přístupné podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím.  

                                                
32 § 23 vyhlášky č. 244/1998 Sb.  
33 vyhláška č. 117/1974 Sb. 
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6 Zneužití informací z oblasti krizového řízení 

Základním cílem ochrany informací je snaha zabránit možnosti zneužití těchto informací. 

Zneužití informace může chápat jako jakékoliv využití získané informace za účelem 

poškození chráněných zájmů. V oblasti krizového řízení těmito chráněnými zájmy budou: 

 orgány krizového řízení,  

 životy a zdraví obyvatelstva, 

 majetek,  

 životní prostředí,  

 podnikatelský zájem. 

Riziko zneužití informací bude spojeno především s údaji, které je možné nalézt v krizové 

dokumentaci. Pravděpodobným cílem zneužití těchto informací mohou být údaje, které mají 

souvislost např. s:  

 analýzou rizik v území, kde by v případě zneužití mohlo dojít k 

o přímému vyvolání mimořádné události, 

o využití nastalé mimořádné události k spuštění domino-efektu, 

o šíření poplašné zprávy, 

o rozpoutaní negativní reakce v médiích, 

 opatřeními ke zmírnění dopadu mimořádné události v území, kde by v případě 

zneužití mohlo dojít k  

o narušení procesu záchranných a likvidačních prácí, 

o narušení poskytování následné pomoci, 

o narušení nouzových dodávek, 

 opatřeními k aktivaci bezpečnostních orgánů a složek, kde by v případě zneužití 

mohlo dojít k  

o narušení akceschopnosti bezpečnostních orgánů a složek, 

 opatřeními ochrany kritické infrastruktury, kde by v případě zneužití mohlo dojít k  

o narušení funkčnosti kritické infrastruktury [1]. 

Z výše popsaných skutečností je zřejmé, že se v krizové dokumentaci nachází značné 

množství citlivých informací, které je nutné chránit.  
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7 Analýza současného stavu  

V roce 2010 vypracovalo Ministerstvo vnitra novelizaci krizového zákona
34

. Hlavním 

důvodem této novelizace byla nutnost zapracovat do právního řádu České republiky 

požadavky Směrnice Rady Evropské unie
35

 o určování a označování evropských kritických 

infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu. 

Před touto novelizací vedla odborná veřejnost diskuzi, zda má být i nadále institut zvláštních 

skutečností zachován jako nástroj ochrany informací v oblasti krizového řízení nebo má být 

vypuštěn a nahrazen jinými způsoby ochrany [34]. 

Hlavním argumentem pro jeho zrušení byla skutečnost, že v praxi není tento institut příliš 

využíván a že je možné jej nahradit stupněm utajení Vyhrazené podle zákona o ochraně 

utajovaných informací.  

Naopak zastánci institutu zvláštních skutečností argumentovali tím, že rozsáhlejší využívání 

stupněm utajení Vyhrazené by znamenalo zvýšené finanční a administrativní nároky na 

zajištění této ochrany. Jednalo by se například o nutnost používat certifikovaný bezpečnostní 

systém, zavést funkci bezpečnostního ředitele apod. Zároveň dodávali, že současná právní 

úprava institutu zvláštních skutečností není dostatečná a je nutné ji dopracovat. 

Nakonec byl institut zvláštních skutečností v novelizaci krizového zákona zachován. Definice 

zvláštních skutečností byla odsunuta z nařízení vlády
36

 a stala se součástí krizového zákona. 

Došlo k rozšíření této definice o informace, které by v případě zneužití mohly vést k 

znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení. Jiné výrazné změny však tato 

novelizace nepřinesla. Lze tak hodnotit současnou právní úpravu stále jako nedostatečnou.  

7.1 Situace v zahraničí 

V rámci rešerše zahraničních zdrojů jsem zkoumal, jakým způsobem chrání jednotlivé země 

informace z oblasti krizového řízení. Zaměřil jsem se především na členské země Evropské 

unie a společenství NATO. V jednotlivých právních úpravách jsem však nenašel žádny 

legislativní nástroj, který by bylo možné přirovnat k institutu zvláštních skutečností. 

Citlivé informace z oblasti krizového řízení jsou v jednotlivých zemích nejčastěji chráněny 

pomocí institutu utajovaných skutečností. Uspořádání stupňů utajení odpovídá jazykovému 

ekvivalentu klasifikace utajovaných informací ČR. Tohoto stavu bylo dosaženo na základě 

                                                
34 Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
35 Směrnice Rady Evropské unie č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
36 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
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skutečnosti, že jednotlivé země při vstupech do společenství přijaly společná pravidla, která 

následné zanesla do svých právních norem.  

Pro klasifikaci jednotlivých stupňů utajení informace se stejně jako v ČR využívají seznamy 

utajovaných informací. Obsah těchto seznamů se v jednotlivých zemích značně liší. Některé 

seznamy informace z oblasti krizového řízení definují velmi obecně, jiné přiřazují konkrétním 

skupinám informací přesně vymezený stupeň utajení.  

Jako příklad uvádím výtah ze seznamu utajovaných skutečností (Tabulka 1), které zpracovalo 

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. 

Tabulka 1 Seznam utajovaných skutečností SR, upraveno podle [35] 

Poř. 

číslo 
Utajovaná skutečnost 

Stupeň 

utajení 

1. 
plány pro plnění úloh v době války, vojenského stavu, výjimečného stavu a 

nouzového stavu, 
V 

2 dokumentace související s přípravou na krizové situace a při jejich řešení, V 

3 

dokumentace kritické infrastruktury a obranné infrastruktury (přehled 

objektů zvláštní důležitosti a dalších důležitých objektů, režimové opatření, 

směrnice), 

V 

4 

řešení krizových situací v součinnosti s jinými orgány státní správy, 

mezinárodní jednání, dohody, protokoly, zápisy nebo informace z oblasti 

mezinárodní spolupráce, společné cvičení s Ozbrojenými silami Slovenské 

republiky, NATO, seznamování se s utajovanými skutečnostmi v rámci 

NATO a Evropské Unie, 

V, D, T 

5 krizový plán hospodářské mobilizace, V 

6 umístění záložních míst zařízení a jejich přehled, V, D, T 

7 civilní nouzové plánování, V, D 

8 

informační systémy civilní ochrany, datové fondy, utajované výstupní 

sestavy, jejich technické a programové zabezpečení, projektová, 

programová a uživatelská dokumentace, koncepce datové sítě způsob 

přenosu údajů v počítačových sítích, přístupy, kódy a hesla po dobu jejich 

platnosti, 

V, D 

9 koncepce vyrozumívání a varování obyvatelstva, V, D 

10 
dokumentace vyrozumívání osob a varovaní obyvatelstva v době krizové 

situace, 
V, D 

11 
analýza území Slovenské republiky z hlediska možných mimořádných 

událostí, 
V 

12 
souhrnné seznamy elektronických adres a klíčů kódového zabezpečeni 

prostředků varovaní obyvatelstva. 
V, D 

   

Z uvedeného seznamu je patrné, že pro ochranu citlivých informací z oblasti krizového řízení 

využívá Slovenská Republika nejčastěji stupeň utajení Vyhrazené a Důvěrné.  
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Pokud výše uvedený seznam porovnáme se seznamem utajovaných informací ČR, tak 

zjistíme, že seznam ČR je značně obecný. To vytváří situaci, kdy zpracovatel informace nese 

značnou odpovědnost na tom, zda má být informace označena jako utajovaná a také kterým 

stupněm utajení tuto informaci označit. 

7.2 Shrnutí kapitoly 

Současná legislativní úprava institutu zvláštních skutečností se jeví jako nedostatečná. 

Zásadní nedostatky můžeme nalézt v oblasti zpracování písemnosti. Legislativní úprava 

nezahrnuje žádný metodický pokyn ani seznam informací, pomocí kterých by bylo možné 

posoudit, zda daná informace naplňuje podmínky pro označení jako zvláštní skutečnost 

V případě ochrany informací z oblasti krizového řízení pomocí institutu utajovaných 

informací, nalezneme hlavní nedostatek v obsahu seznamu utajovaných informací. Seznam 

pro klasifikaci těchto informací je velmi obecný. Informace z oblasti krizového řízení jsou zde 

vymezeny jako celek a nejsou dále blíže specifikovány. Pro účelnější využívání tohoto 

seznamu by bylo vhodné, aby byl dále rozšířen o jednotlivé skupiny informací, jako tomu je 

např. v seznamu utajovaných skutečností Slovenské republiky. 
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8 Možný postup při rozhodování o zvláštních skutečnostech 

Jak bylo uvedeno výše, legislativní úprava zvláštních skutečností v současné podobě není 

dostačující. Největší nedostatky nalezneme v oblasti zpracování informace. V současné době 

neexistuje hodnotící metodika, pomocí které by bylo možné posoudit, zda daná informace 

naplňuje znaky pro označení jako zvláštní skutečnost.  

Smyslem této práce bude nalézt hodnotící kritéria a na jejich základě sestavit možný postup 

pro rozhodování o zvláštních skutečnostech. 

Základní filozofie rozhodovacího procesu byla převzata z odborných textů, které publikovali 

Adamec, V. a Kosová, V. [1], [3]. Pro stanovení hodnotících kritérii bylo využito některých 

prvků z práce Sochory, D. [5]. 

8.1 Stanovení základních cílů rozhodovacího procesu 

Nejprve je nutné stanovit základní cíle rozhodovacího procesu. Všeobecným cílem tohoto 

procesu je to, aby zpracovatel informace dokázal na základě svých odborných znalostí a 

dostupných podkladů posoudit, zda daná informace má být označena jako zvláštní skutečnost. 

Tento proces by měl mít jasně vymezené pravidla a zároveň by měl být opakovatelný. 

Jako základní cíle rozhodovacího procesu o zvláštních skutečnostech jsem stanovil: 

 Ověřit, zda posuzovaná informace není chráněna podle jiné legislativní úpravy, než je 

krizový zákon. 

 Sestavit jasná posuzovací kritéria, pomocí kterých lze ověřit, zda daná informace plní 

zákonem stanovené důvody pro to, aby byla označena jako zvláštní skutečnost. 

 Vytvořit základní seznam okruhů, kde se informace spadající pod institut zvláštních 

skutečností mohou vyskytovat. 

8.2 Posouzení ochrany informace v rámci jiných legislativních úprav 

Prvním krokem při posouzení ochrany informace je ověření, zda informace již není chráněna 

v rámci jiné legislativní úpravy [3]. 

Omezit právo na svobodný přístup k informacím je možné na základě: 

 zákona o svobodném přístupu k informacím [10], 

 zákona o ochraně osobních údajů [8], 

 obchodního zákoníku [13], 

 zákona o ochraně utajovaných informací [9], 

 krizového zákona [6]. 
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Ověřovací proces probíhá podle algoritmu, který je znázorněn vývojovým diagramem 

(Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Algoritmus posouzení ochrany informace, upraveno podle [3] 

Číselné kódy uvedené v jednotlivých krocích vývojového diagramu reprezentují právní 

úpravy (Tabulka 2), v rámci kterých je ochrana dané informace posuzována. 

Tabulka 2 Legenda pro algoritmus posouzení ochrany informace, upraveno podle [3] 

Kód Kontrolní sez. Legislativní úprava 

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

101 CHECK 101 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

513 CHECK 513 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

412 CHECK 412 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných inform. a o bezp. způs. 

240 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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Posouzení, zda informace naplňuje zákonem stanovené podmínky, je ověřováno 

prostřednictvím jednotlivých kontrolních seznamů.  

Vzhledem k rozsahu této práce a nutným odborným znalostem z oblasti práva nejsou tyto 

seznamy do práce zařazeny. Otázky v těchto seznamech musí být formulovány takovým 

způsobem, aby bylo možné získat jednoznačnou odpověď, zda informace je chráněna podle 

posuzovaného zákona či nikoliv. 

Pokud informace není chráněna podle těchto právních předpisů, přejdeme k posouzení 

ochrany informace z hlediska krizového zákona.  

  



34 

 

9 Posouzení ochrany informace v rámci krizového zákona 

Dalším krokem rozhodovacího procesu je ověřit, zda daná informace naplňuje podmínky 

uvedené v krizovém zákoně. Nejprve je nutné sestavit kritéria, na základě kterých by bylo 

možné informaci zhodnotit. 

Při hledání posuzovacích kritérií je důležité si uvědomit skutečnost, že zveřejnění citlivé 

informace
37

 automaticky neznamená, že tato informace bude zneužita. Z toho je patrné, že 

bude nutné stanovit velikost rizika zneužití informace.    

Ke stanovení rizika zneužití informace je možné využít následující kritéria: 

 validita informace, 

 pravděpodobnost zneužití informace, 

 rozsah způsobené újmy zneužitím informace. 

Riziko zneužití informace lze určit ze vzájemného vztahu pravděpodobnosti zneužití a 

rozsahu způsobené újmy zneužití informace (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Riziko zneužití informace 

9.1 Validita informace 

Validita neboli platnost informace je důležitým kritériem pro posouzení hodnoty informace. 

Každá informace má omezenou dobu, po kterou ji lze využít. Po uplynutí této doby přestává 

být informace aktuální a výrazně klesá její informační hodnota. Je proto pochopitelné, že s 

rostoucí dobou validity se zároveň zvyšuje riziko zneužití informace.     

                                                
37 Citlivou informaci je v tomto smyslu myšlena informace, jejíž obsah by mohl ohrozit námi chráněné zájmy 

podle § 27 zákona č. 240/2000 Sb. 
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9.2 Pravděpodobnost zneužití informace 

Při stanovení pravděpodobnosti zneužití informace vycházejme z předpokladu, že obsah 

citlivé informace může způsobit určitou újmu a zároveň tento obsah není možné získat 

z jiných běžně dostupných zdrojů. 

Jako běžně dostupné zdroje může chápat např.: 

 veřejně přístupné informace Českého statistického úřadu, 

 internet, 

 média (televize, rozhlas, denní tisk), 

 výroční zprávy institucí, apod.  

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují relevantní statistické podklady, které by se 

ke  stanovení pravděpodobnosti zneužití informace daly využít, je nutné v tomto případě 

vycházet z expertního odhadu. Předpokládaná přesnost bude tedy přímo úměrná odborným 

znalostem zpracovatele.  

9.3 Rozsah způsobené újmy zneužitím informace 

Pro vymezení rozsahu možné újmy bude nutné stanovit jednotlivé oblasti, které budou 

představovat námi chráněné zájmy. Tyto oblasti jsou stanoveny z definice zvláštních 

skutečností. Pro přehlednější hodnocení jsou tyto oblasti rozděleny do tří základních skupin:  

 orgány krizového řízení, 

 území, 

 podnikatelský zájem. 

9.3.1 Orgány krizového řízení 

Tato skupina zastupuje veškeré údaje z oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití 

mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení [6]. 

Mezi tyto údaje např. patří: 

 vybavení a umístění pracovišť krizového štábu, včetně jejich počtu a využitelnosti, 

 dokumentace související s uvedením pohotovosti krizového štábu, 

 plány spojení, 

 seznamy osob, u nichž je předpoklad, že budou pracovat v krizovém štábu, 

 metodiky a scénáře pro práci krizového štábu apod. 

Je důležité si uvědomit, co by zneužití těchto informaci mohlo způsobit. Mohla by například 

nastat situace, kdy: 



36 

 

 dojde k absenci některých členů krizového štábu, 

 nebude dostatečně připraveno pracoviště krizového štábu, 

 nebude dostupná krizová dokumentace, 

 nebudou k dispozici aktuální data o vývoji mimořádné situace, 

 dojde k výpadku datových a komunikačních spojení, 

 nastane evakuace pracoviště krizového štábu, 

 dojde k výpadku el. sítě a následně i záložního zdroje. 

Výše jmenované skutečnosti mohou mít rozdílný dopad na činnost orgánů krizového řízení. 

Činnost těchto orgánů lze rozdělit na činnost mimo krizovou situaci a při řešení krizové 

situace. Je předpoklad, že v druhém zmiňovaném případě budou mít následky zneužití 

informace mnohem závažnější dopady. Charakter ohrožení činnosti OKŘ je možné 

v obecném pojetí chápat, jako rozsah možné újmy, která by těmto orgánům mohla vzniknout.  

Rozsah možné újmy je pro tuto oblast rozdělen do následujících úrovní: 

 narušení činnosti, 

 omezení činnosti, 

 omezení činnosti velkého rozsahu, 

 znemožnění činnosti. 

Narušení činnosti 

Narušení činnosti OKŘ můžeme chápat jako situaci, kdy jsou tyto orgány schopny provádět 

svoji činnost, ale jejich práce není zcela efektivní.  

Snížení efektivnosti může souviset např.: 

 s absencí některých pracovníků krizového štábu (jsou povoláni jejich náhradníci),  

 s opožděným vydáním některých rozhodnutí,  

 s nepřesnými údaji v krizové dokumentaci, apod. 

Vždy se ale musí jednat o situaci, které není natolik zásadní pro práci OKŘ, aby mohlo dojít k 

ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí.  

Omezení činnosti 

Omezení činnosti OKŘ můžeme chápat jako situaci, kdy tyto orgány nebudou schopny 

vykonávat svoji činnost v plném rozsahu, ale toto omezení nebude mít přímé důsledky na 

životy a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. 

Tato situace může souviset např. s: 
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 nedostupností aktuálních dat o mimořádné situaci, 

 omezenou možností předávání informací, 

 nedostupností některé dokumentace, apod. 

Omezení činnosti velkého rozsahu 

Omezení činnosti velkého rozsahu OKŘ můžeme chápat jako situaci, kdy tyto orgány 

nebudou schopny plnit významnou část svých úkolů.  Tato situace dále povede k přímému 

ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. 

Toto situace může souviset např. s: 

 absencí klíčových pracovníků krizového štábu, 

 výpadkem komunikačních sítí, 

 výpadkem zdrojů energie, apod. 

Znemožnění činnosti 

Znemožnění činnosti můžeme chápat jako situaci, kdy orgány OKŘ nebudou moci vykonávat 

svoji činnost a nebudou tedy považovány za akceschopné. 

Tento stav může způsobit situaci, kdy nebude možné např.: 

 varovat obyvatelstvo o nastalé MU, 

 provést evakuaci z ohroženého prostoru, 

 aktivovat síly a prostředky pro zdolání MU, apod. 

Z uvedeného rozsahu způsobené ujmy je patrné, že při klasifikaci bude nutné vycházet z 

odborných zkušeností zpracovatele a jeho schopnosti analyzovat možné dopady.  

9.3.2 Území 

Tato oblast zahrnuje informace, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života a 

zdraví osob, majetku nebo životního prostředí [6]. 

Z rozsahu této definice je patrné, že se bude jednat o velmi širokou oblast informací, které 

mohou být zneužity. V případě zneužití informace by mohlo dojít k situaci, která by měla 

nepříznivé důsledky např. pro: 

 poskytnutí lékařské péče, 

 včasné varování obyvatelstva, 

 evakuaci z ohroženého území, 

 dostupnost sil a prostředku pro zvládnutí MU, 
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 distribuci prostředků individuální ochrany, 

 možnou kontaminaci nebezpečnou látkou, 

 vznik škod na majetku, 

 nouzové zásobování apod. 

Z uvedených skutečností je zjevné, že možné důsledky zneužití informací mají značně 

rozličný charakter. Proto je nutné stanovit společnou mezní hranici rozsahu újmy. Základním 

předpokladem pro stanovení této hranice je skutečnost, že většina dokumentace z oblasti 

krizového řízení se vypracovává v souvislosti s vyhlášením krizových stavů. Proto situace 

vedoucí k vyhlášení nejnižšího stupně krizového stavu (stavu nebezpečí), by měla být mezní 

hranicí rozsahu možné újmy. Z definice stavu nebezpečí tedy vyplývá, že se jedná o situaci, 

kdy intenzita ohrožení sice nedosahuje značného rozsahu, ale není možné ji odvrátit běžnou 

činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému [1].  

U integrovaného záchranného systému je touto hranicí tzv. zvláštní stupeň poplachu, který je 

vyhlašován v situaci, kdy: 

 mimořádná událost ohrožuje více než 1000 osob, 

 je zasažené území celé obce, nebo území přesahující plochu 1 km
2
, 

 na záchranných a likvidačních pracích se podílí základní i ostatní složky IZS, včetně 

sil a prostředků, které nespadají pro dané území kraje, 

 pro společný zásah složek je nutná koordinace orgánem veřejné správy. 

Z tohoto důvodu jsou zařazeny mezi základní hodnotící parametry počet ohrožených a 

velikost zasažené plochy. 

Dalším důležitým parametrem je hranice výše škody, která vychází z trestního zákona
38

. 

Posledním hodnotícím parametrem pro tuto oblast je dopad na čas obnovy. Rozsah tohoto 

parametru vychází z modelu Critical Infrastructure Priority Assessment  - Consequence 

Criteria. Tento model byl vytvořen kanadskou vládní organizací Public Safety and Emergency 

Preparedness Canada (dnes Public Safety Canada) a je využíván jako jeden z podkladů pro 

analýzu kritičnosti v systému kanadské kritické infrastruktury [36]. 

Hodnotící parametry pro tuto oblast jsou tedy: 

 počet ohrožených, 

 velikost škody,   

                                                
38 § 138 zákona č. 40/2009 Sb. 
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 zasažená plocha, 

 dopad na čas obnovy [5]. 

9.3.3 Podnikatelský zájem 

Skupina těchto informací představuje údaje, které by v případě zneužití mohly vést ujmě na 

podnikatelském zájmu právnické osoby nebo fyzické osoby vykonávající podnikatelskou nebo 

jinou obdobnou činnost [6]. 

Mezi tyto údaje především patří: 

 výrobní programy a kapacity jednotlivých subjektů, 

 množství zásob surovin i hotových výrobků, 

 počty zaměstnanců, včetně jejich kvalifikace, 

 množství, složení, umístění a skladování nebezpečných látek, 

 vnitřní uspořádání prostorů v objektu, 

 informace o inženýrských sítích, 

 výstupy z analýz možných rizik [4]. 

Je nutné podotknout, že se jedná především o informace, které souvisí s oprávněním 

hasičského záchranného sboru vyžadovat, shromažďovat a evidovat zákonem stanovené 

údaje
39

. 

Posuzovaní citlivosti informací z této skupiny se jeví jako nejproblematičtější a to především 

pro zpracovatele, který není přímo součástí daného subjektu.  Zpracovatel, který je součástí 

vnitřní struktury daného podniku, má mnohem jednoduší situaci, dokáže lépe posoudit možné 

důsledky zneužití konkrétní informace a to především díky dispozici aktuálních a přesných 

údajů. Proto je toto navrhované řešení, kde se stanovuje riziko zneužití informace pro oblast 

podnikatelského zájmu, vhodné především pro zpracovatele z řad státní správy. 

Jako újmu na podnikatelském zájmu, která by vznikla v případě zneužití informace, můžeme 

chápat údaje vedoucí např. k: 

 rozpoutání negativní reakce v médiích, 

 ztrátě dodavatele služeb, 

 narušení dodávek surovin nebo služeb, 

 přerušení výroby, 

 neschopnosti dostát smluvním závazkům k jiným subjektům, 

                                                
39 § 15 zákona č. 240/2000 Sb. 
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 vytvoření situace vedoucí k odhalení tzv. know - how apod. 

Tyto typy újmy jsou velmi specifické a tedy dosti obtížně kvantifikovatelné. Proto je jako 

základní posuzovací kritérium stanovena finanční škoda, která by v případě zneužití 

informace mohla vzniknout. Je zřejmé, že stejná velikost finanční škody bude mít na různě 

velké podnikatelské subjekty rozdílný dopad. Proto jsou pro posouzení rizika zneužití 

informace vytvořeny dvě základní skupiny:    

Fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost  

Konkrétní posuzovací kritéria a výše škody pro tuto skupinu byla stejně jako v případě 

ohroženého území stanovena podle trestního zákona
40

. 

Právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 

Posuzovací kritéria jsou stejná jako v předchozí skupině, ale jednotlivé stupně výše možné 

finanční škody jsou stanoveny z procentuální ztráty hodnoty organizace
41

. Pro zpracovatele, 

který není přímo součástí organizace, by bylo obtížné odhadnout hodnotu daného subjektu. 

Proto jako základní orientační měřítko může sloužit výše základního kapitálu organizace, 

který je povinně uveden v obchodním rejstříku. Subjekty jsou dále rozděleny na základě jejich 

velikosti do dvou skupin, které pak mají rozdílné procentuální ohodnocení finanční újmy. 

 Organizace se základním kapitálem do 2 000 000 Kč 

Zde se řadí menší celky s nižším základním kapitálem, jedná se především o: 

o družstva (zákonem stanovený minimální základní kapitál 50 000 Kč),  

o společnosti s ručením omezeným (zákonem stanovený minimální základní kapitál 

200 000 Kč). 

 Organizace se základním kapitálem nad 2 000 000 Kč  

Do této skupiny patří především větší celky jako akciové společnosti (zákonem 

stanovený minimální základní kapitál 2 000 000 Kč). 

Rozhodujícím kritériem pro zařazení do stanovených skupin je tedy velikost základního 

kapitálu
42

 subjektu, nikoliv forma obchodní společnosti.  

9.4 Postup pro stanovení rizika zneužití informace 

Po rozčlenění rozsahu možné újmy do jednotlivých oblastí můžeme přejít k stanovení rizika 

zneužití informace.  

                                                
40 § 138 zákona č. 40/2009 Sb. 
41 Hodnoty procentuální ztráty vychází ze stupnice ratingové agentury Moody's pro národní hodnotící stupnici 

úpadku organizace. 
42 Velikost základního kapitálu společnosti lze snadno ověřit na internetových stránkách https://or.justice.cz/ 
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Stanovení rizika zneužití informace probíhá podle určitého algoritmu (Obrázek 3), kdy se 

postupně ověřuje, zda informace naplňuje jednotlivé kritéria pro zařazení mezi zvláštní 

skutečnosti. 

 

Obrázek 3 Algoritmus pro stanovení rizika zneužití informace, upraveno podle [3] 

 

Postup stanovení rizika je možné rozdělit do dvou fází. V první fázi posuzujeme dílčí riziko 

zneužití informace v jednotlivých oblastech. V druhé fázi posuzujeme celkové riziko zneužití 

informace. 
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9.4.1 Stanovení rizika zneužití informace pro jednotlivé oblasti 

Pro každou oblast stanovíme riziko zneužití informace. Toto riziko určíme ze vzájemného 

vztahu velikosti možné újmy a pravděpodobnosti zneužití informace. Pokud bude riziko 

vyhodnoceno jako vysoké, označíme informaci jako zvláštní skutečnost. 

Posouzení velikosti rizika pro oblast orgány krizového řízení  

Z maticového diagramu určíme velikost rizika zneužití informace (Obrázek 4), pokud je toto 

riziko vysoké, bude informace označena jako zvláštní skutečnost. V ostatních případech 

použijeme získaný koeficient (Tabulka 3) k následnému posouzení celkového rizika zneužití 

informace.  

 

Obrázek 4 Výpočet rizika zneužití informace pro oblast OKŘ 

 

Tabulka 3 Riziko zneužití pro oblast OKŘ 

Riziko zneužití RZOKŘ 

malé 1 

střední 2 

vysoké ZS 

 

Posouzení velikosti rizika pro oblast území 

Vzhledem k rozsahu možné újmy je posouzení rizika zneužití pro tuto oblast 

komplikovanější. Nejprve se posuzuje velikost jednotlivých parametrů a na jejich základě se 
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stanovuje celkové riziko zneužití informace pro oblast území. Postup posouzení rizika je 

znázorněn v následujícím algoritmu (Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 Algoritmus pro posouzení zneužití informace území 
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Posouzení velikosti jednotlivých parametrů pro oblast území 

Pro oblast území jsou určeny čtyři hodnotící kritéria. Jednotlivá kritéria mají stanoveny svůj 

rozsah hodnot. Pokud posuzované kritérium překročí mezní hodnotu, bude informace 

označena jako zvláštní skutečnost.  

V ostatních případech se stanoví každému kritériu hodnota koeficientu (Tabulka 4-7). 

V případě, že tuto hodnotu není možné stanovit, bude hodnota koeficientu nula. 

a) Počet ohrožených (PO) 

Tabulka 4 Hodnoty kritéria počet ohrožených 

Počet ohrožených Koeficient PO 

do 10 osob 1 

do 100 osob 2 

do 1000 osob 3 

nad 1000 osob ZS 

b) Velikost škody (VŠ) 

Tabulka 5 Hodnoty kritéria velikost škody 

Velikost finanční škody Koeficient VŠ 

nejméně 25 000 Kč 1 

nejméně 50 000 Kč 2 

nejméně 500 000 Kč 3 

více než 5 000 000 Kč ZS 

c) Zasažená plocha (ZP) 

Tabulka 6 Hodnoty kritéria zasažená plocha 

Velikost zasažené plochy Koeficient ZP 

do 500 m
2
 1 

do 10 000 m
2
 2 

do 1 km
2
 3 

nad 1 km
2
 ZS 

d) Dopad na čas obnovy (ČO) 

Tabulka 7 Hodnoty kritéria dopad na čas obnovy 

Čas obnovy území Koeficient ČO 

několik hodin až dnů 1 

několik dnů až týdnů 2 

několik měsíců až rok 3 

více než rok ZS 
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Výpočet celkového rizika zneužití informace pro oblast území 

Tento výpočet provedeme v případě, že informace nedosáhla u žádného posuzovaného 

kritéria mezních hodnot pro zařazení mezi zvláštní skutečnosti.  

Nejprve je nutné stanovit velikost možné újmy zneužitím pro tuto oblast. To provedeme tak, 

že sečteme získané hodnoty koeficientů jednotlivých posuzovaných kritérií (Vzorec 1). 

  

ÚZÚZ = PO + VŠ + ZP + ČO   (1) 

 

ÚZÚZ …………… újma zneužitím na území 

PO …………… počet ohrožených 

VŠ …………… výše škody 

ZP  …………… zasažená plocha 

ČO …………… dopad na čas obnovy 

 

Po stanovení velikosti újmy zneužitím informace, přejdeme k dalšímu kroku, kterým je 

stanovení rizika zneužití informace pro oblast území. 

Velikost rizika zneužití informace určíme z maticového diagramu (Obrázek 6), pokud je toto 

riziko vysoké, bude informace označena jako zvláštní skutečnost. V ostatních případech 

použijeme získaný koeficient (Tabulka 8) k následnému posouzení celkového rizika zneužití 

informace.  
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Obrázek 6 Výpočet rizika zneužití informace pro oblast území 

 

Tabulka 8 Riziko zneužití pro oblast území 

Riziko zneužití RZÚZ 

malé 1 

střední 2 

vysoké ZS 

 

Posouzení velikosti rizika pro oblast podnikatelsky zájem 

Nejprve je nutné stanovit velikost možné újmy, kterou určíme podle tabulek 9 - 11. 

a) Fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 

Tabulka 9 Rozsah újmy pro fyzické osoby 

Rozsah újmy Velikost finanční škody 

nikoliv malá nejméně 25 000 Kč 

větší nejméně 50 000 Kč 

značná nejméně 500 000 Kč 

velkého rozsahu více než 5 000 000 Kč 
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b) Právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 

 Právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost se základním kapitálem  

do 2 000 000 Kč 

Tabulka 10 Rozsah újmy pro právnické osoby se ZK do 2 000 000 Kč 

Rozsah újmy Velikost finanční škody 

nikoliv malá nejméně 3 % ZK 

větší nejméně 6 % ZK 

značná nejméně 12 % ZK 

velkého rozsahu více než 25 % ZK 

 Právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost se základním kapitálem  

nad 2 000 000 Kč 

Tabulka 11 Rozsah újmy pro právnické osoby se ZK nad 2 000 000 Kč 

Rozsah újmy Velikost finanční škody 

nikoliv malá nejméně 1 % ZK 

větší nejméně 4 % ZK 

značná nejméně 8 % ZK 

velkého rozsahu více než 16 % ZK 

Po stanovení velikosti možné újmy, přejdeme k určení rizika zneužití informace.  

Velikost rizika zneužití informace určíme z maticového diagramu (Obrázek 7), pokud je toto 

riziko vysoké, bude informace označena jako zvláštní skutečnost. V ostatních případech 

použijeme získaný koeficient (Tabulka 12) k následnému posouzení celkového rizika zneužití 

informace.  
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Obrázek 7 Výpočet rizika zneužití informace pro oblast podnikatelský zájem 

 

Tabulka 12 Riziko zneužití pro oblast podnikatelský zájem 

Riziko zneužití RZPZ 

malé 1 

střední 2 

vysoké ZS 

 

9.4.2 Posouzení celkového rizika zneužití informace 

Jak už bylo popsáno výše, k posouzení celkového rizika zneužití informace přistoupíme 

v případě, že posuzovaná informace nedosáhla v žádné z oblasti stanovených limitu pro 

zařazení mezi zvláštní skutečnosti. 

Nejprve musíme určit celkový součet jednotlivých rizik ze všech oblastí (Vzorec 2). 

 

∑ RZ = RZOKŘ + RZÚZ + RZPZ   (2) 

 

∑ RZ …………… celkový součet jednotlivých rizik zneužití 

RZOKŘ …………… riziko zneužití pro oblast orgány krizového řízení 

RZÚZ …………… riziko zneužití pro oblast území 

RZPZ …………… riziko zneužití pro oblast podnikatelský zájem 
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Celkové riziko zneužití informace určíme ze vzájemného vztahu součtu jednotlivých rizik a 

doby validity informace (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 Výpočet celkového rizika zneužití informace 

 

Pokud je celkové riziko zneužití informace vysoké, informace bude označena jako zvláštní 

skutečnost. V ostatních případech není nutné chránit informaci podle tohoto institutu a 

můžeme ji pokládat za veřejně přístupnou. 

9.5  Kontrolní seznam pro ověření podmínek naplnění kritérií 

Ověření podmínek, zda má být informace označena jako zvláštní skutečnost se může zdát 

poněkud komplikované. Tento proces se skládá z řady kroků a mohlo by dojít k vynechání 

některého z nich. Proto byl sestaven kontrolní seznam (Tabulka 13), který slouží jako 

základní pomůcka pro ověření, zda nedošlo k naplnění některého ze stanovených kritérií. 
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Tabulka 13 Kontrolní seznam pro ověření kritérií informace 

OTÁZKA ANO NE 

1. Stanovení rizika zneužití pro oblast OKŘ 

Dosáhlo riziko zneužití pro oblast OKŘ vysoké hodnoty?     

2. Stanovení rizika zneužití pro oblast ÚZEMÍ 

a) Je možný počet ohrožených větší než 1000 osob?     

b) Je velikost možné škody větší než 5 miliónů?     

c) Je velikost možné zasažené plochy větší než 1 km
2
?     

d) Je čas případné obnovy území delší než 1 rok?     

Dosáhlo riziko zneužití pro oblast ÚZEMÍ vysoké hodnoty?     

3. Stanovení rizika zneužití pro oblast PODNIKATELSKY ZÁJEM 

Dosáhlo riziko zneužití pro oblast PODIKATELSKÝ ZÁJEM vysoké 

hodnoty?     

4. Posouzení CELKOVÉHO RIZIKA zneužití informace 

Dosáhlo CELKOVÉ RIZIKO zneužití informace vysoké hodnoty?     

V případě, že je odpověď na některou otázku z tohoto seznamu kladná, bude informace 

označena jako zvláštní skutečnost. 

9.6 Seznam okruhů s možným výskytem zvláštních skutečností 

Součástí navrhované metodiky je také vytvoření seznamu okruhů s možným výskytem 

zvláštní skutečnosti. Cílem tohoto seznamu je vytvořit základní přehled o informacích, které 

se v oblasti krizového řízení vyskytují a zároveň mohou naplňovat kritéria pro zařazení mezi 

zvláštní skutečnosti. Hlavní myšlenkou při tvorbě tohoto seznamu bylo navázat na obdobný 

seznam, který slouží pro klasifikaci utajovaných informací (Příloha 1).  

Níže uvedený seznam (Tabulka 14) si neklade za cíl zahrnout veškeré informace s výskytem 

zvláštních skutečností, ale spíše slouží jako základní orientační nástroj. Seznam by měl být 

nadále doplňován a upravován. 
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Tabulka 14 Seznam okruhů s možným výskytem zvláštních skutečností 

Pořadové 

číslo 
Druh informace 

1. Informace související s varováním a evakuací obyvatelstva 

2. 
Informace obsahující údaje o množství, složení a umístění vyráběných, 

používaných nebo skladovaných nebezpečných látek 

3. Scénáře postupů při zdolávání následků krizových situací 

4. Metodiky a scénáře pro práci krizového štábu 

5. Seznamy telefonních spojení a adres určených pro aktivaci krizového štábu 

6. Informace obsahující vybavení a umístění pracovišť krizového štábu 

7. Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury 

8. Informace obsahující výstupy z analýzy zranitelnosti objektu či území 

9. Informace o přehledu a zajištění nezbytných dodávek správních úřadů 

10. Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury 

11. Plány spojení 

12. Informace obsahující výrobní programy a kapacity u PO a PFO 

13. Informace mající vazbu na obranné plánování 

14. 
Informace související s provozem jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření 

 

9.7 Shrnutí navrhovaného řešení 

Navrhované řešení je strukturováno do tří základních částí. V první části posuzujeme, zda 

není obsah informace chráněn podle jiné legislativní úpravy, než je krizový zákon. 

K ověřovacímu procesu mohou být využity kontrolní seznamy.  

Další část je zaměřena na posouzení ochrany informace z hlediska krizového zákona. 

Informace je posuzována na základě velikosti rizika zneužití. Toto riziko je stanoveno z 

kritérií: 

 validita informace, 

 pravděpodobnost zneužití informace, 

 rozsah újmy zneužitím informace. 

Z hlediska důležitosti je nejvýznamnějším kritériem rozsah ujmy způsobené zneužitím 

informace. Rozsah újmy je na základě chráněných zájmů rozdělen do oblasti orgánů 

krizového řízení, území a podnikatelského zájmu. 

Samotné posouzení rizika zneužití informace probíhá ve dvou fázích. Nejprve stanovujeme 

dílčí riziko pro jednotlivé oblasti. Riziko je určeno ze vzájemného vztahu velikosti možné 

újmy a pravděpodobnosti zneužití informace. Pokud je toto riziko vyhodnoceno jako vysoké, 
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je informace označena jako zvláštní skutečnost. Jestliže riziko nedosáhlo stanovených limitů, 

přejdeme k posouzení celkového rizika zneužití informace. Celkové riziko zneužití informace 

určíme ze vzájemného vztahu součtu jednotlivých rizik a doby validity informace. Pokud ani 

v tomto případě nebylo vyhodnoceno riziko jako vysoké, není nutné informaci označovat jako 

zvláštní skutečnost. 

Vzhledem k rozsahu posuzovacího procesu je i zde sestaven kontrolní seznam, který slouží 

jako základní pomůcka pro ověření, zda nedošlo k naplnění některého ze stanovených kritérií.  

V poslední části práce je stanoven okruh informací z oblasti krizového řízení. Pro tento účel je 

sestaven seznam, jehož záměrem je vytvořit základní přehled o informacích, které se v oblasti 

krizového řízení vyskytují a zároveň mohou naplňovat kritéria pro zařazení mezi zvláštní 

skutečnosti.  
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10 Závěr 

Problematika ochrany informací patří v současné době mezi aktuální témata. Neoprávněné 

nakládání s informacemi způsobuje jejich vlastníkům značné komplikace. Výjimkou v tomto 

případě nejsou ani informace z oblasti krizového řízení. Krizová dokumentace může 

obsahovat řadu citlivých informací, které by v případě zneužití mohly způsobit rozsáhlé škody 

na chráněných zájmech. Z tohoto důvodu vyvstává nutnost citlivé informace chránit. Pro tento 

účel je možné využít institut zvláštních skutečností. Na otázku jakým způsobem tyto 

informace rozpoznat, měla přinést odpověď tato práce. 

V první části práce je proveden rozbor právních úprav, které souvisí s ochranou informací. 

Pozornost je zaměřena na legislativu upravující svobodný přístup k informacím a na 

povinnost vybraných subjektů poskytovat informace veřejnosti.  

Další část práce popisuje nástroje ochrany informací v oblasti krizového řízení. Zaměřuje se 

na povinnost mlčenlivosti, kde jsou vybraným skupinám zaměstnanců ukládány specifické 

podmínky k jejímu zachovávání. Jako další způsob ochrany informací je uveden institut 

utajovaných informací. Posledním uvedeným nástrojem ochrany informací je institut 

zvláštních skutečností, kde je pozornost zaměřena především na přijímaná opatření pro tuto 

oblast.  

Analytická část práce se zabývá možnosti zneužití informace. Vyjmenovává údaje, které 

mohou být cílem zneužití včetně z toho plynoucích následků. Dále je analyzován současný 

stav ochrany informací v ČR a zahraniční, kde je poukazováno na legislativní nedostatky.  

Praktickým výstupem této práce je stanovení zásad pro rozhodování o zvláštních 

skutečnostech. Postup stanovení zásad je strukturován do tří částí. První část je zaměřena na 

posouzení možnosti ochrany informace pomocí jiných legislativních úprav, než je krizový 

zákon. V druhé části jsou sestavena posuzovací kritéria a na jejich základě je ověřováno riziko 

zneužití informace. Poslední část práce se zabývá okruhem informací, kde se mohou 

vyskytovat zvláštní skutečnosti. Pro tento účel byl sestaven seznam okruhů informací. 

Záměrem navrhovaného řešení bylo vytvořit základní rámec pro rozhodování o zvláštních 

skutečnostech, kde bude možné jednotlivé parametry dále upravovat a formovat do 

požadované podoby.  

Cílem práce bylo zhodnotit současný stav ochrany informací z oblasti krizového řízení a na 

základě uvedených závěrů stanovit zásady pro rozhodování o zvláštních skutečnostech. 

Stanovený cíl diplomové práce je možné považovat za splněný. 
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Předkládaná práce může sloužit jako návrh pro odbornou diskuzi. Praktický výstup této práce 

je možné využít k tvorbě metodického pokynu pro dokumenty obsahující zvláštní skutečnosti. 
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