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ANOTACE 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury. [Diplomová 

práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015. 119 s. 

Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotnické kritické infrastruktury a její 

bezpečností. Úvod práce popisuje současný stav kritické infrastruktury v Evropské unii  

se zaměřením na Českou republiku. Na tuto část navazuje deskripce zdravotnictví v České 

republice ve vztahu ke kritické infrastruktuře. Následně je provedena analýza problematiky 

vybraných částí ve zdravotnické kritické infrastruktuře. Zároveň byla provedena analýza 

vybraných zahraničních zemí se zaměřením na zdravotnickou kritickou infrastrukturu, která 

v závěrečné části poskytuje návrh k bezpečnostním opatřením zdravotnické kritické 

infrastruktury. Poslední část problematiky se zabývá analýzou traumatologického plánu 

fakultních nemocnic.  Na základě deskripce a analýzy se závěrečná část diplomové práce 

zabývá návrhem bezpečnostních opatření pro zdravotnictví s návrhem nových odvětvových 

kritérií. V závěru práce jsou navrženy možnosti vybraných opatření směřujících k docílení 

zabezpečení odolnosti zdravotnické kritické infrastruktury. 
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ANNOTATION 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Security of the health critical infrastructure. [Diploma thesis]. 

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 119 p. 

This thesis deals with the health of critical infrastructure and security. The introduction thesis 

describes the current condition of critical infrastructure in the European Union with a focus on 

the Czech Republic. This part is followed by the description of health care in the Czech 

Republic in relation to critical infrastructure. Subsequently, it analyzes the problems of 

selected parts of the health of critical infrastructure. At the same time, an analysis of the 

selected countries with a focus on critical health infrastructure in the final section provides  

a proposal of security measures of medical critical infrastructure. The last part of the issue 

analyzes the trauma plan faculty hospitals. Based on the description and analysis of the final 

part of the thesis describes the proposal of security measures for the health sector with the 

proposed new criteria. In conclusion thesis, the proposed options selected measures directed 

to achieve health security resistance of critical infrastructure. 

Keywords:  

Critical infrastrukture, health care, emergency room, trauma plan, security measures, criteria  
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ÚVOD 

S postupným vývojem nových technologií si každý stát začal uvědomovat nezbytnost 

určitých produktů, služeb a systémů, které musí být k dispozici nejen za běžných stavů, ale 

i za vzniku nebezpečí. Později se tyto produkty, služby a systémy začaly nazývat jednotně 

kritická infrastruktura. První z evropských zemí, které se zabývaly kritickou 

infrastrukturou, byla velká Británie, která zřídila v roce 1999 Koordinační centrum pro 

bezpečnost národní infrastruktury. Do roku 2001 byla globální pozornost směřována 

především na útoky hackerů na kybernetické sítě. Po teroristických útocích na New York 

v roce 2001 a pozdější útoky na Madrid a Londýn začaly otázky kritické infrastruktury 

nabývat širokých rozměrů. V důsledku těchto bezpečnostních incidentů se státy začaly 

zabývat problematikou kritické infrastruktury a postupně zapracovávaly tuto problematiku 

do svého právního prostředí. V Evropské unii bylo zásadní vydání dvou základních 

dokumentů v rámci problematiky kritické infrastruktury. První z dokumentů je Zelená 

kniha o programu na ochranu kritické infrastruktury, vydána v roce 2005 Komisí 

evropských společenství. Na základě Zelené knihy [21] byla vydána Směrnice Rady [9]  

o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení zvýšit jejich 

ochranu. Ochrana kritické infrastruktury v rámci Evropské unie je specifikována pomocí 

Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury, na jejímž základě bylo  

dosaženo dohody o společném seznamu definic a odvětví, kterých se ochrana kritické 

infrastruktury týká.  

Pro ochranu kritické infrastruktury v České republice byl zásadní rok 2011, kdy nabyla 

účinnost novela krizového zákona [86]. Novelizovaný krizový zákon zapracovává výše 

zmíněnou Směrnici [9] a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. 

Jedním z důvodu zapracování Směrnice [9] do právního řádu, byla skutečnost,  

že obsahovala řadu ustanovení využitelných pro ochranu kritické infrastruktury. Zákon 

definuje kritickou infrastrukturu jakon prvek nebo systém prvků, jejichž narušení by mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb, zdraví osob  

a ekonomiku státu. Prvek musí být určen podle stanovených průřezových a odvětvových 

kritérií, která určují, co je možné za prvek kritické infrastruktury považovat. S tím souvisí 

nařízení vlády číslo 432 z roku 2010 o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

[44], který byl vydán jako prováděcí předpis k tomuto zákonu , kde jsou určena odvětvová  
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a průřezová kritéria. Kritická infrastruktura Evropských států je tvořena odvětvími, která 

mohou být klasifikovány jako evropské a národní zároveň. Evropské odvětví jsou jednotné 

pro všechny členské státy a zahrnují dopravu a energetiku. Národní odvětví kritické 

infrastruktury si definuje každý členský stát samostatně na základě své potřeby  

a aktuálního bezpečnostního prostředí. V České republice je jedním z odvětví zdravotnictví 

s příslušnými pododvětvími. Zdravotnictví má základní úlohu při řešení krizových situací  

a mimořádných událostí, kdy musí poskytovat zdravotní péči postiženému obyvatelstvu. 

Proto je důležité mít v tomto odvětví určené prvky kritické infrastruktury. V České 

republice, na rozdíl od jiných státu, je funkce zdravotnictví vnímána spíše jako 

automatická služba při zvládání nežádoucích událostí. Dokazuje to fakt, že není zatím 

určen žádný prvek kritické infrastruktury ve zdravotnictví. To je dáno nevhodným 

odvětvovým kritériem, určeným Ministerstvem zdravotnictví, které stanovuje počet 2 500 

lůžek ve zdravotnickém zařízení, přičemž žádné zdravotnické zařízení nesplňuje tento 

počet lůžek. 

Cílem diplomové práce je návrh vybraných bezpečnostních opatření pro zabezpečení 

odolnosti zdravotnické kritické infrastruktury. K naplnění uvedeného cíle je nutné 

analyzovat vybrané části zdravotnické kritické infrastruktury pomocí hodnocení 

významnosti jednotlivých částí a jejich následná analýza. Část práce se také věnuju 

analýze zdravotnické kritické infrastruktury v několika zahraničních zemích za účelem 

srovnání systému zdravotnické kritické infrastruktury s možností aplikovat některá jejich 

vybraná bezpečnostní opatření v návrhové části. Závěrečná část práce navrhuje 

bezpečnostní opatření pro zdravotnickou kritickou infrastrukturu a jeho konkrétní části. 

Zároveň jsou v návrhu uvedena nová odvětvová kritéria pro oblast zdravotnictví. Vybrané 

klíčové prvky zdravotnické kritické infrastruktury, jsou určující pro zabezpečení základní, 

existenčně nezbytné funkce systému. Zdravotnictví je systém, který by měl být schopen 

čelit novým hrozbám a rizikům dnešního světa formou zajištění vlastních bezpečnostních 

opatření pro zabezpečení odolnosti zdravotnické kritické infrastruktury.  
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1 REŠERŠE LITERATURY 

Kolektiv autorů. Ochrana kritické infrastruktury. 1 vyd. Praha: Česká asociace 

bezpečnostních manažerů, 2011. 189 s. ISBN 978-80-260-1215-3. 

Publikace dává ucelený přehled o základních požadavcích na zajištění ochrany 

infrastruktury v jednotlivých odvětvích, jejíž narušení by ohrozilo bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu 

(kritická infrastruktura). Cílem publikace je podat komplexní přehled problematiky kritické 

infrastruktury a nástroje na její ochranu.  

ŘEHÁK, D. a kolektiv. Kritická infrastruktura elektroenergetiky. 1. vyd. Ostrava: 

SPBI, 2013. 79 s. ISBN 978-80-7385-126-2. 

Tato odborná monografie se zabývá problematikou určování, posuzování rizik a způsobů 

ochrany prvků kritické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky. V první části knihy  

je popsána historie a vývoj kritické infrastruktury ve Spojených státech, Evropě a České 

republice. Další část se zaměřuje na vymezení stěžejních bezpečnostních hrozeb 

elektroenergetiky jako je kriminální činnost a terorismus, kdy tuto část můžeme aplikovat 

na zdravotnictví. Stěžejní částí monografie je kapitola zabývající se objektivizací rizik 

zařízení pro výrobu, přenos a distribuci.  

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., ml., KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní 

plánování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 166 s. ISBN 978-80-251-2989-0. 

Kniha pojednává o problematice přípravy na možnost vzniku průmyslové havárie a její 

řešení. Zabývá se popisem jednotlivé části dokumentace, která je zpracována v rámci 

podniků pracujících s nebezpečnými látkami ve velkém množství. Díky této publikaci lze 

detailně pochopit jednotlivé obsahové části této dokumentace a vzájemné vazby celého 

systému. Publikace v jedné ze svých kapitol, kde uvádí plány konkrétních činností, 

popisuje podrobně traumatologický plán. 
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ŠTĚTINA, J., a kolektiv. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při 

hromadných neštěstích a katastrofách. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 545 

s. ISBN 978-80-247-4578-7. 

Kniha pojednává o změnách a velkém pokroku v oblasti legislativy a krizového řízení. 

Pojednává o připravenosti zdravotnictví na mimořádné události a jeho vývoji. Jsou zde 

popsány katastrofy a hromadná neštěstí, krizový management, civilní ochrana České 

republiky, zdravotnictví při mimořádných událostech, chemické, radiační a biologické 

nebezpečí a ochrana, medicína při mimořádných událostech a vzdělávání a příprava.  

STRELCOVÁ, S., ŘEHÁK D., JOHNSON, D. E. A.. Influence of critical 

infrastructure on enterprise economic security. Communications: The European 

Journal of Communication Research  2015, vol. 40, no. 1. ISSN 0341-2059.  

Článek se zabývá kritickou infrastrukturou a její vliv na ekonomickou bezpečnost podniku. 

V úvodu popisuje charakteristiku odvětví kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie, 

České a Slovenské republiky. Pozornost je zde zaměřována na jednotlivé vazby mezi 

kritickou infrastrukturou a podnikem a jeho hrozby. Závěrečná část článku prezentuje 

možné dopady selhání kritické infrastruktury na ekonomické zabezpečení podniku. 

KELNEROVÁ, J., a kolektiv. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník. 

1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 244 s. ISBN 978-80-247-2830-8. 

Publikace obsahuje základní postupy v nemocnicích a především popis vybraných oddělení 

v nemocnici. Jsou zde objasněny typy a druhy jednotlivých oddělení a jejich funkce 

v nemocnici. Jsou zde popsány součásti vybraných oddělení a vysvětlení pojmů užívaných 

v rámci nemocnice pro správné pochopení funkce nemocnice a vybraných oddělení. 

RIEGEL, CH., und Arbeitsgruppe. Schutz Kritischer Infrastruktur: 

Risikomanagement im Krankenhaus. Bonn: BKK, 2008. 40s. ISBN 978-393-9347-149. 

Tato německá publikace je zaměřená na ochranu kritické infrastruktury v nemocnicích. Je 

zpracována skupinou odborníků z řad lékařů, lékárníků, krizových manažerů, správních 

úřadů a další. Publikace je určena k pomoci s přípravou plánu nemocnic na zajištění jejich 

chodu v případě ohrožení. Jejím úkolem je odpovědět na základní otázky ohledně ohrožení 
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a hrozeb pro danou nemocnici nebo jaká konkrétní opatření lze podniknout, aby  

se v mimořádné situaci udrželo zdravotnické zařízení v chodu. 

VIDRIKOVÁ, D., BOC, K. Kritická analýza prístupov k problematike ochrany kritickej 

infrastruktury v Slovenskej republike. Krízový manažment. 2013, roč. 13, č. 2. 17 s. 

ISSN 1336-0019.  

Článek analyzuje současný stav ochrany kritické infrastruktury ve Slovenské republice  

a vybraných zahraničních státech. Vybrané země jsou například Spojené státy americké, 

Maďarsko, Francie a další. Článek také navrhuje, jak vytvořit bezpečnostní plán pro 

ochranu prvku kritické infrastruktury. Je zde navržen postup analýzy pro bezpečnostní 

prostředí.  
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY  

Tato kapitola vymezuje základní pojmy a právní úpravu týkajících se kritické 

infrastruktury a zdravotnictví.  Dále popisuje současný stav zdravotnictví, jak v České 

republice tak zahraničních státech. Je zde provedena deskripce kritické infrastruktury  

a deskripce zdravotnictví se zaměřením na traumatologický plán. V rámci zdravotnické 

infrastruktury zde bude výčet aktuálních bezpečnostních hrozeb.  

2.1 Vymezení základních pojmů 

Mimořádná událost  

Mimořádnou událostí se rozumí 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. [85] 

Krizová situace   

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, v jehož důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 

nebo válečný stav. [86]  

Traumatologický plán  

Plán obsahuje soubor opatření a zajišťuje připravenost zdravotnického zařízení  

na hromadný příjem osob. Stanovuje povinnosti a úkoly zaměstnanců nemocnice při řízení, 

organizování a poskytování zdravotní péče. [78] 

Krizová připravenost ve zdravotnictví 

Schopnost poskytovatelů zdravotnických služeb a zdravotnických zařízení zajistit 

nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu místně příslušného správního celku za krizových 

stavů a za mimořádných událostí v souvislosti s medicínskými zásadami pro poskytování 

zdravotní péče odborně způsobilými pracovníky. [18] 

Přednemocniční neodkladná péče  

Je definována jako neodkladná péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného 

postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému 

poskytovateli akutní lůžkové péče. [88] 
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Nemocniční neodkladná péče 

Nemocniční neodkladnou péči poskytuje zdravotnické zařízení, které poskytuje potřebnou 

lékařskou pomoc postiženému. [61] 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek KI, nebo systém prvků KI, narušení jehož 

funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, [74] zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu [85]. 

Evropská kritická infrastruktura  

Evropské kritické infrastruktury představují takové zřízené kritické infrastruktury, které 

jsou nejdůležitější pro Společenství a které by v případě jejich narušení nebo zničení 

postihly dva nebo více členských států, popřípadě jeden z členských států, pokud  

je kritická infrastruktura umístěna v jiném členském státě. [86]  

Prvek kritické infrastruktury 

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

infrastruktura [82], určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 

kritické infrastruktury [85]. 

2.2 Právní úprava a koncepční dokumenty 

V úvodu diplomové práce bude popsána právní úprava ze dvou hledisek, a to zdravotnictví 

a kritické infrastruktury. Oblast infrastruktury a kritické infrastruktury je ukotvena 

v právních dokumentech, jak v Evropské unii, tak v České republice. Tato problematika  

a její právní úprava je poměrně rozsáhlá. Z toho důvodu zde budou popsány základní 

právní dokumenty, týkající se těchto okruhů, se stručným obsahem, které je nutno pro práci 

v této oblasti znát.  

2.2.1 Kritická infrastruktura v Evropské unii a v České republice 

Kritická infrastruktura v právním řádu České republiky (ČR) vychází především 

z dokumentů a předpisů Evropské unie (EU). Následující rešerše právní úpravy uvádí 

významné dokumenty v rámci EU a ČR.  
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Zelená kniha o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury 

Zelená kniha [21] poukazuje na fakt, že jakékoliv narušení nebo zničení kritické 

infrastruktury úmyslnými teroristickými činy, nehodami, přírodními pohromami, 

počítačovým hackerstvím nebo trestnou činností apod., může mít za následek  

negativní dopad na celou společnost včetně přeshraničních států. Hlavním cílem Zelené 

knihy [21] je zapojit velké množství subjektů a získat tak od nich konkrétní informace  

o politikách vhodných pro Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) 

[62]. Zelená kniha [21] má 9 kapitol. Stanovila také politické možnosti pro vytvoření 

programu na ochranu kritické infrastruktury (OKI) a CIWIN. Zelená kniha [21] vymezuje 

11 sektorů s celkem 37 podsektory, ve kterých se mohou nacházet prvky kritické 

infrastruktury (KI). Kde v pátém sektoru je zdraví a jeho podsektory jsou lékařská  

a nemocniční péče, léky, séra, očkovací látky a léčiva a bio laboratoře a biologičtí činitelé.  

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu 

EPCIP usiluje o existenci přiměřených a rovnoměrných úrovní ochrany KI v rámci EU  

a snížení pravděpodobnosti selhání. V rámci těchto pohledů byla vypracována právě 

Směrnice Rady o určování a označování a označování evropských kritických infrastruktur 

a o posouzení zvýšit jejich ochranu (Směrnice) [9], která představuje první etapu přístupu 

k řešení otázek kritické infrastruktury krok za krokem. Cílem této Směrnice [9], je určit 

a označit prvky evropské kritické infrastruktury. Směrnice [9] se soustředí především  

na odvětví dopravy a energetiky s příslušnými osmi pododvětvími. Oproti tomu v Zelené 

knize je uvedeno 11 oblastí a 37 podoblastí. Tato Směrnice [9] určuje odpovědnost  

za ochranu kritické infrastruktury, které nesou členské státy a vlastníci infrastruktur. 

Členským státům stanovuje přijmout nezbytná opatření v souladu s touto směrnicí. Ve 

Směrnici [9] je také stanoven způsob nakládání s citlivými informacemi v této oblasti. Dále 

zavádí do právního řádu EU, co nejvíc možných principů ze Zelené knihy [21].  

Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury 

V úvodu Komplexní strategie [35] je popsáno, že úkolem Vlády ČR je zajistit rozvoj země  

a občanů, což vede k zajištění plynulého fungován základních prostředků k životu. Dále 

popisuje rámec řešení kritické infrastruktury v rámci EU a Severoatlantické aliance 

(NATO). Co se týče spolupráce EU a NATO, tak ta v této oblasti není konkretizovaná. 

Základním principem řešení problematiky kritické infrastruktury je zajištění fungování 
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klíčových a strategických infrastruktur s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva. Základem 

řešení problematiky kritické infrastruktury je vzdělávání cílových skupin v oblasti ochrany 

kritické infrastruktury. K tomuto účelu slouží vzdělávací moduly A – J. Modul J pojednává  

o krizovém řízení v oblasti zdravotnictví. Komplexní strategie [35] OKI shrnuje 

projednání, chválení a budoucí kroky, které budou rozpracovány v Národním programu 

ochrany kritické infrastruktury [48].  

Národní program ochrany kritické infrastruktury 

Cílem Národního programu ochrany kritické infrastruktury [48] je rozpracování obecných 

záměrů nastíněných v Komplexní strategii [35] k řešení problematiky kritické 

infrastruktury do konkretizovaných postupů určených příslušným nositelům úkolů. 

Zahrnuje okruhy řešení problematiky kritické infrastruktury jako stanovení zásad určování 

prvků kritické infrastruktury, provedení legislativních úprav ve vazbě na právní předpisy 

ČR v oblasti bezpečnosti a další okruhy týkající se kritické infrastruktury. Jsou zde 

vymezeny zásady pro určování prvků kritické infrastruktury, jako je také posouzení jejich 

nahraditelnosti a nenahraditelnosti. Pro určování a označování prvků kritické infrastruktury 

jsou použita průřezová a odvětvová kritéria, vycházející ze Směrnice [9]. 

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

v platném znění. 

Do českého právního řádu byla implementována Směrnice [9] aktualizací krizového 

zákona [85] a to z důvodu, že obsahuje řadu ustanovení využitelných také pro ochranu 

kritické infrastruktury. Přelomovým rokem pro ochranu kritické infrastruktury v ČR byl 

rok 2011. V tomto roce nabyla účinnost novela krizového zákona. Krizový zákon [85] 

definuje základní pojmy v oblasti kritické infrastruktury a upravuje určování a ochranu 

kritické infrastruktury. Stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků při přípravě na krizové situace a při ochraně kritické 

infrastruktuře a dále stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob. 

Nařízení vlády č. 432 ze dne 22. prosince 2010 o kritériích pro určování prvku 

kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Vláda při zajišťování připravenosti ČR na krizové situace, při jejich řešení nebo k ochraně 

kritické infrastruktury, stanovuje odvětvová a průřezová kritéria pro určení prvku kritické 

infrastruktury. Průřezovým kritériem se rozumí soubor hledisek pro posuzování závažnosti 
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vlivu narušení funkce prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami. Odvětvovým 

kritériem se rozumí technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v 9 odvětvích, které jsou uvedeny v příloze 1. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha: 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 

52 s. ISBN 978-80-86640-91-4.  

Tato Koncepce [33] vymezila základ pro vytvoření výše uvedené Komplexní strategie [35] 

a Národního program [48]. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do 

roku 2015 navazuje na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 

2020. Vládou byla schválena usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 [69], jako 

v pořadí druhá koncepce ochrany obyvatelstva. Kapitola 4 s názvem „Plánování a řešení 

opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové 

situace“ se zaměřuje na KI v podkapitole 4.1.3 s názvem „Kritická infrastruktura“. 

V podkapitole 4.1.5 s názvem „Ochrana zdraví osob“ se uvádí, povinnost vytvoření 

systému zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo postižené jakýmkoliv typem MU. V boji 

proti současně nejvýraznější hrozbě v podobě terorismu má zásadní význam  

v připravenosti zdravotnictví posilování odolnosti společnosti před touto hrozbou 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 

75 s. ISBN 978-80-86466-50-7. 

Strategický dokument, který ve svém obsahu poukazuje na šíři dané problematiky týkající 

se ochrany obyvatelstva a stanovuje strategické cíle a priority ochrany obyvatelstva 

do roku 2030. Koncepce [36] stanovuje postupy a rozvoje významných oblastí ochrany 

obyvatelstva, jako je výchova a vzdělávání, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, 

krizové řízením, věda a výzkum. Tato koncepce je nejaktuálnější klíčový dokument 

na strategické úrovni, jež byla schválena usnesením vlády České republiky č. 805 ze dne 

23. října 2013 [69]. Koncepce [36] popisuje systém ochrany obyvatelstva v celé jeho 

komplexnosti a jeho základní principy. Připravenost systému spočívá v potřebě hledat nové 

nástroje a postupy spočívající zejména v efektivním zapojení všech subjektů, které jsou 

schopny tomuto systému pomoci. V koncepci je také zmíněný blíže nespecifikovaný 

postup k této problematice ze strany EU. Nutnost rozvíjeni OKI a jejího zdokonalování se 

proto jeví jako nezbytná. 
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2.2.2 Zdravotnictví 

Zákon č. 258 ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů  

Zákon [84] stanovuje hygienické a protiepidemické požadavky na zdravotnická zařízení 

k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. Stanoveny jsou i povinnosti při výskytu 

této nákazy.  

Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. 

Zákon [88] upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený 

výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob 

pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných 

odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 

podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související 

s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

Zákon [88] nejen upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a dále 

vymezuje pojmy jako zdravotní služba, zdravotní péče, zdravotnické zařízení [88]: 

 Zdravotní službou rozumíme poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky, 

konzultační služby, zdravotnická záchranná služba apod. 

 Zdravotní péči se rozumí soubor zdravotnických postupů a činností směřujících 

k udržení života, k udržení nebo zlepšení fyzického a zdravotního stavu fyzických 

osob a k upevnění a rozvoji zdraví. 

 Zdravotnické zařízení se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb. 

Zákon č. 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě. 

Zákon [89] vymezuje podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby, práva  

a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a povinnosti poskytovatelů 

akutní lůžkové péče. Stanovuje opatření a postupy poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby v traumatologickém plánu. Součást traumatologického plánu je přehled a hodnocení 

možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. 
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Vyhláška č. 101 ze dne 22. března 2012 o podrobnostech obsahu traumatologického 

plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho 

zpracování a projednání 

Vyhláška [78] jednoznačně určuje obsah a strukturu traumatologických plánů pro 

stanovené zpracovatele. Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové 

zdravotní péče se člení na základní, operativní a pomocnou část. 

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky. Praha: Ministerstvo 

zdravotnictví, Odbor krizové připravenosti, 2007. 19 s. Č. j.: MZDR 3708/2007 

Koncepci [34] zpracovává odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví. Účelem 

vypracování Koncepce [34] je razantní zvýšení rizika vniku hromadných neštěstí, 

spojených s terorismem a pro snížení zdravotních následků při mimořádných událostech 

velkého rozsahu na území České republiky. Cílem je tedy vždy záchrana zdraví a ochrana 

zdraví zasažené populace. Obsahuje čtyři části, analýzu aktuálního stavu, bezpečnostní 

strategie pro zdravotnictví, koncepce zajištění krizové připravenosti zdravotnictví České 

republiky a postup realizace koncepce, postup realizace koncepce.  

2.3 Deskripce kritické infrastruktury 

Pojem infrastruktury byl zaveden již v 19. století ve Francii. Infrastruktura označovala 

především vojenská zařízení, která byla považována jako velmi důležitá pro zabezpečení 

obrany státu. Infrastruktura se používá obvykle pro prvky, jež jsou vytvořeny uměle. 

Infrastruktura pochází z francouzštiny a význam je v doslovném překladu, co je pod 

stavbami. Infrastruktura je množina objektů neboli prvků, které jsou navzájem propojené, 

strukturované a poskytují určitému celku rámcovou podporu. Infrastruktura má více 

významu s ohledem na danou oblast. Většinou se tento pojem vztahuje na silnice, letiště či 

technické vybavení. [65] Infrastruktura je zřizována a spravována jak soukromým tak i 

státním sektorem. S pojmem infrastruktura se pojí jeden z dalších pojmů a to veřejná 

infrastruktura [83]. Pojem veřejná infrastruktura začal být zřetelněji vnímán v 80 letech 20. 

století ve Spojených státech amerických. Veřejná infrastruktura [83] je nejen veřejné 

zařízení, ale poskytuje rozvoj území. Souvisí s požadavky společnosti, které zahrnují 

usnadnění dopravy lidem, poskytování služeb a základní lidské potřeby jako je voda, 

poskytování energií nebo ukládání komunálního odpadu. Veřejná infrastruktura jako 

pozemky, stavby a zařízení slouží lidem a je nezbytná pro fungování společnosti. Veřejná 
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infrastruktura [83] sestává ze čtyř základních oblastí a to dopravní infrastruktura, technická 

infrastruktura, občanské vybavení a veřejné prostranství. Infrastruktura a veřejná 

infrastruktura, která je nezbytná pro chod státu, zabezpečení ochrany obyvatelstva  

a fungování společnosti se souhrnně označuje jako kritická infrastruktura. 

2.3.1 Historie kritické infrastruktury 

V současné době se dá považovat situace v Evropě svobodná a poměrně bezpečná. Tomuto 

faktu pomohlo vytvoření Evropské unie v roce 1993, která sjednotila do dnešní doby 

z ekonomického a politického hlediska 28 států. EU byla založena pro vytváření 

společných cílů politických a demokratických, dále podporuje mír, blahobyt obyvatel  

a především poskytuje obyvatelům svobodu a bezpečnost. EU se musí postarat  

o bezpečnost svých občanů z hlediska ekonomiky a energetiky. To znamená, pokud 

nastane mimořádná událost (MU), EU musí zajistit nezbytné dodávky pro zajištění 

vyřešení MU a zabezpečení nezbytných zásob pro obyvatelstvo. V této souvislosti si každý 

stát začal uvědomovat nezbytnost určitých produktů, systémů a služeb, které musí být 

k dispozici jak za běžného stavu, tak při vzniku nebezpečí. Později tyto produkty, systémy 

a služby začaly být nazývány souhrnně jako kritická infrastruktura. [17] 

Z historického hlediska není kritická infrastruktura ničím novým. Již ve starém Římě nebo 

ve středověkém čínském císařství byly budovány společenské infrastruktury jako například 

kanalizace nebo vodovody. Narušení těchto společenských infrastruktur by mohlo vést 

ke kolapsu celé společnosti.  Problematiky KI se postupem času měnila a první diskuze 

byly vedeny v době 1. a 2. světové války, kdy byla devastována většina infrastruktur 

v mnoha státech. Války byly prvním podnětem pro rozšíření tématu kritická infrastruktura  

a postupně vznikaly nové nebezpečí ohrožující KI v podobě živelních pohrom, politických 

protestů a dalších nežádoucích událostí. Tyto události daly vzniknout novodobé kritické 

infrastruktuře, která se stala součást správného a bezpečného fungování společnosti. Proto 

je důležité zachovat funkčnost KI za nežádoucích situací. Se vzrůstajícími teroristickými 

útoky a živelními pohromami je důležité zajistit ochranu prvků kritické infrastruktury před 

těmito útoky. Výpadek jedné infrastruktury může mít za následek výpadek další 

infrastruktury nebo jejich dalších prvků s ničivými následky.[56] 
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2.3.2 Kritická infrastruktura v Evropě 

Ve většině zemí si zpracování problematiky kritické infrastruktury vyžádalo významnou 

legislativní úpravu. Na kritickou infrastrukturu je nutno pohlížet jako na komplexní systém 

velmi zranitelných prvků a ochrana je založena na snižování zranitelnosti. EU a další státy 

se museli začít zabývat otázkou míry zranitelnosti obyvatelstva, hospodářských subjektů, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva a základních funkcí státu zejména 

v krizových situacích. [56] 

Kritická infrastruktura znamená pro každou zemi přehled strategicky důležitých prvků  

a subjektů, jejichž narušení by mělo závažný dopad na zájmy chránicí stát, státní 

bezpečnost, ekonomiku a základní životní potřeby obyvatelstva.  Důvodem proč začala být 

věnována pozornost KI, jsou přibývající MU a krizových situací (KS), které dosahují  

i mezinárodních rozměrů. První, kdo začal vnímat šířku a potenciál problému KI ve světě 

byla Austrálie a USA.  Z evropských zemí byla mezi prvními Velká Británie, která se 

zabývala otázkami KI a zřídila ke konci roku 1999 Koordinační centrum pro bezpečnost 

národní infrastruktury. 

Teroristické útoky 11. září 2001 v New Yorku v USA otřásly téměř celým světem  

a terorismus začal být vnímán jako jedna z největších hrozeb doposud. Nehledě na tyto 

události lze říci, že ochrana kritické infrastruktury vytvořila novou startovní čáru  

pro opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti. [64] 

Do roku 2001 byl předmětem globální pozornosti ve většině zemí směřován pouze 

na útoky hackerů na kybernetické sítě. Po dalších teroristických útocích v Madridu v roce 

2004 a v Londýně v roce 2005 a v důsledku dalších krizových situací se orgány EU začaly 

zabývat problematikou KI. Proto lze říci, že vznik ucelené koncepce KI a řešení její 

ochrany v rámci EU lze datovat až od roku 2004, kdy na zasedání Evropské rady byla 

požádána Evropská komise o přípravu celkové strategie na ochranu kritické infrastruktury. 

Následně na to komise 20. října 2004 přijala zprávu pod názvem Ochrana kritické 

infrastruktury v boji proti terorismu. V prosinci 2004 byl podpořen záměr Evropské 

komise o předložení Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury [62], který 

byl vytvořen za účelem zvyšování schopnosti EU chránit KI v rámci celé EU. A dále byla 

vybudována Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN). Následující 

základní zásady jsou základem při provádění OKI podle EPCIP [62]:  
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 Subsidiarita - odpovědnost za OKI mají její subjekty a ty se bude zaměřovat 

na infrastrukturu, která je kritická spíše na evropské než vnitrostátní úrovni. V případě 

potřeby může poskytnout podporu členským státům v souvislosti s vnitrostátními KI. 

 Doplňkovost - EPCIP bude navazovat na existující opatření a doplňovat je. 

 Důvěrnost - jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států budou informace 

o ochraně KI utajovány a přístup k nim bude povolen jen v případech potřeby. 

 Spolupráce zainteresovaných subjektů – všechny příslušné zainteresované subjekty 

se v rámci svých možností zapojí do rozvoje a provádění EPCIP. To bude zahrnovat 

vlastníky/provozovatele kritických infrastruktur označených jako evropská kritická 

infrastruktura a také státní či další příslušné orgány. 

 Proporcionalita - kritickou infrastrukturu nelze chránit před všemi hrozbami, 

ochranné strategie a opatření musí odpovídat úrovni daného nebezpečí. 

Problematikou kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie se zabývají dva přední 

dokumenty. Prvním z nich je Směrnice Rady o určování a označování evropských 

kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu z roku 2008 [9]. 

Směrnice vycházela ze základu druhého důležitého dokumentu, a to Zelená kniha  

o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury [21] vydána v roce 2005 Komisí 

evropských společenství. Zelená kniha [21] se setkala se značnou kritikou ostatních 

členských zemí, a proto byly vydány další dokumenty zabývající se touto problematikou. 

Následně byla schválena Směrnice Rady o určování a označování evropské kritické 

infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu [9]. Pomocí EPCIP je 

specifikována ochrana kritické infrastruktury na úrovni EU. Prostřednictvím EPCIP bylo 

dosaženo dohody o společném seznamu definic a odvětví týkajících se OKI  

a spolupráce zainteresovaných subjektů. V EU je ochrana KI stále v procesu utváření 

jednotlivých legislativních norem. [56] 

Kritická infrastruktura EU je vytvořena podle sektorů, které mohou být rozděleny 

na evropskou a národní úroveň. Sektory v EU jsou jednotné pro všechny členské státy  

a zahrnují dopravu a energetiku v celkem osmi podsektorech. [9] Na rozdíl od sektorů 

národních, které si definuje každý stát samostatně na základě subjektivní potřeby, která 

odráží bezpečnostní potřeby. Z obecného hlediska je struktura těchto sektorů velmi 

podobná ve všech zemích a obsahuje především komunikační a informační systémy, 
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finanční trh, nouzové služby, vodní hospodářství, průmysl, potravinářský průmysl,  

a zdravotní péči.[63] 

2.3.3 Kritická infrastruktura v České republice 

Otázky ochrany obyvatelstva, zabezpečení základních funkcí státu a bezpečnost 

ekonomiky jsou natolik důležité, že se touto problematikou musí zabývat každý stát  

do určité míry. Česká republika při řešení těchto otázek přistoupila k řadě nezbytných 

kroků, v rámci kterých se pokusila zmapovat prvky kritické infrastruktury na svém území. 

Východiskem pro tento postup byly dokumenty nelegislativní povahy projednány 

v různých orgánech státu, které mají v kompetenci řešení oblasti bezpečnosti, a to zejména 

Výbor pro civilní a nouzové plánování, Bezpečnostní rada státu a vláda České republiky. 

Nejvýznamnější a nejaktuálnější dokumenty jsou například Komplexní strategie  

České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany 

kritické infrastruktury [71]. 

Tyto dokumenty jsou nezbytné pro řešení problematiky kritické infrastruktury v ČR. Jejich 

obsahem je zejména řešení oblastí jako vymezení vzájemných vazeb mezi KI a krizovým 

řízením, definice pojmů, stanovení základních oblastí KI a definování orgánů státní správy 

odpovědných za řešení problematiky kritické infrastruktury v jednotlivých oblastech. Jako 

nezbytný úkon je v těchto dokumentech vyjádřena potřeba řešení problematiky KI 

legislativní cestou. Pro tento účel byl zvolen [86], kde byla problematika KI zapracována 

právního řádu ČR cestou novelizace právě krizového zákona. Úprava stávajícího krizového 

zákona v celé jeho šíři byl významný krok pro kritickou infrastrukturu. Novela krizového 

zákona nabyla účinnost dne 1. ledna 2011. Jedním z hlavních důvodů přijetí uvedené 

novely byla implementace Směrnice [9] a to z důvodu, že obsahovala řadu ustanovení 

v oblasti KI využitelných pro ČR. [42] 

V ČR došlo k zásadnímu posunu ve vymezení pojmu ochrana kritické infrastruktury 

(OKI). Do českého právního řádu byly také zapracovány dokumenty a předpisy Evropské 

unie, jelikož obsahují řadu ustanovení využitelných pro ochranu kritické infrastruktury. 

Proto jsou v deskripci uvedeny dokumenty významné pro EU a následně pro ČR. V oblasti 

KI došlo k vymezení nových pojmů jako například prvek kritické infrastruktury,  

subjekt kritické infrastruktury, subjekt evropské kritické infrastruktury a průřezová  

a odvětvová kritéria. [32] 
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V problematice kritické infrastruktury v České republice je garantem Ministerstvo vnitra – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Zákon definuje KI 

jako prvek nebo systém prvků, jejichž narušení funkce by mělo dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Prvek musí 

být určen podle průřezových a odvětvových kritérií, které jednoznačně určují, co je možné 

za prvek KI považovat. Prvek KI je označení pro to, co je pro stát v definovaných 

oblastech klíčové a naprosto nenahraditelné.  Narušení funkce prvku KI je stav, který má 

negativní dopad a hrozí, že prvek KI nebude plnit svou funkci, pro kterou byl určen  

a označen. [32] 

2.3.4 Určování prvků kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura je tedy podmnožina prvků infrastruktury a jsou prvky kritickými. 

Kdy jsou tyto prvky vymezeny v legislativě každého státu. A to z důvodu zvýšeni ochrany 

KI, protože každý stát by měl vědět, co chce chránit a jaký zvolí způsob ochrany. Tomuto 

procesu předchází definování kritických prvků. [42] 

Pro určování prvku kritické infrastruktury se pracuje jednak s tímto pojmem a s pojmem 

subjekt kritické infrastruktury. Prvkem KI se rozumí stavba, zařízení, prostředek nebo 

veřejná infrastruktura. Subjektem KI je provozovatel prvku KI, jde-li  

o provozovatele evropské KI, považuje se tento za subjekt evropské KI. [86] Subjekt KI 

zodpovídá za ochranu prvku KI. Předpokladem pro určení prvku KI je splnění dvou 

základních podmínek, a to naplnění definice kritické infrastruktury resp. prvku kritické 

infrastruktury [86] a požití průřezových a odvětvových kritérií [46]. Dále je podstatné 

rozlišit, zda jde o prvek KI, jejichž provozovatel je organizační složka státu  

a prvků, jejichž provozovatelem není organizační složka státu.  

V případě prvku KI, kde je provozovatelem organizační složka státu, tak na základě 

seznamu předloženého ministerstvem vnitra (MV) vláda ČR rozhoduje o prvcích kritické 

infrastruktury. Vláda ČR svým usnesením v roce 2011 schválila historicky první seznam 

prvků KI, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. Seznam obsahuje 103 prvků 

ve třech odvětvích a to jsou veřejná správa, komunikační a informační systémy a nouzové 

služby. Tyto odvětví jsou v gesci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí (MF), 

Ministerstva životního prostředí (MŽP), Národního bezpečnostního úřadu a Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost. 
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Pokud určování prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační 

složka státu, mají stanovenou odpovědnost za jejich určování ministerstva a jiné  

správní úřady (ÚSÚ) a Česká národní banka (ČNB). Tyto subjekty určují opatření obecné 

povahy [90], a o tomto určení bez zbytečného prodlení informují MV.  

Prvním krokem použití ustanovení krizového zákona [86] k určování prvků KI byla 

identifikace prvků evropské KI v odvětví energetiky. V souladu s požadavky Směrnice [9],  

se uskutečnila na počátku roku 2011 bilaterální jednání mezi ČR a sousedními členskými 

státy EU a na základě předložených návrhů bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu 

patření obecné povahy, v březnu roku 2011, kde bylo určeno celkem osm prvků evropské 

kritické infrastruktury na území ČR v odvětví energetiky. 

Prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, byly 

určeny v odvětvích energetiky, vodního hospodářství, dopravy, komunikačních  

a informačních systémech, finanční trh a měna a nouzové služby. K doposud určeným 

prvkům KI se vztahují čísla, kdy provozovatelem je organizační složka státu  

a má určených 103 prvků KI a 1230 prvků KI, jejichž provozovatel není organizační 

složka státu. Tak jako určování prvku státních, tj. kde je provozovatelem organizační 

složka státu je i proces určování prvků, jejichž provozovatelem není organizační složka 

státu, stále živým procesem. Stávající dané prvky kritické infrastruktury mohou zanikat, 

nebo nové mohou vznikat. Důležitým faktem také je, že MV zpracuje přehledy všech 

prvků KI po jednotlivých krajích, pro potřeby HZS kraje. [65] 

2.3.5 Ochrana kritické infrastruktury 

Kritickou infrastrukturu je tedy nezbytné brát jako komplexní systém velmi zranitelných 

prvků a je zde potřebná ochrana jednotlivých prvků.  Účel ochrany je založen na snížení 

zranitelnosti neboli zvýšení jejich odolnosti vůči mimořádným událostem.  

Ochranou kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb 

směřuje k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi. [32] Za 

ochranu prvku kritické infrastruktury odpovídá subjekt KI. Ochrana kritické infrastruktury 

nabývá stále více na důležitosti. A to z důvodu, že lidstvo je na infrastruktuře čím dál více 

závislé, bez níž by už nebylo schopné fungovat. Při postupném vývoji technologií  

a zdokonalování infrastruktur a kritických infrastruktur bylo potřeba zvýšit jejich ochranu. 

Proto bylo postupem času vytvořeno mnoho strategií, plánů a procedur, které se zabývají 
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prevencí, připraveností, odezvou a obnovou. Principem ochrany kritické infrastruktury je 

snížit zranitelnost, tedy zvýšit odolnost. Jak uvádí cíl Zelené knihy [21], účinná ochrana KI 

si vyžaduje komunikaci, koordinaci a spolupráci na národní i evropské úrovni a mezi 

všemi zainteresovanými subjekty. Jeden ze základních principů EPCIP [62] subsidiarita 

uvádí, že OKI je v odpovědnosti subjektů na národní úrovni. 

Stát má ve svém zájmu při ochraně KI snížit zranitelnost jejich prvků, ochranu lidí  

a systémů, vytvoření podmínek pro prevenci a zajištění připravenosti na zvládání narušení 

KI a zabezpečení základních práv občanů a poskytnutí pomoci v případě narušení KI  

a zajištění informovanosti obyvatelstva o probíhajícím opatření. Ochrana KI by se měla 

soustředit na minimalizaci zdravotních a bezpečnostních rizik pro veřejnost. Také by měla 

vycházet z analýzy rizik vůči všem typů MU. Ochrana vyžaduje soudržný a spolupracující 

partnerství mezi vlastníky KI a veřejnou správou. Většina KI vlastní soukromé subjekty  

a ne jen stát. Zde nastává různorodost cílů OKI. Kdy stát chce především bezpečnost 

obyvatelstva, ale soukromé subjekty se zaměřují na zisk.  Subjekt KI je povinen 

vypracovat plán krizové připravenosti (PKP) subjektu KI a umožnit příslušnému 

ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu vykonávání kontroly PKP subjektu 

kritické infrastruktury a ochrany prvku KI. [32] Jako ekvivalent k PKP a zároveň myšlenka 

Evropského společenství je možné zmínit Plán kontinuity činnosti organizace (Business 

Continuity Management) nebo-li BCM, který identifikuje potenciální dopady ztrát. Cíl je 

vytvořit takové postupy, které zajistí obnovu klíčových procesů a činností organizace 

v případě narušení. 

V České republice, jak z výše uvedeného vyplývá, byl zásadní rok 2011, kdy proběhla 

novelizace krizového zákona [86]. Novelizovaný zákon [86] stanoví působnost a pravomoc 

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

a fyzických osob při OKI. Krizový zákon také zapracovává Směrnici [9] a to z důvodu, že 

obsahuje několik ustanovení použitelných pro OKI. Důležitou součást systému  

OKI je zajištění bezpečnostních opatření k její ochraně. Proto je třeba především definovat 

otázky, co máme chránit a proti čemu a dále pak přistoupit k jednotlivým  

bezpečnostním opatřením. [32] 
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2.4 Deskripce zdravotnictví v České republice 

Zdravotnictví je systém, který obsahuje řadu opatření, postupů a zařízení tvořící systém 

organizace zdravotní péče. Základ zdravotního systému tvoří poskytování zdravotní péče 

realizovanou všemi zdravotnickými zařízeními (ZZ) a ochrana veřejného zdraví. 

Poskytování zdravotní péče a ochrana veřejného zdraví jsou základní funkce státu. Právo 

člověka na ochranu zdraví je dána v Listině základních práv a svobod [73]. Ze zákona [91] 

je Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, 

ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele 

zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, 

prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých 

zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky 

zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění  

a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh. [32] 

Zásadní úkol zdravotnictví je a vždy zůstane poskytování zdravotní péče obyvatelstvu 

postiženého krizovou situací (KS). Od funkčnosti systému zdravotnictví za normálních 

podmínek a preventivních opatření se odvíjí připravenost zdravotnictví na KS. Z pohledu 

zdravotnictví zde patří kromě nepřetržité pohotovosti sítě středisek zdravotnické  

záchranné služby (ZZS) také na ně navazující nemocniční zdravotnická zařízení  

k záchraně života. [18] 

Oblast zdraví a zdravotnictví je rozsáhle upravována v ústavním zákoně [73], v zákonech 

[87] a ve vyhláškách [78]. Je podstatné zmínit, že v oblasti zdravotnické legislativy  

a krizového řízení, kde jsou tyto dvě oblasti vzájemně propojené, proběhl výrazný pokrok. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) má dnes již kompletní legislativu všech základních 

složek, které tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická 

záchranná služba a Policie České republiky. Jako poslední zákon byl v roce 2011 schválen 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky zákon o Zdravotnické záchranné 

službě [89], na který zdravotníci čekali téměř dvacet let. [65]  
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2.4.1 Systém zdravotnictví v České republice 

Oblast zdravotnictví obsahuje mnoho činností, pro zajištění poskytování zdravotnické péče 

a ochranu zdraví veřejnosti. Vlakové neštěstí na Studénce a tramvajová nehoda u Vřesiny 

v roce 2008 byla jedna z mimořádných událostí, jež se nestávají tak často. Tyto neštěstí, 

kde zasahovala zdravotnická záchranná služba, ukázaly zdravotnictví důležitou roli  

a nezastupitelnost při takových mimořádných událostech nebo krizových situacích (KS).  

Jednou z činností, jež se pojí se systémem zdravotnictví, je krizové plánování, které  

se zabývá KS a krizové řízení. Krizové řízení je souhrn řídících a organizačních činností, 

soustřeďující se na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s přípravou na KS a jejich řešením nebo ochranu 

kritické infrastruktury. Krizové řízení souvisí s krizovou legislativou, kde je nadefinována 

povinnost státu při ochraně života a veřejného zdraví obyvatelstva. Z platné legislativy 

[73] vyplývá právo člověka na zdravotní péči, kdy je vyhlášen jeden z krizových  

stavů [86] a jsou zde uplatňována krizová opatření. Oblast systému zdravotnictví 

v souvislosti s krizovým řízením podle zákona o bezpečnosti ČR [74] a Bezpečnostní 

strategie [5] je vnímáno poněkud okrajově a již dlouhou dobu. Zdravotnictví je vnímáno 

spíše jako standardní služba, která má při zvládání jak MU nebo KS až druhořadý význam. 

Soudobá organizace zdravotnictví ČR je [65]: 

 Ministerstvo zdravotnictví. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní pojišťovny. 

 Zdravotnická zařízení. 

Zdravotnictví tvoří celá řada subjektů, které tvoří navzájem funkčně provázaný  

systém [18]:  

 Správní úřady s působností ve zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví, kraje  

a obec). 

 Orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice v každém kraji,  

a v Praze s územními pracovišti a krajsky organizovaná síť zdravotnických ústavů). 

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (výjezdové základny, zdravotnické 

operační středisko). 

 Občané jako poskytovatelé první pomoci. 
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Právní subjektivita těchto subjektů vyžaduje odlišný přístup ústředních orgánů (MZ ČR 

pro zdravotnictví a MV ČR pro krizové řízení) při jejich vedení a řízení. A jelikož se jedná 

o systém, je jeho síla rovna nejslabšímu článku řetězce. [17] MZ je ústředním orgánem pro 

zdravotnictví, ZZ ale mohou ve své působnosti zřizovat i jiná ministerstva stejně jako kraje 

i obce. Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy má v působnosti [91] 

kompetence v oblasti zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotnická vědecká 

činnost, léčiva a prostředky zdravotnické techniky. Přímo řídí zdravotnická zařízení, která 

jsou v jeho působnosti, státní zařízení, systém veřejného zdravotního pojištění a zdravotní 

informační systém. MZ má ve svém organizačním schématu také odbor bezpečnosti  

a krizového řízení. 

Zdravotní péče 

Zdravotní péče je vymezena v zákoně o zdravotních službách [88], který upravuje mimo 

jiné druhy a formy zdravotní péče. Jedná se o soubor činností a opatření prováděných  

u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, zlepšení 

zdravotního stavu, posuzování zdravotního stavu a pomoci při reprodukci porodu.  Kdy 

zdravotní služby poskytují zdravotní péči fyzickou nebo právnickou osobou. Zdravotní 

služby zahrnují mimo poskytování zdravotní péče, konzultační služby, nakládání s tělem 

zemřelého, zdravotnickou záchrannou služba, zdravotní dopravní službu, další specifické 

zdravotní služby a přeprava pacientů neodkladné péče. 

Zdravotní péče je realizována zdravotnickými zařízeními, jež jsou prostory 

pro poskytování zdravotních služeb a poskytují zejména neodkladnou přednemocniční péči 

(NPN) a nemocniční péči (NP), následnou nemocniční i lázeňskou péči, transfúzní stanice, 

orgány veřejného zdraví a logistická základna zdravotnictví, jejichž činností je 

zabezpečována zdravotní péče a ochrana veřejného zdraví zároveň s potřebami 

obyvatelstva a Armády ČR na území ČR. [18] Zdravotnická zařízení dělíme dle zřizovatele 

a typu jako například nemocnice, fakultní nemocnice, odborné léčebné ústavy nebo 

léčebny dlouhodobě nemocných. Formy zdravotní péče jsou ambulantní péče, při níž 

se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do ZZ, primární 

ambulantní péče, kde je účelem například poskytování preventivní péče, specializovaná 

ambulantní péče, která je poskytována v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče, 

stacionární péče a další součást primární ambulantní péče, kde není vyžadováno přijetí 

pacienta na lůžko do ZZ. Další forma je jednodenní péče, kdy se vyžaduje pobyt pacienta 
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na lůžku po dobu kratší než 24 hodin a lůžková péče, kterou nelze poskytnout ambulantně 

a pro její poskytnutí je nutná hospitalizace pacienta, tímto ZZ jsou nemocniční  

zařízení. V ČR je evidováno celkem 28 753 zdravotnických zařízení ke konci roku  

2012. [49] Nicméně v rámci diplomové práce bude pozornost zaměřena především  

na poskytovatele lůžkové nemocniční péče, kterými jsou nemocnice, řazené podle druhu  

a typu.  

Ochrana veřejného zdraví 

Ochrana veřejného zdraví je legislativně upravena v zákoně o ochraně veřejného zdraví 

[87]. Zákon také zapracovává příslušné předpisy EU a zpracovává práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob v této oblasti, soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví  

a jejich působnost a pravomoc a úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení  

a snižování hluku. Důležitým článkem ochrany veřejného zdraví jsou kromě Státního 

zdravotního ústavu, zdravotního ústavu a dalších hygienických služeb hygienické stanice, 

kterých je v České republice čtrnáct.  

Soustavu orgánů veřejného zdraví tvoří MZ, krajské hygienické stanice (KHS), 

Ministerstvo obrany (MO) a Ministerstvo vnitra. Cílem ochrany veřejného zdraví, jako 

souhrn činností a opatření je mimo jiné zabránění šíření infekčních a hromadně  

se vyskytujících onemocnění, které překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje 

vysoké riziko poškození zdraví obyvatelstva. KHS funguje také jako orgán státní správy 

s územní působností a je současně složka Integrovaného záchranného systému jako součást 

Bezpečnostního systému ČR a plní úkoly v rámci zajištění bezpečnosti ČR. Další  

ze soustavy ochrany veřejného zdraví jsou zdravotní ústavy a státní zdravotní ústavy, která 

jsou ZZ a plní funkci měření a vyšetřování složek životních a pracovních podmínek a další 

služby na ochranu veřejného zdraví. [18] 

Plánování v oblasti zdravotnictví 

Plánování v oblasti zdravotnictví vztažené k její bezpečnosti by se mělo odvíjet od určení 

prvků kritické infrastruktury ve zdravotnictví. To znamená identifikovat důležitý majetek, 

provést analýzy rizik založené na scénářích závažných hrozeb, zranitelnost majetku  

a možných dopadů. Dále je nutné určení, výběr a stanovení priorit protiopatření a postupů 

a zvýšená bezpečnostní opatření aktivovaná podle různého rizika a stupně ohrožení.  

A to především z důvodu, že soudobé hrozby směřují pozornost na KI jako životně 



24 

důležitou součást státu. Pro plánování v oblasti zdravotnictví kromě Koncepce [34] existují 

typové plány a plány krizové připravenosti. 

Typový plán (TyP) je základní součást krizového plánu a je vždy vázán na řešení určitého 

typu krizové situace, kde je popis situace a především vliv na KI. Je určeno 24 typových 

situací, na kterých je zpracováno 23 typových plánů a vydavatelem a správcem typových 

činností je Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru  

České republiky. Součástí těchto plánů je také část Plánu nezbytných dodávek  

pro zdravotnictví. Východiskem zpracování TyP je analýza rizik území, na základě které 

jsou zpracovány také havarijní plány. TyP jsou zpracovány na ta rizika, u nichž  

je za určitých předpokladů pravděpodobné, že jimi vyvolané ohrožení nebude zvládnutelné 

ve standardním právním režimu [85]. Do působnosti MZ bylo určeno  

zpracování TyP a krizových plánů pro tři situace z celkových 24 vytypovaných. Prvním  

je epidemie tedy hromadné nakažení osob, což řeší pandemický plán. Druhá situace  

je narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků velkého rozsahu, což  

je řešeno v regulačních opatřeních. A třetí situace je hromadné postižení osob mimo 

epidemie, což je řešeno v traumatologickém plánu. [18]  

Dalšími plány jsou plány krizové připravenosti. PKP sloužený určeným subjektům 

k zabezpečení vlastního fungování za krizových situací a k zabezpečení úkolů 

vyplývajících z krizového plánu kraje nebo obce s rozšířenou působností. PKP může také 

sloužit jako obecný dokument, tedy podklad pro zpracování traumatologického plánu 

poskytovatele zdravotní péče, s tím, že obsahovou strukturu je třeba doplnit dle  

vyhlášky [78]. Součástí plánů pro přípravu na MU (havarijní plán kraj, vnitřní havarijní 

plán kraj a vnější havarijní plán kraje) jsou vždy traumatologické plány (TP). [37] 

V oblasti krizového řízení je základní rámec činnosti odborných útvarů zdravotnictví krajů 

mimo jiné koordinace a dohled nad plněním úkolů z krizového plánu kraje u dotčených  

ZZ a to zpracování plánu krizové připravenosti. Tento plán zpracovávají ZZ a zdravotnické 

ústavy pro zajištění výkonu činnosti a své působnosti v případě krizových  

situací. [18] Krizová připravenost ZZ musí zajistit, že nevznikne žádná nepředvídatelná 

situace, na kterou nebude toto zařízení schopno reagovat, a systém krizového řízení by měl 

být nástrojem kontinuity fungování ZZ při všech typech MU a za krizových situací vně  

i uvnitř zařízení. Základním předpokladem vypracování těchto dokumentů je identifikace, 
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čili podrobná analýza veškerých rizik a možných ohrožení uvnitř i vně ZZ. Především jde  

o hromadný příjem postižených osob. [65] 

Zdravotnické zařízení musí mít zpracovaný jak traumatologický plán, tak evakuační 

plán.[82] Pro ochranu zdraví jsou základním prvkem především nemocnice a zdravotnické 

záchranné služby. Nemocnice se musí připravovat na řešení různých nežádoucích situací. 

Z tohoto důvodu zpracovávají různé plány jednak ty, které ukládá zákon a další podle 

vlastních potřeb. Plány zpracovávají nejen pro svou ochranu, ale pro ochranu zaměstnanců, 

prostor, technologií a pacientů. 

2.4.2 Zdravotnictví z pohledu kritické infrastruktury 

V předcházející kapitole byl popsán systém zdravotnictví. Tato kapitola popisuje určování 

prvků KI ve zdravotnictví a jejich kritéria. Úkoly MZ a jeho cíle v krizové připravenosti  

ve zdravotnictví jako součást systému zdravotnictví. 

Česká republika a státy EU vytváří určitá opatření na ochranu kritické infrastruktury 

pro zajištění bezpečnosti státu, ekonomiky, veřejné správy a zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva. Řešení a výběr ochrany kritické infrastruktury je spjato 

s pojmem krizové plánování, které je nástrojem krizového řízení. A to v rámci uskutečnění 

činností cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel za KS, respektive 

plnění základních funkcí státu za krizí. [37] Zdravotnictví by mělo být vnímáno jako sektor 

hlavního významu vzhledem k zajišťování bezpečnosti. Ovšem tento fakt je vnímán 

prozatím velmi okrajově. Každý systém nejen zdravotnictví, se skládá z prvků, toků  

a vazeb, z nichž některé tvoří „kritická místa“, které mohou způsobit, že systém neplní 

svou funkci. Jednotlivé subjekty KI jsou vzájemně propojené a na sobě závislé, proto zde 

vzniká riziko řetězení problémů, které mohou způsobit selhávání nezbytných služeb 

při zátěži. Vybrané klíčové prvky zdravotnické kritické infrastruktury, jsou určující 

pro zabezpečení základní, existenčně nezbytné funkce systému. Je zde kritérium, jež 

odborně posuzuje roli prvku a to z hlediska rozsahu, závažnosti a času. To znamená, 

narušení nebo zničení prvku KI je hodnoceno z hlediska velikosti zeměpisné oblasti, která 

by byla ohrožena jeho ztrátou nebo nedostupností. Závažnost dopadu na obyvatele, 

hospodářství, životní prostřed, veřejné zdrav, psychologický nebo politický dopad. 

Závažnost dopadu v závislosti na čase hodnocené v rozmezí hodin až dnů. [66] 
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Z důvodů výše uvedených skutečností byla zdravotní péče a ochrana veřejného zdraví 

v roce 2003 a následně pak v roce 2004 zařazena mezi vytypované oblasti KI ČR. Úkolem 

MZ je zajistit rámcové podmínky pro tvorbu zdravotní politiky a pro poskytování 

zdravotní péče při MU a KS. Cílem MZ je se stav krizové připravenosti  

ve zdravotnictví, založený na udržení spojitostí [18]: 

 poskytování nezbytné zdravotní péče odborně způsobilými pracovníky, 

 fungování systému veřejného zdravotního pojištění. 

Územně příslušné orgány veřejné správy ve spolupráci se zřizovateli a provozovateli 

zdravotnických zařízení budou řešit narušení funkčnost infrastruktury za normálních 

okolností. V případě narušení funkčnosti objektů ve správě zdravotnického zabezpečení 

krizových stavů by bylo obnovení řešeno přímo na úrovni Ministerstva zdravotnictví. 

Za současné úrovně jsou opatření orientována pouze na nouzové překlenutí výpadku 

dodávek elektrické energie do klíčových provozů zdravotnických zařízení. Bezpečnostní 

rada státu určila subjekty KI, kde se zdravotní péče řadí pod číslem 4. Zde patří [72]: 

 přednemocniční neodkladná péče,  

 nemocniční péče,  

 ochrana veřejného zdraví,  

 distribuce léčiv.  

Je nezbytné, aby nejen za normálních podmínek, ale i za KS a MU byla zachována 

funkčnost zdravotnictví pro ochranu života a zdraví lidí. Ministerstva a jiné ústřední 

správní úřady pro OKI náležející do jejich působnosti navrhují odvětvová kritéria  

a předkládají je Ministerstvu vnitra. MZ při zpracování odvětvových kritérií vycházelo  

i z postupu stanovených v příloze č. III Směrnice [9], tj. v případě infrastruktury zajišťující 

nezbytnou službu (mezi které patří i zdravotnictví), se zohlední dostupnost alternativních 

řešení a doba trvání narušení služby nebo čas nutný k jejímu obnovení.[30] 

MZ stanovilo odvětvová kritéria v oblasti své působnosti na základě analýzy rizik 

posuzovaných nezbytných služeb. Také vzalo v potaz podmínky pro stanovení KI, které 

stanovuje krizový zákon [86]. Stanovení odvětvových kritérií provedlo MZ analýzou rizik 

posuzovaných nezbytných služeb a dále vytipovali jednotlivá pododvětví. Analýza 

stanovení kritérií v odvětví zdravotnictví vytipovala pododvětví zdravotní péče, ochrana 

veřejného zdraví, zdravotní pojištění, zdravotnický informační systém, zacházení 
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s návykovými látkami, přípravky, prekursory, pomocnými látkami, léčivy a prostředky 

zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí. Pro další analýzu s ohledem 

na definici KI byla vybrána zdravotní péče, ochrana veřejného zdraví, zdravotní pojištění, 

zdravotnický informační systém. [32] 

Zde ze základních prvků KI v pododvětví zdravotní péče byla vytipována zdravotnická 

zařízení ambulantní a lůžkové péče, lékárny, výjezdové základny zdravotnické záchranné 

služby, zdravotnická operační střediska (ZOS). [32] Zdravotnická zařízení jsou poměrně 

rovnoměrně rozmístěna po území ČR, takže pokud by došlo k výpadku nebo narušení 

jednoho ZZ, tak bude nahrazeno nejbližším možným zařízením podobného typu  

a tím bude splněna podmínka daná přílohou III. Směrnice [9]. Z tohoto důvodu bylo 

zvoleno odvětvové kritérium 2 500 akutních lůžek v lůžkovém zařízení. Z reálného 

hlediska žádné ZZ nesplňuje toto odvětvové kritérium, včetně jedné z největších fakultních 

nemocnice v ČR a to je nemocnice Motol v Praze. 

V pododvětví zdravotní péče jako dalším prvkem KI bylo stanoveno ZOS ZZS kraje. Role 

ZOS ZZS je nezastupitelná, protože při jeho zničení nebo narušení by bylo vážně ohroženo 

zdraví obyvatelstva. ZZS je zároveň složkou IZS a z toho důvodu bylo kritérium zařazeno 

do odvětvových kritérií nouzových služeb, do pododvětví IZS a jsou v působnosti 

Ministerstva vnitra. [32] 

V pododvětví ochrana veřejného zdraví se postupovalo principiálně stejně jako  

u stanovování odvětvových kritérií v pododvětví zdravotní péče. Po provedení analýzy 

rizik vyplynulo, že jedním z úkolů orgánů veřejného zdraví je i dohled nad nešířením 

infekčních onemocnění. Prvkem KI by tedy mohly být krajské hygienické stanice a jejich 

územní střediska, zdravotní ústavy a biologické laboratoře, v podstatě zařízení, ve kterých 

nakládání s biologickými agens a jejich únik do životního prostředí by způsobil vážné 

ohrožení zdraví obyvatelstva. Ovšem pro stanovení odvětvových kritérií chybí objektivní 

ukazatele, které by ukazovaly, o jaké jde infekční onemocnění a s jakou rychlostí se bude 

šířit a podobně. Dále nelze určit kritické množství v laboratořích, které pracují  

s biologickými agens a jejich únik do prostředí, který by vážně ohrozil zdraví obyvatel. 

Z těchto mnoha důvodů nebyla odvětvová kritéria pro pododvětví ochrana veřejného 

zdraví stanovena. Pro zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém  

se také nestanovila žádná odvětvová kritéria. A to z důvodu, že stanovení odvětvových 
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kritérií v odvětví komunikačních a informačních systémů je v kompetenci Ministerstva 

průmyslu a obchodu a MZ již žádná kritéria nestanovovalo, aby se tak vyhnulo 

duplicitě těchto kritérií. [32] 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v oblasti zdravotnictví není určen žádný prvek 

KI, respektive žádný, který by představoval kapacitu pro poskytování zdravotních služeb 

za krizí. ZZS krajů jsou sice subjekty KI, ale jejich účel je v zajišťování fungování 

komunikace ve složkách IZS a nikoliv za účelem zajištění zdravotní služby. Prvkem KI 

ZZS jsou pouze zdravotnická operační střediska [46] a to jsou dnes jediné prvky KI  

ve zdravotnictví, ovšem nejsou určeny ministerstvem zdravotnictví, ale ministerstvem 

vnitra. Nemocniční neodkladná péče není určena jako prvek KI a z toho důvodu budou 

dále popisovány ZZ jako poskytovatelé této péče. 

2.4.3 Bezpečnostní politika ve zdravotnictví ČR 

Ve zdravotnictví je také nutné zmínit bezpečnostní politiku a způsob, jak k ní zdravotnictví 

přistupuje a o co se opírá. Se zdravotnictvím se pojí pojmy jako krizová připravenost, 

krizové řízení, koncepce krizové připravenosti nebo krizové plánování. Tyto pojmy mají 

společné bezpečnost a bezpečnostní politiku státu. [4] Jedna z činností bezpečnostní 

politiky státu jako společenské činnosti je ochrana veřejného zdraví, která se realizuje 

prostřednictvím funkčního systému zdravotnictví a to jak za běžných, tak krizových stavů. 

Ochrana veřejného zdraví patří mezi základní zájmy státu.[17] MZ má ve své gesci 

zdravotnictví a k jeho bezpečnosti vytváří určité nástroje. Jedním z hlavních nástrojů je 

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR (Koncepce) [34]. Koncepce z roku 2007 

měla od svého počátku sloužit jako nástroj pro sjednocení nesourodých názorů 

na směřování přípravy celého sektoru našeho zdravotnictví k dosažení schopnosti plnit 

požadavky nového bezpečnostního prostředí. Koncepce se začala vyvíjet kolem roku 2004 

až 2005, kdy byla bezpečnostní politika pod tlakem novodobých hrozeb v podobě 

terorismu a živelních pohrom nebo průmyslových havárií doprovázena hromadně 

postiženými osobami na zdraví. Proto byly vytvořeny kroky vládou v podobě hloubkové 

analýzy funkčnosti našeho bezpečnostního systému. Ačkoliv české zdravotnictví disponuje 

všemi potřebnými prvky k zajištění úkolů bezpečnostní politiky státu, nejsou tyto prvky 

efektivně provázány k poskytování zdravotní péče za MU či za KS. Z tohoto důvodu bylo 

vydáno MZ úkol k vypracování Koncepce. [17] 
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Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví 

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky byla schválena v roce  

2007 usnesením Bezpečnostní rady státu [72]. Koncepce je představení úkolů,  

ze dvou harmonogramů souvisejících s usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS). 

Koncepce [34] znamená pokrok v zabezpečení obyvatelstva v oblasti zdravotnictví 

v období krizových situací. Koncepce [34] analyzuje připravenost resortu zdravotnictví  

a k tomu navrhuje potřebná opatření.  Význam zdravotnictví postupně stoupá v souvislosti 

se zajišťováním bezpečnosti. ČR pro snížení zdravotních následků v důsledku havárií 

s přímým ohrožením zdraví vytvořila odpovídající nástroje a prostředky. Základní rámec 

pro přípravu nástrojů a prostředků poskytuje Koncepce [34]. Odpovědnost státu  

je společným prvkem spojujícím přípravy zdravotnictví s dalšími subsystémy. Jde o dělbu 

odpovědnosti u jednotlivých orgánů veřejné správy, které odpovídají za bezpečnost 

ve svých kompetenčních úrovních. 

Obsah koncepce zahrnuje analýza aktuálního stavu, bezpečnostní strategii 

pro zdravotnictví, koncepci zajištění krizové připravenosti zdravotnictví ČR a postup 

realizace Koncepce. Pro zajištění dosažení cílového stavu krizové připravenosti 

zdravotnictví  

se pomocí SWOT analýzy identifikují silné a slabé stránky. Vazby mezi nimi umožňují 

jejich řešení v pěti následujících oblastech a to mravní prostředí, manažerské prostředí, 

odborné prostředí-lékařské vědy, především obor urgentní medicína a medicína katastrof, 

zajištění věcných zdrojů a příprava lidských zdrojů. Toto vymezení tvoří dlouhodobý 

program dosažení cílů Strategie [5]. Naplnění činností a opatření bude MZ průběžně 

realizovat zároveň s ostatními rezorty a to jsou zejména ministerstva vnitra, obrany, financí 

a se Správou hmotných rezerv. 

2.4.4 Pracoviště fakultních nemocnic 

Zdravotnictví má mezi sektory KI velký význam, protože při jakýchkoliv nežádoucích 

situacích přebírá důležité úkoly. Musí zajistit lékařskou péči, kdy je podstatně zvýšený 

příjem pacientů než za běžné situace. Výpadek tohoto sektoru by měl významný dopad  

na celou společnost.  

Jak vyplývá z deskripce kritické infrastruktury ve zdravotnictví, neexistuje zatím žádný 

prvek ve zdravotnictví, který by splňoval odvětvová kritéria v oblasti poskytování 
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zdravotní péče. V pododvětví zdravotní péče bylo vytipováno několik základních prvků 

KI, stejně tak jako v pododvětví ochrany veřejného zdraví. Oba dva tyto systémy jsou 

rozsáhlé a skládají se z mnoha prvků. Proto je v práci zaměřena pozornost na pododvětví 

zdravotní péče a v ní na zdravotnická zařízení a to z toho důvodu, že jde o poskytovatele 

zdravotní péče a služeb. Jako jedny z klíčových zdravotnických zařízení kvůli své velikosti 

a multioborovosti, mohou být považovány fakultní nemocnice (FN), které poskytují 

zdravotní péči v plném rozsahu a poskytují zejména neodkladnou nemocniční péči  

a následnou nemocniční péči. Do role ZZ vstupuje zřizovatel, kdy to je především MZ  

a kraj. V kraji to může být soustava nemocnic, které nedisponují FN a proto jejich 

struktura je poněkud složitá a popis nelze pojmout pro všechny typy a z tohoto důvodu se 

bude tato kapitola zabývat především FN a jejími částmi s odůvodněním, proč by se měly 

považovat za klíčové prvky. 

Cílem jakéhokoliv zdravotnického zařízení je poskytování zdravotních služeb [88]. 

Zdravotnická zařízení jsou dělena podle zřizovatele a podle typu. Podle typu ZZ můžeme 

dělit na [57]: 

 nemocniční (ústavní) péče a centra vysoce specializované péče – nemocnice (fakultní, 

krajské, soukromé…), odborné léčebné ústavy; 

 pracovně lékařská služba – dříve známá jako závodní preventivní péče, která 

zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem preventivní činnost, s cílem udržení  

a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany před nemocemi z povolání a jinými 

poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů; 

 ambulantní zdravotnická zařízení – ordinace praktického lékaře; 

 pohotovostní a záchranná služba odborné léčebné ústavy, lázně; 

 zařízení hygienické služby; 

 zařízení zajišťující léčiva, zdravotní pomůcky a stomatologické výrobky. 

Nemocnice resp. fakultní nemocnice poskytují komplexní služby lůžkové, ambulantní  

a komplementární péči. Část nemocnice jsou všeobecně lůžková oddělení, specializovaný 

ambulantní provoz, technické zázemí, vedení, lékárny a výdejny pomůcek. [51] V České 

republice je celkově 188 nemocnic a z toho 10 fakultních nemocnic. Tyto čísla udává 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydané v roce 2014.  Nemocnice v ČR lze 

rozdělit do kategorií a to podle druhu zřizovatele [49]:  
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 nemocnice řízené státem – zde řadíme všechny fakultní nemocnice: 

o Praha – čtyři fakultní nemocnice, 

o Plzeňský kraj – jedna fakultní nemocnice, 

o Královéhradecký kraj – jedna fakultní nemocnice, 

o Jihomoravský kraj – dvě fakultní nemocnice, 

o Olomoucký kraj – jedna fakultní nemocnice, 

o Moravskoslezský kraj – jedna fakultní nemocnice; 

 nemocnice řízené krajem, nemocnice obecní a městské; 

 nemocnice zřizované dalšímu právnickými subjekty. 

Fakultní nemocnice díky své velikosti a širokým možnostem poskytování zdravotních 

služeb se řadí na první místo a dá se považovat za klíčové zařízení. FN kromě zdravotní 

péče, poskytují výuku budoucím lékařům a podílejí se na vědě a výzkumu. Kdy se 

na společných pracovištích FN a lékařské fakulty se na základě požadavku vysoké školy 

uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních programech všeobecné 

lékařství, zubní lékařství a farmacie a v dalších akreditovaných oborech a v nelékařských 

zdravotnických oborech a související výzkumná a vývojová činnost. [88] FN zajišťují 

od nepřetržitého průchodu a ošetřování pacientů s „běžným onemocněním“ až po vážné 

komplikace a kritické stavy pacientů, které nejsou řešitelné na jiných pracovištích. Toto je 

dáno jednak nejmodernějším vybavením, ale i soustředěním předních specialistů  

ve svém oboru. Význam FN spočívá především v soustředění veškerých provozů do jediné 

lokality. Zde se seskupují specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, 

které se v případě potřeby okamžitě dokážou spojit a poskytnout tak komplexní a celkovou 

péči. FN provádí základní a klinický výzkum, zavádí a ověřuje nové metody, podílí se 

na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem 

prokázat jejich účinnost a jakost. Také je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou 

péčí jako je distribuce léčiv, diagnostik, zdravotnických prostředků a rehabilitačních 

pomůcek a to jak v rámci FN, tak i veřejnosti, zajišťuje transfúzní službu a zpracovává 

další biologické materiály. Každá FN má své specifické základní programy jako jsou 

například diagnostika a léčba nádorových onemocnění, péče o matku a dítě, diagnostika 

a léčba kardiovaskulárních chorob, komplexní stomatologická péče, diagnostika a léčba 

chorob krve a krvetvorných orgánů atd. [52] Každá fakultní nemocnice a nemocnice  

je také závislá na celkové spolupráci struktur na několika úrovních [58]: 
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 Spolupráce s dalšími systémy infrastruktury – dodávky energie, vody, potravin, 

telefonní a internetové spojení, bankovnictví atd. 

 Spolupráce v rámci zdravotnictví – zdravotnická záchranná služba, lékárny, 

laboratoře, praktičtí lékaři, hygienická služba, atd. 

 Funkční celky uvnitř nemocnice – jednotlivá oddělení, kuchyně, sterilizace, výpočetní 

technika, hospodářská správa, atd. 

 Komponenty v nemocnici – personál, budovy, speciální lékařské vybavení, technické 

vybavení, spotřební materiál atd. 

Z výše uvedených důvodů jsou FN a její další části důležitou součástí infrastruktury 

zdravotnictví v oblasti poskytování neodkladné nemocniční péče (NNP), které poskytují 

tato zdravotnická zařízení.  

Fakultní nemocnice jsou komplexy rozléhající se na několika kilometrech čtverečných 

a skládají se z mnoha klinik a oddělení, které jsou navzájem provázané. Poskytuje 

lékařskou, ošetřovatelskou, ambulantní a lůžkovou péči pro děti, dospělé i seniory. 

Součástí většiny FN jsou lůžková oddělení, specializovaný ambulantní provoz, technické 

zázemí, management, lékárny a výdejny pomůcek. [51] Nemocnice nebo fakultní 

nemocnice se dají popsat podle její struktury, to znamená vedení nemocnice a z pohledu 

nezdravotnického a zdravotnického. Z hlediska zdravotnického zde spadají kliniky, 

oddělení, centra, ústavy a další. Nezdravotnické dělení znamená dodávka tepla, energie, 

energobloky atd. Fakultní nemocnice jsou poměrně složitě strukturované a z tohoto důvodu 

je vhodné si FN rozdělit na menší části, které budou dále rozpracovány a analyzovány 

v analytické části. Pro účely diplomové práce bude FN popisována z hlediska 

zdravotnického, tedy nebude brán zřetel na personální, provozní čí další organizační části. 

Rozdělení částí nemocnice resp. fakultní nemocnice, které budou dále analyzovány, jsou 

z tohoto hlediska děleny na [8]: 

 Standardní ošetřovací jednotky  

 Ambulantní provoz různých odborností,  

 Laboratoře,  

 Operační sály, 

 Jednotka intenzivní péče, 

 Anesteziologicko-resuscitační oddělení,  
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 Urgentní příjem, 

 Lékárny. 

Standardní ošetřovací jednotky patří do lůžkové části nemocnice a slouží k hospitalizaci 

pacientů, kteří nejsou přímo ohrožení na životě. Ošetřovací jednotka (OJ) se dělí podle 

specializace a jednou z nich jsou standardní ošetřovací jednotky. OJ se většinou skládá 

z 25 až 30 lůžek, počty se liší podle velikost nemocnice. Rozdělují se podle věku pacienta 

jako například kojenecká, porodnická, dětská a pro dospělé. Dále podle stupně intenzity  

a infekční a neinfekční. Pokoje standardních ošetřovacích jednotek mají k dispozici 

většinou  1 až 4 lůžka. [31] 

Z velkého množství specializovaných ambulancí nejrůznějších odborností jsou  

ze základního pohledu děleny na interní a chirurgické obory. Mezi interní obory řadíme 

například oddělení dětské neurologie, klinika léčebné rehabilitace, klinika infekčního 

lékařství, klinika onkologická a další. Kliniky disponují dále ambulancí a lůžkovými 

částmi. Mezi chirurgické obory patří například chirurgická klinika, klinika ústní, čelistní  

a obličejové chirurgie, popálenin centrum nebo traumatologické centrum. Mezi chirurgické 

obory patří oddělení centrálního příjmu, pod který spadá urgentní příjem, názvy jako 

centrální příjem se mohou v jiných FN lišit.  Kdy je jeho úkolem přijímání pacientů  

se selháváním či selháním základních životních funkcí či dalšími závažnými poraněními  

a pracují 24 hodin denně. [31] 

Laboratoře jsou specializovaná pracoviště, může to být jedna místnost nebo celá soustava 

určená pro odborné pokusy, vědecký výzkum, expertní rozbory a posudky, technický 

vývoj, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, také zahrnuje školní výuku v řadě 

technických a přírodovědných oborech. Obecně se může jednat i o pracoviště určené 

pro výrobu a individuální přípravu léčiv, výbušnin nebo fotografických a filmových 

materiálů. Druhy laboratoří jsou například chemické, technické, fyzikální, technické, 

zemědělské, zdravotnické, filmové a další. Laboratoře zastoupené ve fakultních 

nemocnicích jsou chemické a zdravotnické. Mezi chemické patří biochemická laboratoř, 

fotochemická, petrochemická a analytická. Do zdravotnických laboratoří patří 

biochemická, farmaceutická, cytologická, histologická, hygienická, zubní, mikrobiologická 

laboratoř. 
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a další. Laboratoře ve FN provádí různá vyšetření pro potřebu lůžkových i ambulantních 

oddělení nemocnice. [57] 

Operační sály poskytují efektivní a akutní péči nemocným vyžadujícím chirurgický 

zákrok. Operačním sálem se rozumí operační sály a související prostory, které jsou 

nezbytné pro zajištění bezpečného provozu. Samostatný operační sál je místnost, ve které 

se provádí zákroky, vyžadující vysoký stupeň čistoty, adekvátní prováděným výkonům  

a u kterých je nutná přítomnost anesteziologa. Operační sály se dělí z hlediska účelu 

na obecné a specifické pro operační výkony neurochirurgické, kardiochirurgické  

a ortopedické. Co se týče umístění operačního sálu, je nutné brát zřetel na polohu 

spolupracujících oddělení nemocnice a to zejména lůžkové části chirurgických oborů, 

centrální sterilizace, urgentního příjmu, JIP a oddělení obrazové diagnostiky. [44] 

Jednotka intenzivní péče (JIP) je specializovaná ošetřovací jednotka poskytující 

v nemocnici a fakultní nemocnici intenzivní zdravotnickou péči. Mnoho dalších nemocnic 

a FN má také další úseky intenzivní péče pro speciální obory medicíny a to podle potřeb a 

možností dané nemocnice. Označení není jednotně dáno. Počátky JIP byly již kolem roku 

1850. Mezi specializované typy JIP patří například novorozenecká JIP, dětská, 

psychiatrická, chirurgická, gynekologická, infekční, neurochirurgická, respirační, interní, 

úrazová JIP a další. Co se týče zdravotnického personálu, tak zahrnuje školené ve vnitřním 

lékařství, chirurgii, anestezii a urgentní medicíně. Mezi personál zajišťující kontinuitu péče 

o pacienty patří mnoho praktických sester a lékařských asistentů se specializovaným 

školením. Mezi základní vybavení na JIP patří například mechanický ventilátor, srdeční 

monitory, kardiostimulátory, dialytická zařízení pro ledvinná selhání a tak dále. [45] 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) je specializovaná ošetřovací jednotka. 

Lékaři a zdravotní sestry ARO zajišťují 24 hodin denně neodkladnou resuscitaci 

pro pacienty na všech odděleních nemocnice. V případě zástavy srdeční činnosti a dechu 

hospitalizovaného pacienta jsou telefonicky přivoláni zdravotníci a k pacientovi okamžitě 

vyráží jeden lékař a jedna sestra s resuscitačními pomůckami.  Všichni zdravotničtí 

pracovníci nemocnice jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci  

a určení lékaři a sestry ARO ve spolupráci s mezioborovou jednotkou intenzivní péče tato 

školení první pomoci organizují.[2] 
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Urgentní příjem (UP) je nezastupitelné pracoviště v ošetřování kriticky nemocných 

pacientů z celého regionu, je nezbytnou součástí například TC a dalších center.  

Fakultní nemocnice používají i jiné názvy než urgentní příjem a to například Emergency, 

Centrální příjem, Emergency – Oddělení urgentní medicíny a další. Proto je v textu 

používáno především označení urgentní příjem nebo oddělení urgentního příjmu.  

Úkolem UP je ošetřování a přijímání pacientů se selháváním základních životních funkcí, 

pacientů polytraumatizovaných a pacientů se sdruženými poraněními a závažnými 

monotraumaty. [28] 

UP je jediným akutním příjmovým místem v nemocnici. Poskytují péče od ambulantní 

lékařské první pomoci až po super specializovanou péči o těžce nemocné. UP je 

pracovištěm moderně pracujícího poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťuje akutní 

lůžkovou péči. UP slouží k optimalizaci přechodu z přednemocniční neodkladné péče 

do nemocniční péče. Je personálně, přístrojově i materiálně vybaven pro převzetí pacientů 

s náhlou změnou zdravotního stavu od výjezdových skupin ZZS, posádek zdravotní služby 

přeprav pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, ale i samostatně 

příchozích pacientů. Náplň činnosti UP je funkce účinného filtru neodkladných akutních 

stavů. Strukturu tvoří příjmová část, ambulance, hala expektačních lůžek, diagnostický 

komponent, operační sál, místnost pro dekontaminaci, sklady, diskrétní místnost, místnost 

pro zemřelé a heliport. UP je stavebně odděleno od ostatních oddělení, čekáren a poraden, 

tak aby nedocházelo k prolínání akutní a chronické péče. [59] 

Lékárny jsou další součástí fakultních nemocnic. Lékárny zajišťují plynulé zásobování 

zdravotnických pracovišť FN léčivými přípravky, jako jsou infuzní roztoky, dialyzační 

roztoky, diagnostické a dezinfekční přípravky atd. a výdej léčivých přípravků  

a zdravotnických prostředků pacientům. Součástí lékáren mohou být další odborná 

pracoviště například pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků. [31] 

Chod jakékoliv fakultní nemocnice či krajské nemocnice je závislý na dalších 

spolupracujících strukturách a to v několika úrovních. Tím se rozumí spolupráce  

se systémy kritické infrastruktury (např. - dodávky elektrické energie, vody, potravin, 

telekomunikace, bankovnictví). Spolupráce v rámci zdravotnictví (např. ZZS, lékárny, 

laboratoře, praktičtí lékaři, hygienická služba). Funkční celky uvnitř nemocnice (např. 

jednotlivé kliniky a oddělení, sterilizace, kuchyně, výpočetní technika). Komponenty 
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v nemocnici (např. personál, speciální lékařská technika, technické vybavení obecně, 

spotřební materiál). [58] 

Součást poskytování neodkladné péče jsou poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

kterou je zdravotní služba [88] v jejímž rámci je poskytována přednemocniční neodkladná 

péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života a pracují 

v součinnost s nemocnicemi. Důležitá je součinnost s poskytovatelem lůžkové péče, což je 

v tomto případě zdravotnické zařízení tedy nemocnice či fakultní nemocnice, kdy  

je prvním cílem dojezdu urgentní příjem. Prvním místem pro příjezdu ZZS do nemocnice 

jde pacient na urgentní příjem, kde mu je poskytnuta neodkladná nemocniční péče. 

2.4.5 Aktuální bezpečnostní hrozby 

Ve 20. století celým světem otřásla 1. a 2. světová válka a než se celý svět stačil 

vzpamatovat z hrůz těchto válek, nastala v 60. letech 20. století studená válka. Po jejím 

úspěšném skončení se nejen ve světě, ale v ČR debatuje o pojmech bezpečnostní hrozba  

a riziko. Každý objekt, subjekt či stát vnímá míru rizika a hrozbu subjektivně. Bezpečnost 

z pohledu státu znamená, nepřítomnost ohrožení nejvyšších hodnot státu. Základní funkce 

státu je zajištění bezpečnosti pro občany. Z důvodu řešení a zároveň zajištění bezpečnosti 

byla vytvořena bezpečnostní strategie na úrovni Evropské unie a České republiky. V roce 

2003 na zasedání Evropské rady v Bruselu byla přijata konečná verze bezpečnostního 

dokumentu. Poprvé v historii EU zde byl nastíněn společný evropský přístup k zásadním 

bezpečnostním otázkám současného světa. Jsou zde definovány největší hrozby v pěti 

kategoriích a to terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, tzv. 

zhroucené státy a organizovaný zločin. Poměrně nová hrozba, která ohrožuje v dnešní 

době téměř každý stát je terorismus. Strategické bezpečnostní cíle jsou reakcí na výše 

zmíněné hrozby, budují zónu bezpečnosti a podporují efektivní mnohostranné mezinárodní 

vztahy. [65] 

Česká republika na otázky bezpečnosti reagovala obdobný způsobem a vytvořila 

Bezpečnostní strategii ČR. V roce 2003 byla novelizována v pořadí třetí Bezpečností 

strategie ČR od vzniku samostatné ČR. Proto Vláda ČR dne 8. září 2011 schválila novou 

Bezpečnostní strategii ČR [5].  Zde jsou popsány změny v bezpečnostním prostředí 

od roku 2003 a to včetně zásadních hrozeb v euroatlantickém prostoru. Vnější 

bezpečnostní hrozby podle Bezpečnostní strategie ČR [5] 2011 jsou terorismus, šíření 
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zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, kybernetické útoky, nestabilita 

a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí, negativní aspekty 

mezinárodní migrace, organizovaný zločin a korupce, ohrožení funkčnosti kritické 

infrastruktury, přerušení dodávek strategických surovin nebo energie, pohromy 

přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události. 

Pro zajištění bezpečnosti občanů daného státu je důležitá kritická infrastruktura, která 

představuje klíčovou úlohu v zajišťování základních životních potřeb obyvatel nebo 

ekonomiku. Světové ekonomické fórum vydalo v Ženevě s dalšími předními 

celosvětovými subjekty zprávu o globálních rizicích pro rok 2014. [42] Ve zprávě 

se hovoří o rizicích v rámci proměnlivého prostředí, nestabilitě ve stále více multipolárním 

světě a také o strategii pro řízení globálních rizik, kde spadá i problematika KI. Globální 

rizika jsou ve zprávě zpracovány do pěti následujících oblastí a to ekonomická rizika, 

environmentální rizika, politická rizika, společenská rizika a technologická rizika.  

Ze zprávy také vyplývá nutnost chápat a posuzovat jednotlivé prvky KI komplexním 

pohledem a hodnotit vzájemné vztahy mezi nimi. 

S vývojem světa a jeho technologií se také objevují nové environmentální rizika a nové 

mimořádné události se stále silnějšími dopady na životy, zdraví a majetek obyvatelstva. 

Světová zdravotnická organizace (WHO - World Health Organization), která vznikla 

v roce 1948, se v jedné ze svých mnoha publikací věnuje environmentálním rizikům  

a s nimi spojenými MU. Světová zdravotnická organizace se zabývá mezinárodní 

technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, jež zahrnuje širokou škálu činností 

podporující dosažení nejlepších výsledků zdraví pro všechny. [1] V publikaci s názvem 

Healt and Global Environmental Changes popisující podrobně environmentální rizika  

a související MU, dává globální doporučení, které rozpracovává pro jednotlivé kontinenty 

a jejich oblasti. Byly vytipovány základní kategorie ohrožující společnost a to klasické 

technické a přírodní události, terorismus, napadení počítačových sítí, blokáda komodit 

zajišťující přežití -  ropa, zemní plyn, voda, kontaminace potravin, zničení úrody, 

farmakologické a další ovlivnění obyvatelstva např. infrazvukem, toxickými látkami atd. 

V celém světě pozorujeme změny přírodních podmínek, zejména změny klimatu. Tyto 

události se dlouho považovaly za mimoevropské, nyní jsou i v Evropě. WHO vytipovala 
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rizika pro Evropu a zadala konkrétní téma pro rozpracování svými kancelářemi. ČR přijala 

téma vlny veder a jejich účinku na lidské zdraví. [65]  

Ze základních témat v evropské oblasti, jež mohou narušit zdravotnickou infrastrukturu, 

jsou náhlé záplavy a přívalové deště, vlny veder, nové odolné infekce, inverze  

a terorismus. V oblasti zdravotnictví kromě živelních pohrom a terorismu hrozí její 

narušení nebo selhání z hlediska strukturálního, finančního nebo politického. 

Z hlediska MZ sebou další nová vnější rizika kromě terorismu přináší rovněž hrozba 

použití prostředků či zbraní hromadného ničení. Také je zde nadále rostoucí riziko 

vzniku krizí v důsledku přírodních pohrom i průmyslových havárií a dopravních 

havárií. Mezi další hrozby se řadí zvýšené riziko vzniku situace s hromadným 

postižením osob na zdraví. Možné zdroje rizik si vypracovává každé zdravotnické 

zařízení podle svých podmínek a umístění formou plánu krizové připravenosti 

zdravotnického zařízení, v tomto případě fakultní nemocnice. Každé ZZ si zpracovává 

přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad. 

Zdroje možných rizik je možné si v ZZ dělit podle vnějších a vnitřních rizik. Závisí 

především na lokalitě daných ZZ, na jejich podmínkách a okolí. Kromě výše uvedených 

vnějších zdrojů rizik je zde zahrnuta i epizootie či výpadek telekomunikačních 

technologií. Co se týče vnitřních zdrojů rizik, jsou zde zahrnuty například výpadek nebo 

narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu (léky, krev a krevní deriváty), únik 

nebzučených látek, špatná dostupnost na další pracoviště, nedostatek zdravotnického 

a nezdravotnického personálu. Součást dokumentu PKP fakultní nemocnice je kromě 

analýzy rizik, také přehled opatření vyplývající z krizového plánu kraje a způsob zajištění 

jejich plnění. [8] 

2.5 Dílčí závěr 

Rozbor legislativních a nelegislativních dokumentů z oblasti kritické infrastruktury v ČR  

a EU a zdravotnictví v ČR, bylo poukázáno na provázanost systému zdravotnictví 

s kritickou infrastrukturou. Dalo by se objektivně posoudit, že z pohledu ČR problematika 

kritické infrastruktury ve zdravotnictví není doposud dostatečně propracovaná, jak je tomu 

například v jiných zemích Evropy. 
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Pro popsání zdravotnické kritické infrastruktury v ČR, bylo v deskripci nejdříve nutné 

popsat kritickou infrastrukturu a zdravotnictví a následně implementace kritické 

infrastruktury do zdravotnictví. V deskripci zdravotnictví byl obecně popsán systém, který 

se skládá z ochrany veřejného zdraví a zdravotní péče. Ochrana veřejného zdraví  

a zdravotní péče se skládají z mnoha subjektů a prvků a vazeb. Proto byla deskripce 

zaměřena na zdravotní péče, v ní na poskytovatele zdravotní péče a konkrétně 

na zdravotnická zařízení a to jsou fakultní nemocnice a její pracoviště. A to z důvodu, 

že fakultní nemocnice poskytují celé spektrum zdravotní péče a jsou pro poskytování 

zdravotní péče klíčové pro svou velikost a nezastupitelnost v kraji. 

Z deskripce kritické a zdravotnické infrastruktury vyplývá, že ve zdravotnictví, ačkoliv 

byly navrženy prvky KI, tak nebyl určen ani jeden prvek. Zde se nabízí otázka, jak tedy 

zdravotnictví chce zabezpečit ochranu veřejného zdraví a zdravotní péči, pokud neurčí 

žádný prvek kritický. V pododvětví zdravotní péče byly navrhnuty pro určení prvků KI 

zdravotnická zařízení, ale ani jedno zdravotnické zařízení v ČR nesplnilo požadavky 

na odvětvová kritéria, která činí 2 500 akutních lůžek. Z deskripce vyplývá důležitost 

fakultní nemocnice obecně, kdy za klíčové prvky v kraji lze považovat právě fakultní 

nemocnice. Z toho důvodu je důležité provést analýzu fakultní nemocnice a její pracoviště 

popsána  

v deskripci, zhodnotit jejich významnost a následně provést analýzu rizik na vybranou část. 

V poslední podkapitole je výčet aktuálních bezpečnostních hrozeb z pohledu Bezpečnostní 

strategie ČR [5] a bezpečnostní hrozby ve světě, kdy tyto hrozby budou použity v analýze 

rizik následující kapitoly. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Následující kapitola poskytuje celkový přehled o metodách použitých při zpracování 

diplomové práce. Použité metody jsou obecně použitelné v různých technických a jiných 

směrech. Metody jsou postupně vysvětleny a jejich použití je uvedeno v příslušných 

částech práce.  

3.1 Obecné metody 

Deskripce je první použitou metodou, jež se zabývá popisem stavu. Metoda je využita 

v kapitole 2, která popisuje současný stav problematiky kritické infrastruktury  

a zdravotnictví a jeho částí. [2] 

Analýza je metoda zabývající se rozčleněním celku na jeho elementární části, včetně 

popisu a vazeb mezi nimi a vychází z deskripční části. Metoda je využita v celé  

kapitole 4, která se zabývá analýzou řešené problematiky a to strukturou zdravotnických 

zařízení a jejich částí. Postup analýzy rizik sestává z několika bodů a to identifikace zdrojů 

nebezpečí, výběr scénářů, odhad rizik a zhodnocení rizika. [2] 

Komparace je metoda, kdy jsou jednotlivé části analyzovány s cílem nalezení podobných 

vlastností. Metoda se zabývá analýzou zdravotnické infrastruktury v zahraničí a indikátorů 

jejich narušení či selhání, ale také v samotných dílčích cílech. [2] 

Dedukcí je vytvářen nový úsudek, který vzniká na základě dříve přijatých předpokladů.  

Je to postup od obecného ke konkrétnímu. Metoda je použita pro zpracování stanovení 

kritérií kritičnosti vhodných pro hodnocení pracovišť zdravotnického zařízení. Metoda  

je uplatněna dále v návrhové části diplomové práce. [2] 

Indukce je tvorba obecného úsudku na základě konkrétních faktů. Diplomová práce 

pracuje s touto metodou především v návrhové části a v závěru. [2] 
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3.2 Specifické metody 

Název metody CARVER (Criticality, Accessibility, Recognizability, Vulnerability, Effect 

on overall milion, Return on effort) pochází ze zkratek anglických názvů jednotlivých 

kritérií hodnocených při aplikaci této analytické metody.  Metoda CARVER je použita  

v kapitole 4.1.1 pro stanovení pracoviště, jež jsou pro chod nemocnice kriticky důležitá. 

Metoda CARVER má svůj původ ve vojenských účelech. Metoda slouží pro určení 

strategických cílů a může být využita pro analýzu a hodnocení v technických a dalších 

odvětvích. Jednotlivá kritéria slouží pro výběr nejvhodnějších cílů nebo složek systému 

vhodných pro napadení. Jednotlivá kritéria jsou kritičnost, přístupnost, obnovitelnost, 

zranitelnost, vliv na chod systému, tedy vliv na chod fakultní nemocnice a rozpoznatelnost. 

Kritériím jsou přiřazeny numerické hodnoty, které kvantifikují vhodnost cíle pro případný 

útok. Následně jsou hodnoty vloženy do rozhodovací matice. Po přiřazení numerických 

hodnot všem posuzovaným kritériím je vypočítána suma, podle které lze vyhodnotit 

součásti systému vhodné pro napadení. [43] V první fázi metody se přiřazují jednotlivým 

kritériím metody jisté hodnoty v závislosti na řešeném problému. V závěru jsou hodnoty 

jednotlivých kritérií u stanovených cílů sečteny a výsledek je nejatraktivnější cíl pro možné 

napadení. 

 

Obrázek 1: Hodnotící kritéria metody CARVER 
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FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) [20] je analýza možností vzniku vad a jejich 

příčin a následků. Je to pokročilá technika kvality, která má za úkol nalézt všechna možná 

potenciální selhání oblasti, a poté nalézt všechny možné příčiny těchto selhání. Tato 

metoda bude využita v kapitole 4.2, k posuzování rizika daného pracoviště fakultní 

nemocnice. Zde se doplní bodové hodnocení týkající se důsledku, bodové hodnocení 

možného výskytu a bodové hodnocení šance na odhalení stávajícím systémem kontroly.  

Výsledný vypočtený ukazatel zaměřuje priority na preventivní nápravná opatření. Tato 

nápravná opatření jsou zaměřená na eliminaci příčin selhání produktu nebo procesu.  

Posuzována bude pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P), ty stanoví, 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého až po téměř jistou  

a vysoce pravděpodobnou hrozbu. Dále se posuzuje závažnost následků (N), která stanoví 

riziko závažnosti z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního 

prostředí. Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené škody až po nevyšší škody  

či ohrožení života. Posuzována byla také odhalitelnost rizika (H), určující jak rychle a jak 

snadno lze dané riziko či událost zjistit. Stupnice začíná možností odhalení v době 

spáchání činu nebo se doba odhalení prodlužuje na několik hodin, dní nebo může být 

riziko neodhalitelné. Podstatou metody FMEA je výpočet míry rizika podle následujícího 

vzorce: 

HNPR   

kde R = míra rizika; P = pravděpodobnost vniku rizika; N = závažnost následků; 

H = odhalitelnost rizika. 

Identifikace hrozeb může být provedena na základě brainstormingů a znalostmi z dané 

oblasti a také dalšími metodami jako je například Ishikawův diagram. Každá metoda 

FMEA probíhá ve čtyřech etapách a to analýza současného stavu, návrh preventivních 

opatření, hodnocení současného stavu a hodnocení stavu po zavedení preventivních 

opatření.  

 

Obrázek 2: Etapy metody FMEA 

Analýza 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci této kapitoly bude provedena analýza problematiky zdravotnické kritické 

infrastruktury, přesněji vytipovaných prvků KI v pododvětví zdravotní péče. Prvky 

v pododvětví zdravotní péče jsou zdravotnická zařízení a to konkrétně fakultní nemocnice, 

kdy bude analyzována významnost jednotlivých pracovišť fakultní nemocnice.  

První část kapitoly se zabývá definováním kritérií pro hodnocení významnosti pracovišť 

FN pomocí metody CARVER za účelem určení, které konkrétní pracoviště by bylo 

nejlepším potenciálním cílem útoku s největším dopadem na celý systém a zdraví obyvatel. 

Po definování kritérií následuje hodnocení významnosti pracovišť FN.  Další podkapitola 

se zabývá analýzou rizik pro tu část FN, která je shledána metodou CARVER za významné 

pracoviště, které by při narušení mělo dopad na poskytování lékařské péče. Hlavním cílem 

analýzy je minimalizace možnosti výpadku fakultní nemocnice v případě MU nebo krizové 

situace. Jedná se o proces definování hrozeb, pravděpodobnost jejich uskutečnění a dopadu 

na chráněné zájmy, z čehož následně vyplynou rizika a jejich závažnost. Každý prvek  

KI a jeho zranitelnost nebo atraktivita vůči vytipovaným hrozbám je značně odlišná,  

tudíž jsou požadavky na jeho bezpečnostní opatření individuální. [64] Poslední část  

této analýzy se věnuje hodnocení dopadů výpadku urgentního příjmu na funkci FN  

a na zdraví obyvatelstva.  

Druhá část analýzy se zabývá analýzou zdravotnické kritické infrastruktury v zahraničí. 

Konkrétně je analyzováno Německá spolková republika, Slovenská republika a Spojené 

státy Americké. Každá země vnímá důležitost zdravotnictví rozličně, a proto budou 

v analýze stručně popsána opatření dané země na ochranu zdravotnické kritické 

infrastruktury zároveň s indikátory narušení a selhání.  

V poslední části kapitoly bude provedena analýza traumatologického plánu. A to z pohledu 

zákona, jaké náležitosti by měl plán obsahovat a jaká je realita traumatologických plánu. 

Analýza traumatologického plánu bude sloužit jako výstup do návrhové části diplomové 

práce.  

4.1 Analýza významnosti pracovišť fakultní nemocnice 

Prvním krokem analýzy významnosti pracovišť je plánování a sběr dat to znamená 

definovat, co chceme chránit, od toho se odvíjí následující analýza rizik a vyhodnocení.  
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Jak bylo popsáno výše, fakultní nemocnice se skládá z mnoha částí, proto je vhodné  

si upřesnit sledovanou část FN, pro kterou bude prováděn celý proces. A to z důvodu,  

že různé části nemocnice mohou mít různé podmínky a jim hrozící rizika. Rozdělení 

nemocnice a hodnocení významnosti daných pracovišť pomocí stanovených kritérii 

metodou CARVER předchází samotné analýze rizik. V nemocnici probíhá současně 

několik činnosti, často vzájemně provázaných. Pro usnadnění je vhodné si nemocnici 

rozložit na funkční celky a hledat na čem jejich chod závisí a co je ohrožuje. (např. odd. 

ARO k chodu potřebuje personál, fungující přístroje, léky, zdravotnický materiál, lékařské 

plyny, sterilizační techniku, prádlo, zásobování proudem, vodou, potravinami, informační 

technologie, topení a klimatizaci, správní a technické zázemí v nemocnici atd.)  

4.1.1 Definování kritérií pro hodnocení významnosti pracovišť fakultní nemocnice 

FN je rozsáhlý komplex poskytující zdravotní služby, jak bylo uvedeno výše a pro analýzu 

je nutné jej rozdělit na menší části, které budou dále analyzovány. Pro účely analýzy je FN 

možné rozdělit na následující části, které byly popsány v deskripci. 

 Standardní ošetřovací jednotky, 

 Ambulantní provoz různých odborností, 

 Laboratoře, 

 Operační sály, 

 JIP, 

 ARO, 

 Urgentní příjem, 

 Lékárny. 

Jednotlivá kritéria metody CARVER níže uvedená, slouží pro výběr nejvhodnějších cílů 

nebo složek systému vhodných pro napadení s největším dopadem, jak na systém, tak jeho 

okolí. Kritériím jsou přiřazeny numerické hodnoty, které kvantifikují vhodnost cíle 

pro případný útok. Následně jsou hodnoty vloženy do rozhodovací matice. Po přiřazení 

numerických hodnot všem posuzovaným kritériím je vypočítána suma, podle které lze 

vyhodnotit součásti systému vhodné pro napadení. V první fázi metody se přiřazují 

jednotlivým kritériím metody jisté hodnoty v závislosti na řešeném problému.  
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1. Kritičnost 

Určuje hodnotu pro systém, podsystém nebo jeho součást v. Cíl se považuje za kritický, 

pokud by jeho zničení nebo poškození mělo dopad na výkon celého systému. Jednotlivé 

cíle musí být hodnoceny s přihlédnutím na jejich funkčnost a návaznost na ostatní prvky 

systému, dle hodnot uvedených v tabulce 1. Kritičnost závisí na následujících faktorech: 

 čas – jak rychle se projeví napadení aktiva, 

 kvalita – jaká část fakultní nemocnice bude útokem poškozena, 

 náhrady -  jaký vliv bude mít útok na fakultní nemocnici, 

 relativita – kolik cílů je vystaveno riziku útoku, kde se nachází, jaká je jejich hodnota. 

Tabulka 1: Stanovení hodnot pro vyjádření kritičnosti 

Kritičnost Hodnoty 

Minimální 1 – 2 

Nízká 3 – 4 

Střední 5 – 6 

Vysoká 7 – 8 

Maximální 9 – 10 

2. Přístupnost 

Určuje přístup k danému aktivu. Stanovení kritéria přístupnosti je uvedeno v tabulce 2 

a obsahuje identifikaci a posouzení překážek, které musí pachatel překonat k dosažení cíle. 

Faktory ovlivňující přístup jsou: 

 přístupové trasy, 

 hustota zástavby, 

 ochranné prvky FN, 

 instalace bezpečnostních systémů. 

Tabulka 2: Stanovení hodnot pro vyjádření přístupnosti 

Přístupnost Hodnoty 

Minimální 1 – 2 

Nízká 3 – 4 

Střední 5 – 6 
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Vysoká 7 – 8 

Maximální 9 - 10 

3. Obnovitelnost 

Je měřena v čase, který bude potřeba pro opravu nebo náhradu daného aktiva. 

Obnovitelnost záleží na dostupnosti zdrojů, typu součástí systému a náhradních dílech 

potřebných k obnovení cíle. Zde se opět přiřazují hodnoty k číselným hodnotám 

uvedených v tabulce 3. 

Tabulka 3: Stanovení hodnot a kritérií pro vyjádření obnovitelnosti 

Obnovitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 - 2 Náhrada nebo oprava v řádu hodin 

Nízká 3 – 4 Náhrada nebo oprava do 2 dnů 

Střední 5 – 6 Náhrada nebo oprava do 1 týdne 

Vysoká 7 – 8 Náhrada nebo oprava do 1 měsíce 

Maximální 9 – 10 Náhrada nebo oprava do 1 roku 

4. Zranitelnost 

Zranitelnost aktiva je úzce spjata se schopnostmi a dovednostmi pachatele napadnout dané 

aktivum uvedeno v tabulce 4. Při určení zranitelnosti je třeba přihlédnout k těmto 

faktorům: 

 nutnost použít speciálních nástrojů či vybavení, 

 znalost a dovednosti pachatele, 

 původ a konstrukce daného cíle, 

 úsilí, které musí pachatel vykonat pro poškození nebo odcizení určitého cíle. 

Tabulka 4: Stanovení hodnot a kritérií pro vyjádření zranitelnosti 

Zranitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1-2 
Pachatel s velmi vysokou úrovní znalostí s užitím 

prof. vybavení způsobí minimální následky 

Nízká 3-4 
Pachatel s dobrou úrovní znalosti s užitím speciálního 

vybavení způsobí znatelné následky 

Střední 5-6 
Pachatel s průměrnou úrovní znalostí s užitím 

běžného vybavení způsobí značné následky 
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Vysoká 7-8 
Pachatel s nízkou úrovní znalostí s užitím 

provizorního vybavení způsobí kritické následky 

Maximální 9-10 

Pachatel s minimální úrovní znalostí bez užití 

technického vybavení způsobí maximální možné 

následky 

5. Vliv na chod fakultní nemocnice 

Je ukazatelem specifikujícím, jak napadení aktiva ovlivní funkčnost a chod fakultní 

nemocnice. Tento ukazatel je spjat s kritičností daného cíle, který je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5: Stanovení hodnot a kritérií pro vyjádření vlivu na chodu systému 

Vliv na chod 

systému 
Hodnoty Kritérium 

Minimální 1-2 Zásadně neovlivní chod FN 

Nízký 3-4 Ovlivní chod FN 

Střední 5-6 Zásadně ovlivní chod FN 

Vysoký 7-8 Ovlivní skupinu FN 

Maximální 9-10 Zásadně ovlivní chod FN 

6. Rozpoznatelnost 

Rozpoznatelnost je ukazatelem, do jaké míry může eventuální pachatel získat informace 

o umístění, funkčnosti, zabezpečení a dalších informací o daném aktivu uvádí tabulka 6. 

Faktory, které mohou ovlivnit rozpoznatelnost, jsou: 

 velikost a známost cíle, 

 prvky ochrany informací fakultní nemocnice, 

 možnost přístupu k dokumentaci. 

Tabulka 6: Stanovení hodnot a kritérií pro vyjádření rozpoznatelnosti 

Rozpoznatelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1-2 Velice obtížný přístup k potřebným informacím 

Nízká 3-4 Obtížný přístup k informacím 

Střední 5-6 Snadný přístup k informacím 

Vysoká 7-8 Snadný přístup k potřebným informacím 

Maximální 9-10 Velice snadný přístup k potřebným informacím 
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4.1.2 Hodnocení významnosti pracovišť fakultní nemocnice 

V levém sloupci výsledné matice v tabulce 7, je výčet všech potenciálních aktiv 

nacházejících se v objektu, které mohou být napadeny pachatelem. Každý z možných cílů 

bude ohodnocen ve všech kritériích a následně se vypočítá suma hodnot, která určuje 

váhovou hodnotu cíle. Aplikací matice CARVER je získán výčet aktiv seřazených podle 

atraktivnosti pro jejich napadení potenciálním pachatelem. 

Tabulka 7: Hodnocení významnosti jednotlivých pracovišť fakultní nemocnice 

P. č. Pracoviště C A R V E R Σ 

1. 
Standardní ošetřovací 

jednotka 
5 8 8 4 3 3 31 

2. 
Ambulantní provoz 

různých odborností 
4 8 5 4 2 3 26 

3. Laboratoře 2 5 7 4 3 3 24 

4. Operační sály 4 5 7 4 4 3 27 

5. JIP 5 9 7 4 4 3 32 

6. ARO 5 9 7 4 4 3 32 

7. Urgentní příjem 8 9 9 4 6 3 39 

8. Lékárny 1 9 5 3 1 2 21 

Z výsledné tabulky 7 vyplývá nejatraktivnější aktivum pro možné napadení pachatelem  

a tím je urgentní příjem, na který bude v následující podkapitole provedena analýza 

narušení či selhání pomocí metody FMEA.  

4.2 Analýza dopadů výpadku urgentního příjmu 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu dopadů výpadku urgentního příjmu. Nejprve 

je nutné provést identifikaci rizik pro urgentní příjem, analýzu rizik a jejich následné 

hodnocení. Při analýze rizik se fakultních nemocnic se zaměřuje pozornost na vnitřní  

a vnější ohrožení, která by mohla narušit nebo znemožnit běžný provoz ve fakultní 

nemocnici. Stejné rozdělení platí i pro pracoviště urgentního příjmu. Mezi jedno z vnějších 

ohrožení patří výpadek některého z prvků kritické infrastruktury. Při analýze se hodnotí 

pravděpodobnost výskytu daného rizika, odhalitelnost a následek na funkci pracoviště 

v takové situaci. Zde je důležitá oblast plánování, která by měla předcházet samotné 
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analýze rizik, kde by měla FN uvést své specifické podmínky, které nejsou ani pro jedno 

zařízení totožné. 

4.2.1 Identifikace hrozeb pro urgentní příjem 

Identifikace hrozeb je provedena na základě aktuálních bezpečnostních hrozeb a hrozeb, 

které si zpracovává každá fakultní nemocnice a každé pracoviště samostatně podle svých 

specifických podmínek, uvedené v kapitole 2.4.5. Vybrané hrozby pro urgentní příjem jsou 

uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: Identifikace hrozeb pro urgentní příjem 

P. č. Název hrozby pro urgentní příjem 

1. Epidemie 

2. Epizootie 

3. Teroristický útok 

4. Mimořádné události podle lokality umístění FN 

5. Technologické havárie 

6. Přeprava chemických a jaderných látek 

7. Výpadek dodávek elektrické energie 

8. Výpadek telekomunikačních technologií 

9. Výpadek v zásobování vodou 

10. Výpadek nebo narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu 

11. Únik nebezpečných látek 

12. Špatná dostupnost na další pracoviště 

13. Hromadný příjem osob 

14. Nedostatek zdravotnického a nezdravotnického personálu. 

 

Epidemie 

Znamená výskyt infekční choroby, které představuje větší nahromadění výskytu 

onemocnění v časových a místních souvislostech. V současné době se vyskytuje převážně 

chřipková epidemie. Pokud epidemie ve svém rozsahu zahrnuje většinu světa, nazývá se 

pandemie. 
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Epizootie 

U lidí se výskyt infekční choroby nazývá epidemie, u zvířat epizootie. Postihuje velký 

počet zvířat na velkém území. Není omezena prostorově, ale časově. Charakteristické rysy 

jsou rychlý nástup onemocnění, rychlé šíření a vysoká nemocnost. Je zde i riziko přenos 

nemoci na člověka. 

Teroristický útok  

Teroristický útok má mnoho podob, kdy nejčastější je bombový útok, který má fatální 

následky. Hlavní rys teroristického útoku je jeho nepředvídatelnost, neviditelná struktura 

jeho organizace. Například bombu v nemocnici je možné umístit kamkoliv do budovy, 

bez možnosti jejího rychlého nalezení.  

Mimořádné události  

Mimořádné události jsou například povodně, větrné smrště, bouřky, sněhové kalamity, 

sucha, vlny veder a další a tyto události závisí na lokalitě nemocnice. MU přírodního typu 

ohrožují prakticky celou fakultní nemocnice, včetně nejdůležitějších pracovišť, právě jako 

je urgentní příjem. MU mohou mít za následek výpadek elektrické energie, výpadek tepla, 

nefunkčnost vody a další kritické události ohrožující životy pacientů. Typ MU může být 

závislý na lokalitě daného zdravotnického zařízení. 

Technologické havárie 

Za technologické havárie lze považovat veškerá selhání technologických struktur velkého 

měřítka, například dopravních systémů nebo průmyslových procesů, požár a další. Také 

následek technologické havárie může být únik nebezpečných látek ohrožující ZZ. Havárie 

ve spádové oblasti může mít za následek hromadný příjem osob do nemocnice.  

Přeprava chemických a jaderných látek 

Dopravní nehoda při přepravě nebezpečných látek může mít za následek hromadný příjem 

osob do nemocnice včetně ohrožení samotné nemocnice, pokud se nehoda stane v její 

přímé blízkosti. 

Výpadek dodávek elektrické energie  

Výpadek elektrické energie v nemocnici může být způsobeno mnoha faktory a to 

od teroristického útoku, živelních pohrom nebo chyba lidského faktoru. Výpadek také 

může způsobit nefunkčnost řídících systému, výstražných zařízení a dalších zařízení. 

Časový rozsah takové události může být od několika minut až po několik dní. 
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Výpadek telekomunikačních technologií 

Výpadek může být způsoben nejen výpadkem proudu, ale také technologickou havárií. 

Výpadek může nastat také poruchou na přenosové technologii poskytovatele těchto služeb. 

V zdravotnických zařízeních by to mělo dopad například nepřístupnost ke zdravotnickým 

záznamům pacientů a další. 

Výpadek v zásobování vodou 

Může být způsoben nedostatečným tlakem ve vodovodních potrubích nebo znečištění 

mikroorganismy či chemikáliemi. Příčiny výpadku mohou být u ZZ externí nebo interní. 

Nutnost pro ZZ je mít zajištěný dočasný náhradní zdroj pro ZZ, pokud by došlo k jeho 

narušení. 

Hromadný příjem osob  

Může být způsoben mimořádnou událostí, jako je dopravní nehodou, únikem 

nebezpečných látek, živelní pohromou a další události. 

Špatná dostupnost na další pracoviště fakultní nemocnice 

Znemožněná dostupnost na další pracoviště fakultní nemocnice může být způsobeno 

dopravní nehodou nebo jinou MU přírodního charakteru. 

Výpadek nebo narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu  

Tento výpadek může být způsoben selháním informačního systému nebo nehoda 

v centrálním skladu léčiv a zdravotnického materiálu. Také výpadek nebo narušení 

dodávek může být způsoben dopravní nehodou a nemožností doručit dodávku do FN. 

Únik nebezpečných látek 

Nemocniční zařízení ve svém areálu skladují nebezpečné látky jako je například chlor. 

Nebezpečné látky jsou dobře zajištěny, ale vlivem technické havárie nebo lidské chyby 

mohou uniknout do areálu nemocnice a ohrozit tím větší část osob v areálu nemocnice.  

Nedostatek zdravotnického a nezdravotnického personálu 

Nedostatek personálu může být způsoben neatraktivností umístění nemocničního 

pracoviště a platem, kdy lékaři odchází do zahraničí. Dalším faktorem je stáří doktorů  

a absence nových doktorů. 
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4.2.2 Analýza možných narušení či selhání urgentního příjmu  

Na hrozby uvedené v tabulce 8 je aplikována analýza rizik pomocí metody FMEA. 

Tabulka 9 popisuje jednotlivé parametry metody FMEA [20], které jsou pravděpodobnost 

vzniku rizika, následek, odhalitelnost rizika a výsledná míra rizika. 

Tabulka 9: Nastavení hodnot semikvantitativního hodnocení metody FMEA 

R 
Výsledná (porovnatelná) míra 

rizika 
N Následek 

1-3 bezvýznamné riziko 1 
malý delikt, malý úraz, malá 

škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz 

s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda 

na majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice pravděpodobná 1 
riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko 

během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 
odhalitelné riziko během pár 

minut 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 
Nesnadno odhalitelné riziko 

(den a víc) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Pomocí těchto hodnot uvedených v tabulce je stanovena míra rizika (R) v intervalu 

(0,125>. Tabulka 10 označuje již konkrétní rizika pro urgentní příjem vypočítaných 

pomocí vzorce pro míru rizika. Míra rizika R je počítána jako součin číselných hodnot 

pravděpodobnosti, následku a odhalitelnosti.  
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Tabulka 10: Označení jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA 

P. 

č. 
Název rizika pro urgentní příjem P N H Míra rizika 

1. Epidemie 3 2 3 18 

2. Epizootie 2 2 3 12 

3. Teroristický útok 3 5 2 30 

4. Mimořádné události podle lokality umístění FN 4 3 3 36 

5. Technologické havárie 2 2 2 8 

6. Přeprava chemických a jaderných látek 2 3 3 18 

7. Výpadek dodávek elektrické energie 3 5 2 30 

8. Výpadek telekomunikačních technologií 3 2 3 12 

9. Výpadek v zásobování vodou 2 3 3 18 

10. 
Výpadek nebo narušení dodávek léčiv a 

zdravotnického materiálu 
2 4 3 24 

11. Únik nebezpečných látek 2 3 3 18 

12. Špatná dostupnost na další pracoviště 3 3 3 27 

13. Hromadný příjem osob 3 4 3 36 

14. 
Nedostatek zdravotnického a nezdravotnického 

personálu. 
2 4 3 24 

 

V tabulce 10 je vypočtena výsledná míra rizika R, pro všechna vybraná rizika zároveň se 

slovním ohodnocením. Nejvyšší bodovou hodnotou je 36 a nejnižší bodová hodnota je 8. 

Nejvyšší bodová hodnota znamená nejvyšší míru rizika pro urgentní příjem. V následující 

tabulce 11 jsou uvedeny názvy rizika pro urgentní příjem, seřazené podle nejvyšší míry 

rizika se slovním ohodnocením. 

Tabulka 11: Hodnocení rizik vypočítaných metodou FMEA 

P. č. Název rizika pro urgentní příjem Míra rizika Slovní ohodnocení 

1. Teroristický útok 36 mírné riziko 

2. 
Mimořádné události podle lokality 

umístění FN 
36 mírné riziko 

3. Výpadek dodávek elektrické energie 30 mírné riziko 

4. Hromadný příjem osob 30 mírné riziko 

5. Špatná dostupnost na další pracoviště 27 mírné riziko 
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6. 
Výpadek nebo narušení dodávek léčiv a 

zdravotnického materiálu 
24 mírné riziko 

7. 
Nedostatek zdravotnického a 

nezdravotnického personálu. 
24 mírné riziko 

8. Epidemie 18 akceptovatelné riziko 

9. Výpadek v zásobování vodou 18 akceptovatelné riziko 

10. Přeprava chemických a jaderných látek 18 akceptovatelné riziko 

11. Únik nebezpečných látek 18 akceptovatelné riziko 

12. Epizootie 12 akceptovatelné riziko 

13. Výpadek telekomunikačních technologií 12 akceptovatelné riziko 

14. Technologické havárie 8 akceptovatelné riziko 

 

Výsledné míry rizik spadají většinou do kategorie akceptovatelných rizik. Teroristický 

útok, mimořádné události podle lokality a umístění FN, výpadek dodávek elektrické 

energie, hromadný příjem osob, špatná dostupnost na další pracoviště, výpadek nebo 

narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu a nedostatek zdravotnického  

a nezdravotnického personálu patří do kategorie akceptovatelné riziko. Cílem analýzy 

možných narušení či selhání není pouze o podchycení běžných menších havárií,  

ale především odhalení všech myslitelných hrozeb, které by svou intenzitou mohly vést 

k narušení chodu celé fakultní nemocnice, nejen urgentního příjmu. K diskuzi možných 

hrozeb a rizik by měli přispět odborníci z řad hasičského záchranného sboru, hygieniků 

nebo úřady pro ochranu životního prostředí. Pro nejvyšší míry rizika seřazené  

v tabulce 11, které spadají do kategorie „mírné riziko“ je potřebné hledat opatření, které 

bude předcházet nebo zmírňovat dopad daného rizika. U událostí spadající do kategorie 

„akceptovatelné riziko“ je nutné především dodržovat technické požadavky a základní 

předpisy. Základem pro kvalitní analýzu rizik a hodnocení rizik nejen pro urgentní příjem, 

ale celkově pro celé nemocniční zařízení je sběr informací z dané oblasti a dokumentovat 

veškeré použité postupy. 

4.2.3 Hodnocení dopadů výpadku urgentního příjmu 

V této kapitole budou hodnoceny dopady na životy a zdraví obyvatelstva a na chod 

fakultní nemocnice, pokud by došlo k výpadku urgentního příjmu vlivem rizik 
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vyhodnocených v tabulce 11. Po hodnocení významnosti pracovišť FN vyšel 

pomocí metody CARVER urgentní příjem, kdy na něj byla následně provedena analýza 

rizik metodou FMEA. Urgentní příjem je pracoviště, které je pro chod nemocnice v rámci 

poskytování nemocniční neodkladné péče kriticky důležité. 

Rizika pracoviště fakultní nemocnice jsou dána buď ohrožením, které se může vyskytnout 

v jeho lokalitě nebo ohrožení vlivem jeho vlastní zranitelnosti. Ohrožení může být 

samozřejmě způsobeno jak přírodními jevy, tak lidských faktorem. Při hodnocení dopadů 

je zvolen postup [58]: 

 Hodnocení vzájemné závislosti důležitých prvků posuzovaného sektoru.  

 Posouzení celkového dopadu nefunkčnosti prvku v posuzovaném sektoru. 

 Život a zdraví: Je-li proces narušen, jaké budou dopady na lidské životy a zdraví?  

 Časový rámec: Je-li proces narušen, jak dlouho to bude trvat, než se dostaví dopad  

na celkovou službu organizace? Čím kratší doba, tím kritičtější proces. 

 Velikost: Kolik z celkové služby bude ovlivněno, pokud se tento proces přeruší, nebo 

zcela zastaví?  

Hodnocení vzájemné závislosti důležitých prvků posuzovaného sektoru 

Urgentní příjem centralizovaně poskytuje akutní péči všem pacientům bez ohledu  

na tradiční rozdělení medicíny. UP je první kontakt nemocného se zdravotnickým 

zařízením tedy FN. Neodkladná péče funguje ve 3 etapách a to [59]: 

1. Přednemocniční péče, která je poskytována ZZS 

2. Neodkladná nemocniční péče, kterou poskytuje UP 

3. Následná nemocniční péče, kterou poskytuje lůžková část 

První kontakt pacienta s fakultní nemocnicí je urgentní příjem. Pokud by došlo k jeho 

výpadku nebo narušení, činnost UP by muselo převzít jiné pracoviště FN, které 

nedisponuje stejnými výhodami, jako je UP. 

Z pohledu neodkladné nemocniční péče lze znázornit fungování nemocnice při postupu 

pacienta na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Znázornění fungování nemocnice při neodkladné nemocniční péči 

Na obrázku 3 je znázorněno schéma postupu při poskytování neodkladné péče při příjezdu 

pacienta, kdy je první stanoviště urgentní příjem. Na jednotlivých činnostech se podílí 

současně nebo postupně několik pracovišť ve FN. Nelze podrobně popsat veškeré činnosti, 

proto je důležité vybrat zásadní postupy, které lze označit jako infrastrukturu nemocnice. 

Při definování těchto prvků je třeba se soustředit na činnosti nutné pro fungování FN 

obecně. Každý z funkčních celků se skládá v zásadě z obdobných komponent, kdy  

je důležitá jejich souhra, která umožňuje vykonávat výsledné činnosti správně. Tím je 

myšlen odborný personál, místnost, pozemek, budova, technické vybavení, komunikační  

a informační technika, speciální lékařské vybavení a další. Obecně lze říct, že každá 

jednotka respektive oddělení čí klinika jsou vzájemně více či méně závislé.  

Posouzení celkového dopadu nefunkčnosti prvku v posuzovaném sektoru 

Nefunkčnost UP v etapách neodkladné péče jasně vypadne druhá etapa, kterou  

je neodkladná nemocniční péče poskytující UP. Za následek by to mělo neschopnost 

ostatních pracovišť vykonávat činnost UP. UP kromě optimalizace přechodu z PNP do NP, 

je také vybaveno personálně, přístrojově i materiálně převzít pacienta s náhlou změnou 

zdravotního stavu a to jednak od ZZS, posádek zdravotní služby přeprava pacientů 

neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, ale i samostatně příchozích pacientů. UP 

optimalizací průniku všech neodkladných a akutních stavů na lůžka poskytovatele akutní 
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pacienta do 
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zařízení 
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vyšetření, 
operace 

ARO, JIP 
Standardní 
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lůžkové péče především odlehčuje a zrychluje ambulancím jednotlivých pracovišť tohoto 

poskytovatele a současně slouží jako filtr těchto stavů, které nejsou indikovány 

k hospitalizaci.  

Je-li proces narušen, jaké budou dopady na lidské životy a zdraví?  

Urgentní příjmy mohou být ve fakultních nemocnicích rozděleny jak pro dospělé pacienty, 

tak pro dětské pacienty. Ne každá nemocnice disponuje tímto rozdělením. Přibližný počet 

obyvatel je stanovený podle spádových oblastí fakultních nemocnic [50, 14]. 

Tabulka 12: Spádové oblasti fakultních nemocnic v ČR a jejich urgentních příjmů  

Spadové oblasti Fakultních 

nemocnic 
Přibližný počet obyvatel Urgentní příjem 

Fakultní nemocnice v 

Motole 
1 200 000 Ano 

Fakultní nemocnice Brno 1 700 000 Ano 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 200 000 Ano 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
1 100 000 Ano 

Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 
820 000 Ano 

Fakultní nemocnice Plzeň 1 050 000 Ano 

Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady 
910 000 Ne 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny v Brně 
1 300 000 Ano 

Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze 
980 000 Ano 

Ústřední vojenská 

nemocnice – vojenská 

fakultní nemocnice Praha 

1 560 000 Ano 

Tabulka 12 ukazuje, že spádové oblasti fakultních nemocnice přesahují několik krajů. Zde 

se nabízí otázka, pokud by došlo například k dopravní nehodě s velkým počtem zraněných 

v jedné ze spádových oblastí FN, u které by došlo k dočasnému výpadku nebo narušení 

UP, jak by FN poskytla nemocniční neodkladnou péči zraněným. Proto je nutné mít určitá 

opatření, pokud dojde k takovému výpadku UP. Opatření pro urgentní příjem budou 

zahrnuty v návrhové části práce. 
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Je-li proces narušen, jak dlouho to bude trvat, než se dostaví dopad na celkovou 

službu organizace? Čím kratší doba, tím kritičtější proces. 

Urgentní příjem funguje 24 hodin denně. Rozhodující pro fungování systému neodkladné 

péče je plynulé předávání pacientů z přednemocniční péče do péče nemocniční. Bude – li 

tento proces narušen zvlášť při vzniku mimořádné situace či krizové situace dopad 

na celkovou službu se dostaví prakticky okamžitě a to z důvodu, že ostatní oddělení budou 

muset vykonávat práci za oddělení urgentního příjmu, na kterou nejsou plně přizpůsobeny. 

Kdy místo, aby převzali postižené osoby, budou je muset nejdřív roztřídit na jednotlivá 

oddělení. Třídění probíhá podle časové naléhavosti neodkladných stavů [59]: 

1. Kritické stavy si vyžadují okamžité řešení 

2. Neodkladné stavy si vyžadují řešení do 2 hodin 

3. Odložitelné stavy si vyžadují řešení od 2 hodin do 24 hodin 

Pacient je v péči UP a po stanovení diagnózy, stabilizaci vitálních funkcí je předán  

na příslušné pracoviště s intenzivními lůžky. 

Kolik z celkové služby bude ovlivněno, pokud se tento proces přeruší, nebo zcela 

zastaví?  

Přeruší se etapy poskytování neodkladné péče. Tuto etapu bude muset převzít jiné oddělení 

a začnou vznikat časové prodlevy. To bude mít za následek zhoršenou organizaci ostatních 

pracovišť poskytující neodkladnou nemocniční péči a tím i prodlužování doby čekání 

akutních pacientů na ošetření, kdy mohou nastat komplikace u postiženého až smrt. [59] 

4.3 Analýza zdravotnické kritické infrastruktury v zahraničí 

První etapa vnímání ochrany kritické infrastruktury se zaměřovala na útoky hackerů, tedy 

na ohrožení kyberprostoru a později na terorismus. Postupem času se ukázaly další hrozby 

pro KI, které je třeba vnímat a vytvořit systém ochranky prvku KI. Každý stát vnímá 

hrozby subjektivně. Ve zdravotnictví je v poslední době moderní krádež zdravotnických 

záznamů. Plyne z toho ekonomický prospěch pro organizovaný zločin, je těžko 

vysledovatelný a pátrání zabírá mnoho času. [32] Velká Británie byla jedním z prvních 

průkopníků v otázkách ohledně oblasti ochrany kritické infrastruktury. 
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4.3.1 Spolková republika Německo  

Spolková republika Německo (SRN) v roce 2009 schválila Národní strategii na ochranu 

kritické infrastruktury [6]. Federální a státní vláda se dohodly na klasifikaci v 9 odvětvích  

a celkem 29 pododtvětvích. V SRN funguje ochrana při katastrofách obdobně jako 

v Rakousku a to, že ochrana při katastrofách v míru je úkolem jednotlivých zemí a ochrana 

v rámci ozbrojeného konfliktu úkolem spolkové vlády. Každá země se řídí vlastním 

zákonem o ochraně při katastrofách.[38] Řídícím orgánem ohledně KI je Ministerstvo 

vnitra. MV odpovídá za ochranu KI a její dodržování ostatními úřady a ministerstvy, 

pod které spadají jednotlivá odvětví kritické infrastruktury. SRN od roku 2005 ustanovila 

Národní plán ochrany informační struktury (NPSI - Nationaler Plan zum Schutz 

der Informationsinfrastrukturen) [7], který stanovuje tři strategické cíle a to prevenci, 

reakci a nepřetržitost. S tímto plánem úzce souvisí tzv. plán KRITIS (Umsetzungsplan 

KRITIS), který je z roku 2007 a definuje kritickou infrastrukturu a její sektory. Německý 

spolkový Úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofě (BBK - Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) se zabývá řešením OKI  

ve všech oblastech, seznam KI SRN je v příloze 2. I v SRN je jednou z oblastí KI 

zdravotnictví, kde spadá [60]: 

 zdravotní materiál, 

 léky a vakcíny, 

 laboratoře. 

Cílem sektoru je zajistit zásobování obyvatelstva zdravotnickými službami za krizových 

situací. Zařízení zdravotní péče jsou zde především nemocnice. Nemocnice musí splňovat 

svou funkčnost i v extrémních situacích a je třeba zajistit vysoký výkon. Pokud 

zdravotnická zařízení nejsou schopné dát záruku plnění funkcí, mohou být vážně ohroženy 

životy lidí. Proto ve studii „Kritická infrastruktura zdravotní péče“ z roku 2006 byly 

zjištěny společně s předními odborníky zranitelná místa v rámci systému zdravotnictví. 

Tyto zranitelná místa bylo potřeba dostat do určité formy a vypracovat doporučení 

pro systém, jak provádět opatření, které mohou být realizovány v jednotlivých institucích. 

Německý spolkový úřad vydal v roce 2008 příručku zaměřenou na ochranu kritické 

infrastruktury v nemocnicích, které jsou součásti KI [58]. Opatření k OKI nemocnice 

zahrnují všechny postupy analýzy rizik a krizové plánování nemocnic zaměřené na interní 

havárie  
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a ohrožení. Cílem je pomoci s přípravou plánů nemocnic, jakožto součástí kritické 

infrastruktury a zajištění jejich chodu v případě ohrožení. Chod nemocnice je závislý  

na dalších spolupracujících strukturách ve čtyřech úrovních, jak uvádí příručka. A to jsou 

spolupráce s dalšími systémy infrastruktury, spolupráce v rámci zdravotnictví, funkční 

celky uvnitř nemocnice a komponenty v nemocnici. Řešení a opatření proti katastrofám 

v Německu jsou v kompetenci jednotlivých spolkových zemí, kdy jsou nemocnice  

dle zákonů povinny připravovat příslušné plány postupu při MU, pravidelně je musí 

aktualizovat a provádět cvičení. Mezi jedny z největších ohrožení jsou pro zdravotnictví 

jednak mimořádné událostí, ale také terorismus. [58] 

Odpovědnost za oblast KI má Ministerstvo vnitra ve spolupráci především se Spolkovým 

úřadem pro informační bezpečnost a spolkovým úřadem pro civilní ochranu a asistenci 

v případě pohrom. 

4.3.2 Slovenská republika 

Ve Slovenské republice (SR), tak jako v ostatních zemích nebyla prozatím přesně 

vymezena kritická infrastruktura. KI je zde chápána jako část infrastruktury, jejíž zničení 

nebo nefunkčnost může zapříčinit ohrožení, poškození nebo zhoršení politického  

a ekonomického chodu státu nebo života a zdraví obyvatelstva. [13] Ve Slovenské 

republice se věnuje pozornost problematice ochrany kritické infrastruktury od roku 1999. 

Jeden z prvních dokumentů, jež zavedl termín KI a definoval podmínky pro Slovenskou 

republiku je Koncepce kritické infrastruktury a způsob její ochrany a obrany. Za ochranu 

zdravotnické kritické infrastruktury, stejně jako v jiných zemích je zodpovědné MZ 

Slovenské republiky. KI se zabývá zákon o kritické infrastruktuře [79], v němž je 

zapracována i EKI a dále zákon působnost orgánů státní správy na úseku KI, postup 

při určování prvkům KI, povinnost provozovatele při ochraně prvků KI a zodpovědnost 

za porušení těchto povinností. V příloze 3. tohoto zákona [79] je seznam odvětví KI. 

V Koncepci je uložena povinnost vypracovat národní program pro ochranu  

a obranu kritické infrastruktury (Národní program) [47]. Cílem vypracování je zhodnocení 

současného stavu a identifikace nejdůležitějších infrastruktur spolu se stanovením 

programových kroků ke zkvalitnění její ochrany a obrany. V národním programu je jako 

jedna z možností kolapsu KI určený teroristický útok, případně jiné důvody jako například 

velké přírodní nebo technologické katastrofy, které by znamenaly ztráty na životech  

a majetku. Jedním ze sektorů kritické infrastruktury je zdraví. [77] V rezortu zdravotnictví 
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je v působnosti regionálních úřadů veřejného zdravotnictví realizace opatření v oblasti 

předcházení vypuknutí přenosných chorob a nákaz, příprava území na epidemie, pandemie, 

výkon státní správy v procese ochrany zdraví obyvatelstva. Na zabezpečení poskytování 

zdravotní péče obyvatelstvu je vytvořena síť poskytovatelů zdravotní péče.  Z něj je určena 

síť subjektů hospodářské mobilizace, které určitou mírou plní úlohy v přípravě zdravotní 

péče hromadně postihnutému obyvatelstvu následkem MU nebo krizové situace. Celkově 

je ustanoveno 59 poskytovatelů zdravotní péče, jako subjektů hospodářské mobilizace 

s úlohou vykonávat komplexní přípravu na činnost po vyhlášení mimořádné události nebo 

krizové situace a po přehodnocení zdravotních stavů a počtů nemocných a další běžné 

lůžkové kapacity s cílem zabezpečit 30 000 lůžek v rozšířeném lůžkovém fondu  

na poskytování zdravotní péče raněným. Pro řešení hromadných úrazů je do systému 

zařazené Operační středisko zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky. Sektor 

zdravotnictví jako sektor kritické infrastruktury představují prvky [47]: 

 síť úřadů veřejného zdravotnictví, 

 síť poskytovatelů zdravotní péče určených jako subjekty hospodářské mobilizace, 

 Národní transfúzní služba Slovenské republiky, 

 Operační středisko ZZS Slovenské republiky, 

 ochraňovatel mobilizačních rezerv rezortu a 5 skladů mobilizačních rezerv. 

Plošný výpadek sektoru je možné předpokládat pouze jako důsledek výpadku jiného 

sektoru a to například: 

Plošný výpadek v zásobování elektrické energie 

V této situaci je především nutné mít zajištěné náhradní zdroje elektrické energie 

k zajištění funkčnosti sektoru a možnost přednostního odběru pohonných hmot. 

Výpadek sektoru dopravy v rámci regionu a ne na celém území státu, který znemožní 

zásobování poskytovatelům 

Zde je základním předpokladem zachování funkčnosti prvku mít dostatečné zásoby 

potravin, pitné vody, léků a zdravotnických pomůcek a to minimálně na 5 dní, odklonění 

transportu raněných do nemocnic v jiných regionech. 

Výpadek sektoru vody 

V této situaci je pro zajištění funkce sektoru především nutné mít zajištěné nouzové 

zásobování vodou, případně vlastní zdroje pitné vody nebo její uskladnění ve vodojemech. 
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Kombinace všech třech výpadků v sektorech způsobené živelní pohromou  

Může působit na části území státu, přičemž zachování funkčnosti prvku KI sektoru 

zdravotnictví bude vyžadovat opatření předchozích bodů. 

Základním opatřením na OKI v sektoru zdravotnictví je [47]: 

 možné systémové kroky v reformě zdravotnictví, 

 zajištění kapacity pro případné nouzové poskytování zdravotní péče, 

 výcvik personálu, 

 budování kapacit pro karanténu. 

Subjektem zodpovědným za ochranu sektoru je MZ Slovenské republiky. Odpovědnost  

za KI má vláda Slovenské republiky, Ministerstvo vnitra a další jednotlivá ministerstva. 

4.3.3 Spojené státy Americké 

Spojené státy Americké (USA) společně s Austrálií byly první státy, které začaly zabývat 

problematikou kritické infrastruktury a její šíře. Systém KI v USA je jedním 

z nejpropracovanějších systémů ve světě. V roce 1996 bylo vydáno nařízení č. 13010 

(Executive Order 13010) prezidentem Billem Clintonem, jehož cílem bylo klást důraz 

na možné útoky na kybernetické systémy a vypořádat se s nimi. Prvním krokem řešící 

problematiku KI byla Bílá kniha kritické infrastruktury z roku 1998. Záměrem Bílé knihy 

je přijetí nezbytných opatření k rychlé eliminaci zranitelnosti, kdy kromě klasických 

krizových odvětví začalo zohledňovat i odvětví kybernetického prostoru. KI z pohledu Bílé 

knihy (White Paper) je pojata jako základní systémy, které mají vliv na funkčnost státu  

a ekonomiku a mají hmotnou a kybernetickou základnu. [76] V roce 2000 byla vydána 

Národní strategie vnitřní bezpečnosti (NSHS – National Strategy for Homeland Security), 

jež obsahovala novou definici KI, rozšířenou o ochranu chemických továren a výroby, 

poštovní a lodní dopravy. Po teroristických útocích na World Trade Centre v New Yorku 

bylo v zápětí vydáno Vládní nařízení na ochranu kritické infrastruktury č. 13228 

(Executive Order on Critical Infrastructure Protection). Tímto nařízením byl zřízen Úřad 

pro vnitřní bezpečnost a Rada vnitřní bezpečnosti. Pro identifikaci KI byla v roce 2003 

vydána Prezidentská směrnice č. 7 (HSPD-7 – Homeland Security Presidential Directive) 

[25], která stanovovala priority v oblasti KI a způsob její ochrany. (Homeland Security 

Presidental Directive 7 ( HSPD-7): Critical Infrastrukcture Identification, Prioritization, 
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and protection. Washington: The White House, 2003, 10 p.) V návaznosti k této směrnici 

byla vydána Národní strategie pro ochranu kritické infrastruktury a klíčových aktiv (NSPP 

- National Strategy for The Psycical Protection od Critical Infrastructure and Key Assests), 

kde bylo zakotveno všech třináct dosavadních sektorů KI. Na tuto strategii navázala 

Národní strategie pro ochranu kritické infrastruktury (National Strategy for The Psycical 

Protection) a definuje zde tři klíčová aktiva podstatná jako infrastrukturu státu. Mezi tyto 

aktiva patří národní památky a monumenty národní hrdosti, budovy a objekty nesoucí 

národnostní bohatství a ekonomickou sílu státu, vládní budovy a veřejná shromaždiště, jež 

musí být chráněna před možnými krizovými událostmi. [56] 

V současné době je určených 19 sektorů kritické infrastruktury a jejich podoblasti dle 

Ministerstva národní bezpečnosti (Department of Homeland Security) a Národní plán 

ochrany kritické infrastruktury ( NIPP – National Infrastructure Protection Plan) uvedené 

v příloze 4. Jedním ze sektorů je zdravotní péče a veřejné zdraví. [75] Systém, sítě, služby, 

zařízení a funkce ve zdravotní péči a veřejném zdraví jsou potřebné k prevenci 

onemocnění a zdravotního postižení osob, léčby pacientů, podpora veřejného zdraví  

a zároveň reakce na mimořádné události. Tento sektor má mít zajištěný odolný systém 

zdravotní péče a veřejného zdraví při MU a je životně důležitý pro bezpečnost národa. 

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb odpovídá za tento sektor. Cíle sektoru jsou 

řazeny do tří kategorií [75]: 

 udržitelný počet zaměstnanců – chránit pracovníky proti neúmyslným důsledkům 

přírodních a člověkem způsobených katastrof; 

 fyzické zabezpečení - zabránit vnějším útokům, bránit proti potenciálním útokům nebo 

přerušení služeb zevnitř systému, chránit fyzické struktury proti přírodním  

a člověkem způsobených katastrof; 

 kybernetická ochrana  - zabránit poškození v důsledku neoprávněného použití nebo 

využití elektronických informačních a komunikačních systémů, bránit proti možným 

kybernetickým útokům způsobujícím narušení, odepření služby nebo přístup 

k citlivým datům a chránit kybernetická aktiva proti lidskému a přírodnímu poškození; 

 kontinuita služeb - poskytování základní zdravotnické služby během a po katastrofách 

nebo při narušení dodávek a podpůrných služeb. 

Co se týká priorit v tomto sektoru, panuje zde velká rozmanitost a překrývání funkcí mezi 

odvětvími. Proto je nezbytné posilovat vztah mezi vládou a soukromým sektorem 
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na podporu spolupráce nezbytné pro zlepšení ochrany v tomto odvětví. Důležitá  

je identifikace, stanovení priorit, ochrana a udržení KI tohoto odvětví při maximálním 

využití zdrojů. Ochranné programy pro zdravotní péči a veřejné zdraví jsou různé a určeny 

ke splnění bezpečnostních cílů veřejného zdraví. Mezi hlavní iniciativy v tomto odvětví je: 

 posílení sdílení informací mezi partnery sektoru s cílem zvýšit hodnotu a rozsah 

partnerské účasti v ochranných programech; 

 spolupráce s partnery sektoru prostřednictvím sdílení schopností a funkční údaje 

získané na základě analýzy sítě, identifikace kritických vzájemných vazeb v rámci 

odvětví a zdrojů sektoru a další. 

Každé odvětví KI včetně zdravotní péče a veřejného zdraví má svůj Sektorový specifický 

plán, který podrobně popisuje uplatnění Plánu ochrany národní infrastruktury a to v rámci 

rizik pro danou oblast. [75] 

Sektorový specifický plán zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví uvádí, že má 

klíčovou roli v připravenosti a reakci na všechna nebezpečí. Už zde je zásadní rozdíl 

v přístupu k důležitosti tohoto sektoru na rozdíl od ČR. Plán uvádí základní profil a cíle 

sektoru. V této části jsou uvedeny závislosti na jiných sektorech a snaha o neustálé 

zlepšování ochrany KI tohoto sektoru, která probíhá formou hodnocení rizik. Jsou zde 

uvedeny například nemocnice, které musí provést hodnocení rizik pro splnění státních 

předpisů. Dále zde posuzují zranitelnost a následky a používají různé metody pro jejich 

posuzování. Jsou zde popsány jednotlivé programy na ochranu odolnosti vybraných 

strategií a následná opatření. [23] 

V poslední době se rozmáhá krádež zdravotnických záznamů. Jde zde především  

o ekonomický prospěch organizovaného zločinu. Tyto záznamy jsou atraktivním zbožím  

a využívají se pro cílenou reklamu léků a doplňkových potravinových přípravků. Tímto 

způsobem se v poslední době v USA jedním útokem podařilo ukrást 1, 9 milionů záznamů. 

[32] To je jeden z důvodů proč je vytvoření dokumentu s názvem Bezpečnost kritické 

infrastruktury pro poskytovatele zdravotní péče v oblasti informačních technologií 

důležité. [10] Nové bezpečnostní opatření v oblasti informačních technologií jsou z důvodu 

nového propojování mezi nemocnicemi, klinikami, vzdálenými ordinacemi lékařů, 

dodavateli zdravotnického materiálu a další. Proto je nutné určit kritické koncové body a 

zabezpečit je antiviry, systémy prevence narušení a další. Tento dokument poskytuje 
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mnohostranný přístup k důležitým zabezpečením této infrastruktury pro poskytovatele 

zdravotní péče. Popisu konkrétní hrozby jako krádež identity, útok trojského koně a další. 

Je zde vytvořen podnikový plán s několika osvědčenými kroky, a to provádění 

komplexního posouzení rizik, identifikovat kritické koncové body, které jsou důležité pro 

obchodní procesy, dodržování bezpečnostní politiky. Tyto hrozby a s nimi spojená 

bezpečnostní opatření jsou nutná pro zachování citlivých informací pacientů  

a dalších důležitých informací poskytovatelů zdravotní péče. [10] 

Analýza indikátorů narušení či selhání zdravotnického zařízení 

Společným indikátorem narušení většiny Evropských i mimo evropských zemí je zapojení 

zahraniční politiky těchto států do boje proti mezinárodnímu terorismu a podílením se 

na dalších souvisejících operacích například v Afganistanu a další činnosti, které zvyšují 

ohrožení těchto zemí. Teroristické organizace volí z taktického hlediska tzv. „měkké cíle“, 

a tím jsou snad dostupná a nechráněná místa či budovy. Může to být například veřejná 

doprava a další veřejně přístupné prostory navštěvované stovkami lidí. Takto vybrané  

cíle jsou povětšinou součástí kritické infrastruktury a útok tak vede k narušení funkcí  

státu a veřejného života. Proto jsou nemocnice vhodným tzv. „měkkým cílem“  

případného útoku. [58] 

Analýza preventivních ochranných opatření 

Obecné preventivní opatření jsou znalost organizace či systému, technická připravenost, 

psychosomatická odolnost obyvatelstva a jejich znalost o krizi, tzn. vědět, kam se obrátit  

a co učinit, dále využití masmédií v dobrém slova smyslu a zdravotní podpora postižených. 

V nemocnicích se takovými opatřeními rozumí technická opatření nebo stavební úpravy 

při výpadku proudu či při záplavách. Nemocnice musí přinejmenším zajistit nouzový 

provoz a to vytvořením různých plánů a postupů pomocí analýzy rizik. Co se týče 

jednotlivých státu, tak každý stát si vypracovává své vlastní opatření na ochranu 

zdravotnické kritické infrastruktury. 

Německá Spolková republika v rámci opatření proti mimořádným událostem a krizovým 

situacím na poli zdravotnického sektoru zpracovává různé plány a příručky pro ochranu 

kritické infrastruktury zdravotnictví se zaměřením na nemocnice, které považuje za jedny 

z hlavních institucí pro zvládání mimořádných situací. Slovenská republika je na tom 

obdobně a pro jednotlivá rizika má navržena opatření v podobě náhradních zdrojů a zásob 
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a dalších opatřeních vyplývajících z analýzy rizik. USA má jeden z nejpropracovanějších 

systémů, kdy má přesně stanovené cíle, priority a plány na ochranu jakéhokoliv sektoru. 

To platí i v sektoru zdravotní péče a veřejného zdraví, kde za preventivní opatření jsou 

považována například komunikace, s co největším množstvím institucí, předávání  

si znalostí a spolupráce mezi sektory nejen ve zdravotnictví, ale i mezi dalšími sektory. 

Mimo to má zpracované specifické plány pro daný sektor, podle jeho potřeb. Především  

se soustřeďuje na bezpečnostní opatření informačních technologií poskytovatelů zdravotní 

péče a vytváří dokumenty a plány pro zajištění bezpečnosti této kritické infrastruktury. 

4.4 Analýza traumatologického plánu fakultních nemocnic v České republice 

Traumatologický plán (TP) slouží k zabezpečení odborné přednemocniční a nemocniční 

neodkladné zdravotní péče a k odbornému lékařskému vyšetření při MU a při výskytu 

hromadného postižení osob. Každé ZZ si vytváří vlastní traumatologický plán, který 

uplatňuje v případě vyššího příjmu zraněných. [88] Pojem „trauma“ pochází z řečtiny  

a jeho význam je rána nebo zranění. V lékařství pojem označuje náhlou zevní událost, 

která vede k porušení celistvosti organismu. [61] Cíl TP je vytvořit ucelený funkční systém 

poskytování NNP efektivně reagující na vznik hromadného postižení osob jako následek 

mimořádné události. TP se rozdělují podle druhu a jeho zpracovatele. Nejdřív je nutné 

nadefinovat základní pojmy, se kterými TP pracuje a to jsou: 

Hromadné postižení osob na zdraví je pojem, u kterého není jednotný počet. Při MU  

je všeobecně přijímán počet postižených ≥ 10. V případě zpracování TP organizace se bere 

jakýkoliv počet zraněných, tedy i jednoho. [61] 

Přednemocniční neodkladnou péčí se rozumí péče o postižení v místě vzniku jejich 

zranění nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření  

a při jejich předání do zdravotnického zařízení. PNP zajišťuje ZZS. [88] 

Nemocniční neodkladnou péči řeší zdravotnické zařízení, kde poskytuje potřebnou 

lékařskou péči. S tímto souvisí tzv. zdravotnický řetěz. Z hlediska času rozeznáváme 

tři časové úseky. První „laická část“, zde se poskytuje první pomoc prostřednictvím 

občanů. Druhá část je PNP a třetí část je nemocniční neodkladná péče, kdy ZZS předá 

postižené k odbornému ošetření do ZZ. Cílem TP je zajištění včasné a odborné lékařské 

pomoci postiženým. [61] 
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Co se týče právních úprav [78, 88, 89], v oblasti zdravotnictví, konkrétně v TP panovala 

dlouhodobá nesourodost v jejich tvoření. Zpracování TP si vyžádalo doposud neexistující 

rezortní právní úpravu, kvůli sjednocení postupu jejich tvorby. Pro tvorbu TP je to velkým 

přínosem. Nová legislativa [78, 88, 89] upřesňuje co je TP a jaký je jeho obsah a struktura, 

ale především stanovuje, kdo je povinen jej zpracovávat. Dále také nové povinnosti 

poskytovatelů zdravotních služeb.  

Nově upravené právní normy [78, 88, 89] stanoví povinnost pro vyjmenované 

poskytovatele zdravotních služeb zpracovat TP, kde mají upravit soubor opatření, která se 

uplatňují při hromadných neštěstích. Nutno zmínit, že zákony o ZS a ZZS byla 

poskytovatelům zdravotních služeb povinnost zpracovat TP uložena poprvé, jelikož 

doposud nešlo o povinnost ze zákona. [16] 

Podle vyhlášky MZ [78], o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele 

jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče se TP člení na základní část, operativní  

a pomocnou část. Aktualizace probíhá jednou za 2 roky, kdy jedno vyhotovení TP se předá 

příslušnému správnímu orgánu a vychází se z místních podmínek. V současné době jsou 

traumatologické plány zpracovány [61]: 

 v rámci havarijních plánů krajů,  

 v rámci vnějších havarijních plánů krajů, 

 provozovatelů jaderných zařízení, 

 provozovatelů objektů s rizikem vzniku závažné průmyslové havárie, 

 v rámci vnitřních havarijních plánů provozovatelů objektů rizikových činností, 

 poskytovateli zdravotnické záchranné služby, 

 poskytovateli jednodenní a lůžkové péče. 

Traumatologické plány havarijních plánů krajů obsahují postupy zdravotnických 

zařízení a správních úřadů a organizaci zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní 

pomoci obyvatelstvu postiženému MU nebo osobám provádějícím záchranné a likvidační 

práce, a které byly v souvislosti s mimořádnými událostmi zdravotně postiženy. Dále 

obsahují způsoby zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému 

obyvatelstvu včetně zásad ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory MU, 

režimů ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dotčených ZZ. Zpracovatel je Hasičský 
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záchranný sbor kraje nebo krajský úřad. Úkolem TP  je především zkrácení časové 

prodlevy od ošetření v místě mimořádné události až po příjem v nemocnici. [61] 

Traumatologické plány poskytovatelů zdravotnické záchranné služby zpracovává ZZS 

pro potřebu řešení vzniku velkého počtu zraněných (>10) a poskytnutí odborné 

zdravotnické pomoci. Cílem je především rychlý transport všech zraněných z místa MU  

do ZZ. Cílem je kvalitní, komplexní a rychlé poskytnutí PNP na místě zásahu a transport 

do místa další lékařské péče. [61] 

Traumatologické plány poskytovatelů jednodenní a lůžkové zdravotní péče jsou 

například nemocnice, polikliniky atd. Cílem je zajistit a připravit ZZ příjem a ošetření 

velkého počtu zraněných. Úlohou TP ZZ je zajištění urgentního i neurgentního příjmu 

postižených osob z prostoru mimořádné události a zajištění následné odborné zdravotní 

péče podle charakteru postižení zdraví. Zároveň je ZZ poslední část záchranného řetězce. 

Plán obsahuje několik kapitol, jde například příjem informace o vzniklé MU,  

aktivace TP a vyhlášení poplachu, vytvoření lůžkové kapacity, centra třídění, práce 

s krevní bankou atd. [61] 

V první řadě je nutné si uvědomit, že TP v rámci havarijních plánů jsou směřovány 

na situaci hromadného neštěstí, což znamená komplexní zajištění zdravotní péče 

postiženým osobám MU. TP plány poskytovatelů jednodenní a lůžkové péče jsou 

směřovány zásadně na skupinu osob, postižených na zdraví v souvislosti s hromadným 

postižením zdraví v rámci hromadného neštěstí. Traumatologické plány poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby jsou pak ze zákona [89] svázány specificky s činností 

zdravotnické záchranné služby a to s přednemocniční neodkladnou péčí. [16]  

Fakultní nemocnice mají vyhotoven traumatologický plán, jehož cílem je zajištění odborné 

zdravotní péče při hromadném příjmu postižených osob na zdraví v případě mimořádné 

situace a zajištění následné péče podle charakteru postižení zdraví. Traumatologický plán 

FN je rozpracován na jednotlivá oddělení (kliniky) tak, aby každý pracovník věděl, jaké 

úkoly musí v době MU provádět. 

Traumatologický plán každé FN by měl odpovídat jasně na otázky typu Kdo?, Co?, Kdy?, 

Jak?, dále jaké má cíle, úkoly, kompetence, rizika, prostředky, způsoby postupů a tak dále. 

Problémy v současné problematice TP je neexistence vzorového plánu, nedostatek 

podkladových materiálů, expertiz, analýz rizik a v některých případech se počítá s nízkou 
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pravděpodobností potřeby, což má za následek nízkou důležitost a nedostatečné 

vypracování a dále časová a finanční nákladnost. [22, 54] V této kapitole budou rozebrány 

jednotlivé částí traumatologického plánu několika fakultních nemocnic, a bude zde popis, 

co by měly plány obsahovat podle vyhlášky [78] a co neobsahují.  

1. Základní část má být identifikační a má popisovat: 

a) jména a příjmení, adresu místa pobytu na území ČR; 

b) název, adresu sídla; 

a) přehled spojení na poskytovatele; 

b) vymezení činnosti poskytovatele; 

c) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést 

k hromadnému neštěstí a analýzu možných dopadů na činnost poskytovatele 

při poskytování zdravotní péče; přitom se vychází z přehledu možných zdrojů rizik  

a provedených analýzou ohrožení zpracovaných podle krizového plánu; 

d) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení 

zdravotnického zařízení poskytovatele a analýzu jejich možného dopadu  

na poskytování zdravotní péče při hromadném neštěstí; 

e) charakteristika typu postižení zdraví, pro která TP zpracovává; 

f) vymezení opatření, která má poskytovatel plnit při hromadných neštěstích, 

v návaznosti na analýzu zdrojů rizik a ohrožení. 

V následujících tabulkách budou popsány nejčastější nedostatky základní části, operativní 

a pomocné části ve fakultní nemocnici. [54] 

Tabulka 13: Nejčastější možné nedostatky základní části TP 

Povinnost Realita 

vymezení předmětu činnosti poskytovatele 
neuvedení nebo uvádění zbytečných 

položek 

přehled a hodnocení možných zdrojů rizik 

a ohrožení 

není vůbec uvedeno, popř. velmi obecně 

bez analýzy dopadu (je zde povinnost KÚ 

poskytnout podklady k možným rizikům) 

přehled a hodnocení možných vnitřních a 

vnějších zdrojů rizik a jejich analýz 

velká variabilita zdrojů rizik a velmi obecná 

ustanovení bez analýzy dopadu 

charakteristika typů postižených zdraví 

chybí logická souvztažnost k uváděným 

rizikům a reálné vymezení kapacit 

poskytovatele 
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vymezení opatření 

neuváděno, chybí zde např. aktivace TP, 

aktivace konkrétních pracovišť, svolání 

zaměstnanců, uvolnění lůžkové kapacity, 

zahájení triange, evakuace anebo jsou tyto 

kroky uváděny až v operativní části 

 

2. Operativní část 

a) postupy pro plnění opatření (zákon); 

b) vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývající pro poskytovatele TP 

havarijního plánu kraje a způsob jejich plnění; 

c) postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem ZZS [89]; 

d) způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadných neštěstí; 

e) přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích zdravotnického 

zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném neštěstí poskytovatelem; 

f) přehled spojení na osoby podílející se na zajištění plnění opatření podle TP, například 

telefon, adresu elektronické pošty atd. 

Tabulka 14: Nejčastější možné nedostatky operativní části TP 

Povinnost Realita 

postupy pro plnění opatření 

často slučováno s body ze základní části, 

nestanovení zřetelné odpovědi na otázku 

„Jak a kdo bude postupovat, aby bylo 

splněno opatření“ a to v rámci aktivace TP, 

triage ) 

vymezení opatření z TP kraje 
neuvádění, nebývá specifikováno zadání z 

kraje 

zajištění spolupráce se ZZS 

více komunikačních kanálů, přechod 

komunikace na více míst, chybí jasné 

kompetence v komunikaci, tedy tzv. 

kontaktní místo 

zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví při 

práci 
neuváděno 

přehled postupů 1, 2 a 24 hodin pro 

vyhlášení TP 

neuvádění, nestanovení vývoje v čase (vše 

bude stejné…) 

přehled spojení na osoby podílející se na 

zajištění plnění opatření podle TP, 

například telefon… 

neuvedeny konkrétní osoby 
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3. Pomocná část 

a) přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími osobami k zajištění plnění 

opatření podle TP; 

b) seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče 

při hromadných neštěstích; 

c) seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků potřebných 

pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí; v seznamu se uvede počet 

pracovníků v členění podle jejich odborné způsobilosti a pracovišť zdravotnického 

zařízení; 

d) zásady označování, evidence a ukládání TP; 

e) další dokumenty související s připraveností poskytovatele na plnění opatření 

při hromadných neštěstích, například geografickou a grafickou dokumentaci. 

Tabulka 15: Nejčastější možné nedostatky pomocné části TP 

Povinnost Realita 

přehled smluv neuváděno, nebo uvedeno špatně 

seznam zdravotnických pracovníků  

a léčiv 

není uvedeno vůbec nebo velmi 

nekonkrétně 

seznam pracovníků 
neuváděno, nebo je uveden kompletní 

seznam zaměstnanců 

zásady označování, evidence a ukládání TP nebývá dostupný, tedy použitelný 

další dokumenty související s připraveností 

poskytovatele na plnění opatření při 

hromadných neštěstích 

chybí například kontrolní listy a další 

dokumentace 

 

Traumatologické plány v aktuálním právním prostředí [78, 88, 89] znamenají rozdílné role 

jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a to je zásadním požadavkem funkční 

návaznosti. Jsou to plány odpovídající vlastní odezvě vhodných poskytovatelů zdravotních 

služeb při výskytu hromadného postižení osob na zdraví, kdy je potřeba zvláštního režimu 

činnosti poskytovatele. Cílem zpracování a užití je udržení kontinuity dosažitelnosti 

urgentní zdravotní péče v území při mimořádných událostech. [16] 
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4.5 Dílčí závěr 

Analýza řešené problematiky je stěžejní část diplomové práce, z níž budou vycházet 

návrhy bezpečnostních opatření pro zdravotnickou kritickou infrastrukturu. V deskripci 

byla popsána klíčová zdravotnická zařízení fakultní nemocnice a jejich rozčlenění 

na jednotlivá pracoviště. V analytické části byly podrobeny analýze významnosti 

jednotlivých pracovišť za účelem zjistit dle nastavených kritérií, které pracoviště má 

pro funkci a zajišťování neodkladné nemocniční péče při MU nejvyšší význam. Kritéria 

pro hodnocení byla definována pomocí metody CARVER. Aplikací této metody byl získán 

výčet aktiv podle atraktivnosti. Pracoviště vyhodnocené touto metodou byl urgentní 

příjem, na který byla následně provedena analýza rizik pomocí metody FMEA. Závěrečné 

seřazení hodnocených událostí bylo provedeno podle míry rizik vypočítaných  

metodou FMEA od nejvyšší míry rizik po nejnižší. V následující podkapitole bylo 

provedeno hodnocení dopadů výpadku urgentního příjmu na životy a zdraví lidí a chod 

fakultní nemocnice. 

Další kapitola se zabývá analýzou zdravotnické kritické infrastruktury v zahraničí.  

Za zahraniční země byly vybrány Německá spolková republika, Slovenská  

republika a USA. Analýza těchto zemí byla zaměřena i na indikátory narušení či selhání 

zdravotnických zařízení a preventivní opatření těchto zemí. Informace získané z těchto 

zemí byly částečně použity v návrhu bezpečnostních opatření pro zdravotnictví. 

Poslední část problematiky se týkala analýzy několika traumatologických plánů fakultních 

nemocnic, jež poukázala na jejich nedostatky ve vypracování, jako je například 

nedostatečné uvedení přehledů zdrojů rizik a další. Důvodem je nová legislativa 

upřesňující obsah a strukturu traumatologického plánu a ukládá povinnost jeho 

vypracování poskytovateli jednodenní a lůžkové zdravotní péče. Dalším důvodem 

nedostatečného zpracování je také nedostatek expertíz a podkladových plánů pro vytvoření 

traumatologického plánu FN a také zatím nedostatek povědomí o důležitosti  

TP pro fakultní nemocnici. V návrhové části proto bude jedna kapitola zaměřena  

na novelizaci traumatologických plánů fakultních nemocnic. Správné zpracování obsahu  

a struktury traumatologického plánu je jeden z nástrojů vedoucí k bezpečnosti 

zdravotnické kritické infrastruktury. 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V následující kapitole jsou uvedeny návrhy indikátorů narušení zdravotnické infrastruktury  

ze základních hledisek finančních, politických a strukturálních. Další podkapitoly uvádí 

indikátorů narušení nebo selhání vztahující se k fakultním nemocnicím a pro konkrétní 

pracoviště fakultní nemocnice urgentní příjem.  

Po výčtu indikátorů následuje kapitola s návrhy bezpečnostních opatření pro urgentní 

příjem podle jeho specifických požadavků na bezpečnost. V podkapitole jsou také 

navrženy bezpečnostní opatření pocházející ze zahraniční literatury, které by mohly být 

využity pro bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury i v našich podmínkách. 

Následující podkapitola obsahuje návrh odvětvových kritérií pro fakultní nemocnici,  

a to z výše uvedených důvodu, kdy ani jedna fakultní nemocnice nesplňuje odvětvová 

kritéria stanovená Ministerstvem zdravotnictví.  

Poslední podkapitola se věnuje návrhu novelizace traumatologického plánu fakultní 

nemocnice. V analytické části bylo rozebráno několik traumatologických plánů fakultních 

nemocnic a jejich nejčastější nedostatky. Návrhová část poukazuje nejen na důležitost 

traumatologického plánu, ale také navrhuje možné změny v jeho obsahu pro jeho zásadní 

funkci při hromadném postižení osob na zdraví. 

5.1 Návrh indikátorů narušení nebo selhání zdravotnické infrastruktury 

V následujících kapitolách jsou navrženy možné indikátory narušení či selhání 

zdravotnické infrastruktury. První podkapitola uvádí indikátory vnějšího prostředí, které 

mají vliv na zdravotnickou kritickou infrastrukturu. Druhá podkapitola uvádí možné 

indikátory narušení či selhání fakultní nemocnice, které by ovlivnily její chod a tím 

poskytování zdravotní péče. Poslední podkapitola navrhuje specifické indikátory  

pro urgentní příjem, kdy indikátory FN a urgentního příjmu se prolínají, ale každé 

pracoviště v nemocnici má své specifické indikátory, které mohou narušit jejich chod. 

Indikátory narušení nebo selhání ve výše uvedených oblastech jsou znázorněny  

na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Návrh indikátorů narušení nebo selhání zdravotnické infrastruktury 

5.1.1 Indikátory narušení nebo selhání vnějšího prostředí 

Indikátory narušení nebo selhání mohou být různé, mezi hlavní patří selhání ze strany 

politiky, strukturální a finanční. 

Selhání ze strany politiky v mnoha nepromyšlených krocích ve zdravotní politice,  

a to pouze k momentálnímu uspokojení voličů a přílišné zprivatizování zdravotnictví. 

Zdravotnická politika se stává pouhým populistickým prostředkem politických stran 

k získání moci, ale ne k zlepšení ekonomického stavu zdravotnictví a zlepšení zdravotního 
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stavu lidí. Není jednoznačně určeno, kdy je poskytovaná péče hrazena ze standardního 

pojištění a kdy je připojištěním. Přetrvávání amatérského řízení zdravotnictví formou 

dosazování lidí bez potřebného vzdělání a zkušeností. Přeceňování významu MZ  

ve věcech zdravotnictví. Je třeba vyjasnit kompetence všech zúčastněných v systému 

zdravotnictví. [26] 

Selhání strukturální představuje roztříštěnost zdravotnictví ve smyslu nejednotnosti 

v definicích, kompetencích, rozmístění ordinací či nemocnic, příliš mnoho atestačních 

oborů. Nešetrné utrácení finančních zdrojů a naopak šetření na nevhodných místech. 

Neexistující zdravotní a léková politika státu, to znamená, že stát neví, čeho chce 

dosáhnout a tedy ani kam investovat a kam ne. Dosazování nekvalifikovaných manažerů 

do důležitých pozic, jako například ředitelé nemocnic. [26] 

Selhání finanční selhání lze chápat jako nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví 

pro zajištění jeho bezpečnosti za normálního chodu nebo za nežádoucích situací. Jasně 

nestanovené koncepce rozvoje a financování zdraví. Je nutné stanovit priority a vizi 

dalšího rozvoje a tuto vizi držet i při změně pracovníků. Zvyšující se schodek rozpočtu  

a státní dluh, který povede je snižování objemu prostředků, jdoucích do zdravotnictví. 

Dosud nedostatečná kontrola nad všemi typy zakázek ZZ, která provozují svou činnost 

majoritně z prostředků zdravotního pojištění. [26] 

5.1.2 Indikátory narušení nebo selhání fakultních nemocnic 

Fakultní nemocnice obsahuje základní procesy, vazby a komponenty, jejichž činnost je 

důležitá pro zabezpečení chodu nemocnice a poskytování nemocniční péče. Politické, 

finanční nebo strukturální selhání platí i pro zdravotnická zařízení jako jsou fakultní 

nemocnice. Další ukazatelé kvalitního poskytování zdravotní péče, jejichž nesprávné 

fungování nebo selhání mohou indikovat narušení zdravotnické infrastruktury a tím 

poskytování zdravotní péče obyvatelstvu je řízení a kontrola, lidské zdroje, nemocniční 

logistika, komunikace, zásobování vodou, zajištění zásobování elektřinou, informační 

a komunikační technika, bezpečnost a bezpečí, technické přístroje a zařízení, třídění 

pacientů v nemocnici. 

Řízení a kontrola jsou ve FN zásadní pro správné fungování celého systému poskytování 

zdravotní péče. Bez správného řízení a jeho kontrole dochází k roztříštěnosti systému. 

Řízení fakultní nemocnice musí mít stanoveny jasně dané cíle, definované úkoly, pracovní 
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a ekonomickou odpovědnost a na druhé straně s diferencovaným odměňováním  

a důslednými postihy při porušení pracovních povinností. [53] 

Nedostatek lidských zdrojů indikuje narušení poskytování zdravotní péče pacientům  

ve zdravotnickém zařízení formou nedostatku zdravotnického i nezdravotnického 

personálu. To znamená, že je nutné zajistit personál a to jak za běžných podmínek, tak 

za MU a KS, kdy je potřeby vyššího počtu personálu ve FN. Zajištění dostupnosti 

personálu je vůbec nejdůležitější komponent každého zdravotnického zařízení, bez kterého 

by nebyl možný provoz. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby při jakémkoliv ohrožení 

bylo možné zajistit potřebný počet zdravotnického i nezdravotnického personálu 

na pracovištích. Tuto problematiku řeší plány vyrozumění, které jsou součástí 

traumatologického plánu, pandemického plánu a dalších. [58] 

Nemocniční logistika obsahuje celou řadu vzájemně provázaných procesů. Cílem 

logistiky je zajistit dodávku zboží a materiálu ve správný čas na správné místo. Bez této 

funkce a jeho informační podpory nelze kvalitně provádět nemocniční logistiku. Vedle 

logistiky hlavního léčebného procesu se jedná o další procesy, jako je například nákup  

a zásobování léky a zdravotnickým materiálem, stravování, zajištění prádla, likvidace 

zdravotnického odpadu a další. Logistické zajištění fakultní nemocnice se váže  

na zdravotnické technologie, informační technologie, telekomunikační technologie  

a dokumentace. Problém logistických procesů je jejich nepříliš optimální informační 

podpora a to především u nákupu a zásobování nemocnice zdravotnickým materiálem. 

Ačkoliv zásobování léky a zdravotnickým materiálem je klíčový pomocný proces, není mu 

věnováno tolik pozornosti a investic jako například do ekonomiky nebo personalistiky.  

Je nutné přihlédnout k faktu, že zásobování léky a materiálem je pro nemocnici zásadní  

a především za MU nebo KS. Proto je důležité stanovit podmínky pro takové situace  

a zajistit fungování těchto služeb. Tím je myšleno například zajistit možnost předání dané 

služby jinému dodavateli během krátké lhůty. Dopravní problém může znemožnit 

dodávání služeb, proto je vhodné mít v areálu nemocnice nouzový sklad se zbožím delší 

trvanlivosti. Proto je nutné, aby informační systémy poskytovali v reálném čase komplexní 

informace nutné pro zkvalitnění procesu a zajištění vazeb mezi klinickým a ekonomickým 

informačním systémem. [41] 
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Komunikace interní a externí ve FN je funkce, bez níž by nebyl možný přenos informací 

odpovídající potřebám všech zúčastněných a to jsou pacienti, zaměstnanci, veřejnost, 

orgány státní správy i samosprávy a dalších spolupracujících zařízení, je dalším důležitým 

aspektem pro zajištění kvality zdravotní péče. [15] 

Zajištění zásobování vodou je nejen pro FN, ale pro každé zdravotnické zařízení životně 

důležité. Pitnou vodou se zde rozumí veškerá voda, která je přímo nebo po úpravě vhodná 

k pití, vaření, omývání těla a podobně. Voda se ve zdravotnictví používá na přípravu 

roztoků, omývání nástrojů, čištění ploch atd., proto musí být dodávána pravidelně  

a v předepsané kvalitě. Výpadek dodávek vody může mít různé příčiny. Například 

nedostatek vody či nízký tlak ve vodovodním systému nebo silné znečištění vody. Z tohoto 

důvodu musí mít ZZ zařízení zajištěný náhradní příjem pitné vody, například v podobě 

nedalekého vodojemu nebo smlouvu s dodavatelem pitné vody. [58] 

Zajištění zásobování elektřinou při jejím výpadku, je opět jednou ze zásadních funkcí, 

které zajišťují kvalitní nemocniční péči. Správné organizování v zásobování základními 

zdroji indikuje funkční poskytnutí kvalitní zdravotní péče i za nežádoucích situací. 

Snížením závislosti zdravotnických zařízení na základní infrastruktuře redukuje jejich 

zranitelnost. Kromě přípravy na možná ohrožení vyplývajících z analýzy rizik má důležitý 

význam právě snížení zranitelnosti při výpadku dodávek základních zdrojů. Z tohoto 

důvodu je nutné možné příčiny výpadku funkce ZZ omezovat a vytvářet odolnost zařízení. 

FN a její pracoviště můžou narušit i dobré výpadky elektřiny. Většina FN disponuje 

náhradními zdroji elektrické energie, tedy dieselagregáty. Například ve FN  

v Ostravě, disponují hned několika dieselagregáty, které jsou na sobě nezávislé, což 

znamená, pokud by vypadl jeden náhradní zdroj, nemělo by to vliv na další. Jsou zde 

prováděny pravidelné údržby, které kontrolují jejich funkci a stav nafty v náhradních 

zdrojích. Předpisy ohledně náhradního zdroje proudu jsou pro nemocnice obsáhlejší než 

pro jiné zdravotnické zařízení. [58] 

Zajištění informačních a komunikační techniky je další klíčová infrastruktura, bez níž 

se FN neobejdou. Týká se to například elektronických záznamy pacientů. Elektronické 

záznamy sice usnadňují práci zdravotnickému personálu, ale jsou snadno napadnutelné 

hackery a při jejich výpadku nejsou nikde zálohovány. V KS nebo MU je nutné zhodnotit, 

zdali by pří výpadku této techniky bylo vůbec možno pokračovat. V těchto souvislostech  



78 

je třeba mít vytvořenou základní dokumentaci v papírové podobě a taktéž pracovat 

s papírovými formuláři při hromadném příjmu pacientů, kdy by počítačová technika 

selhala. Tímto opatřením se dá zároveň předejít případným komplikacím během 

mimořádných událostí. Jedním z problému je také nedostatečné zabezpečení vnitřních 

informačních sítí v nemocnici. Všechny pracoviště jsou navzájem propojeny sítěmi, včetně 

propojení vzdálených klinik, nemocnic a dalších pracovišť. Útokem hackera je možné se 

lehce dostat do citlivých záznamů pacientů a tím způsobit značné problémy nemocnici  

i samotným pacientům. Stejně jak je dbáno na bezpečnostní systém budovy proti 

případným zlodějům, měly by být chráněny informační sítě nemocnic.  

Bezpečnost a bezpečí jsou pojmy ve fakultních nemocnicích zahrnující celou škálu 

činností od správné léčby až po zajištění klidu na práci pro personál bez mimořádných 

událostí či prevence kriminality. Úkolem FN je zajištění bezpečné péče kvalifikovaným 

zdravotnickým personálem, za pomoci bezpečné zdravotnické techniky a profesionální 

podpory zaměstnanců. Bezpečnost se vztahuje například na kamerový systém 

v nemocnicích, čipové karty pro zdravotnický personál nebo také bezpečná komunikace, 

prevence pádů pacientů, bezpečnost při používání rizikových léčiv a další činnosti spojené 

s bezpečností zdravotnického zařízení. [40] 

Technické přístroje a zařízení FN ve smyslu zdravotní techniky je další neodmyslitelná 

část zdravotnických zařízení. Bez jejího stálého zlepšování nelze ani zlepšovat poskytování 

zdravotní péče. Důležitá je pravidelná kontrola veškeré techniky v nemocnicích a obměna 

zastaralých zdravotnických přístrojů. Udržování a rozvíjení technické infrastruktury 

dochází ke zkvalitnění poskytování zdravotních služeb ve fakultních nemocnicích, které 

jsou pro svůj kraj velmi důležité. Důležitým faktorem pro technickou infrastrukturu  

je vytváření cílených projektů pro její modernizaci. [49] 

Třídění pacientů v nemocnici za běžné situace je nutné provádět zároveň s určováním 

priorit ošetření. Třídění pacientů je nutné provádět pečlivě například vzhledem k malé 

kapacitě oddělení. Toto třídění provádí kvalifikovaná sestra v recepci, v obtížnějších 

situacích lékař. To znamená, že málo akutní stavy nebo odložitelná péče pak může 

na vyšetření a ošetření čekat delší dobu. [28] Třídění pacientů při hromadném příjmu je 

jednou ze základních nutností nemocničních zařízení při MU. Přestože třídění provedli již 

na místě zásahu ZZS, je nutné, aby bylo po převozu do nemocnice provedeno třídění 
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znovu. Třídění snižuje stupeň chaosu a úmrtnost. Důvodem není pouze možná změna 

zdravotního stavu pacienta, ale také jiné třídící hledisko vzhledem k širokým možnostem 

nemocnice. Proto je důležité v nemocnici či fakultní nemocnici předem stanovené místo 

pro třídění pacientů a kde je umístěn zdravotnický materiál a vybavení. [27] 

5.1.3 Indikátory narušení nebo selhání urgentního příjmu 

V předchozí kapitole byly uvedeny základní indikátory, jejichž narušení nebo selhání 

indikují neschopnost fakultní nemocnice poskytování nemocniční péči v celém  

jejím rozsahu. Pro jednotlivá pracoviště FN platí obdobné indikátory narušení či selhání. 

Zde jsou uvedeny další specifické ukazatele narušení nebo selhání pro UP. První 

z konkrétních indikátorů, který by mohlo způsobit narušení chodu UP je nedostatečná 

metodika pro pracoviště. Urgentní příjem nemá doposud žádnou literaturu, uvádějící jejich 

strukturu, či počet v nemocnicích v ČR. Tento současný stav UP má za následek potíže 

přijímání akutních pacientů od záchranářů, kdy jsou na UP problémy s kapacitou. Lidé 

v některých případech musí čekat až několik hodin. Tento problém by měl vyřešit 

metodický pokyn, který je v současné době projednáván na MZ. Ovšem pokud tento 

metodický návod vznikne, nebude právní normou, takže nebude závazný pro poskytovatele 

zdravotní péče. [67] Očekávané následky nejednotnosti UP v nemocnicích nebude  

mít za následek pouze dlouhé čekání pacientů na ošetření, ale při jakékoliv nežádoucí 

události s vysokým počtem raněných, nebude UP schopný poskytovat nemocniční 

neodkladnou péče. [29] 

Další indikátory, jež mohou narušit funkci urgentního příjmu je zastaralá technika  

na urgentních příjmech a s tím nedostatečná kontrola technického provozu. Jedním  

ze zásadních problémů UP se týká pavilónového uspořádání, kde je problém z hlediska 

časové dostupnosti. To znamená velká vzdálenost několika desítek metrů oddělení 

urgentního příjmu od urgentního příjmu. Na UP může například chybět urgentní operační 

sál nebo není dostatečně zajištěný odborný personál. [59] Všichni odborníci musí být 

přítomni 24 hodin, základním požadavkem pro polytraumatizované pacienty je okamžitý 

transport do místa efektivního ošetření, čím je UP. Pokud pracoviště nemá 24 hodin 

k dispozici všechny odborníky, není schopné takovou péči poskytnout. [27] Zde  

se vyskytuje další problém a to špatné zvládnutí přesunu pacienta z přednemocniční péče 

do nemocniční péče, kdy je heliport příliš vzdálený nebo není zastřešen, jak na obrázku 5.  
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Obrázek 5: Zastřešený urgentní příjem FN Ostrava 

Nedostatek zdravotnického a nezdravotnického personálu je aktuálním problémem 

našeho zdravotnictví, který se dotýká konkrétních pracovišť i celé FN. Z hlediska 

personálu jsou důležité i jeho znalosti a jejich ověření v rámci nemocničního 

traumatologického plánu a plánu krizové připravenosti dané fakultní nemocnice  

a svých úkolech v něm, aby nedocházelo k chaosu. [27] 

5.2 Návrh bezpečnostních opatření preventivního charakteru pro urgentní 

příjem  

V předcházející kapitole byly popsány indikátory narušení nebo selhání pro fakultní 

nemocnici a jeho pracoviště urgentní příjem. V této kapitole jsou navrhnuta bezpečnostní 

opatření technického charakteru pro zachování správné funkce urgentního příjmu jak  

za běžných situací, tak mimořádných událostí a zajištění poskytování neodkladné 

nemocniční péče. V kapitole je také zahrnut stručný návrh pro zpracování analýzy rizik 

pro nemocnice podle zahraniční literatury z Německé spolkové republiky a opatření 

v rámci informačních technologií zpracované v plánech USA. Dále jsou zde pro 

zdravotnictví navrhnuta nová odvětvová kritéria. V poslední podkapitole je návrh 

novelizace traumatologického plánu a to z důvodu jeho důležitosti pro zachování 
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bezpečnosti zdravotnické kritické infrastruktury. Na obrázku 6 je stručný přehled 

bezpečnostních opatření preventivního charakteru pro urgentní příjem. 

 

Obrázek 6: Návrh bezpečnostních opatření preventivního charakteru pro urgentní příjem 

5.2.1 Návrh bezpečnostních opatření technického charakteru pro urgentní příjem 

Bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury závisí na správné funkci jednotlivých 

prvků, ze kterých se skládá zdravotnická kritická infrastruktura. Jedním z prvků jsou 

fakultní nemocnice a jejich pracoviště. Pro správné fungování urgentního příjmu  

a předávání pacienta z přednemocniční péče do nemocniční nedokladné péče je nutné 

stanovit základní požadavky na klíčové prvky pracoviště UP. Fungování základních prvků 

a organizační struktury na pracovišti UP slouží pro účinné a rychlé poskytování 

neodkladné nemocniční péče a zároveň jako opatření před výpadkem nebo narušením 

tohoto pracoviště. Bezpečnostní opatření se zaměřují na snížení nebo přenesení hrozby 

na jiný systém. Opatření je nutné vést k minimalizaci rizik a ty zmírňují následky 

nežádoucích situací. Bezpečnostní opatření v této kapitole jsou zaměřeny na specifické 

požadavky bezpečnosti pro urgentní příjem. 

Existují taková rizika, například bombový útok, který je nepředvídatelný a jen velmi těžko 

se proti němu vytváří bezpečnostní opatření taková, která umožňuje zdravotnické zařízení 
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nebo jeho konkrétní pracoviště. Tím je na mysli, že FN nebo její pracoviště je volně 

přístupné všem osobám bez rozdílu, a proto není možné zajistit její bezpečnost například 

prohlídkami při vstupu a podobně. Pro snížení dopadů je žádoucí mít zpracován evakuační 

plán a plán pro postupy při hrozbě bombou.  

Mimořádné události v podobě povodní, sněhových kalamit, vichřic a další jsou také 

závislé na lokálních podmínkách umístěné FN, tedy urgentního příjmu. Bezpečnostní 

opatření při MU jsou založeny především na správné organizaci nejen FN, ale především 

urgentního příjmu. Základním předpokladem pro zvládnutí MU je systematická analýza 

veškerých rizik a možných ohrožení vně i uvnitř UP a následné tvoření scénářů  

a vytvoření jednotných postupů. Proto je nutné mít například zpracován plán krizové 

připravenosti pro ZZ a především nesmí chybět kontaktní místo, tím je myšleno personální 

a technicky vybavené řídící centrum. Opatření není pouze napsat PKP, traumatologický 

plán a evakuační, které jsou zásadní pro FN a pro každé jednotlivé pracoviště,  

ale především prověřovat srozumitelnost těchto plánů pro personál cvičením. Nutné  

je například prověřit uvolňování lůžek, vstupy, funkce sálů, reálná šířka průchodů  

a průjezdů a další. [66] Funkčnost krizového štábu fakultní nemocnice je dalším důležitým 

faktorem pro zvládnutí mimořádné události, které má vliv na pracoviště UP. Zajistit 

krizový štáb je úkolem krizového managementu, který vytváří koncepční, organizační  

a správní předpoklady k co nejlepšímu zvládnutí MU a KS, tak aby se podařilo alespoň 

v nejnutnější míře zachovat chod ZZ a zabránit, tak ztrátám na životech a zdraví. [58] Při 

určování složení krizového štábu je třeba vymezit jeho vztah k vedení FN, kompetence, 

speciální úkoly, prostory, technické vybavení, komunikační technika a zajištění nouzového 

napájení při výpadku.  

Výpadek dodávek elektrické energie byl podrobněji uveden v předchozí kapitole.  

UP by měl disponovat náhradními zdroji elektrické energie a především provádět 

pravidelnou kontrolu a údržbu. To znamená, například doplnění nafty a sledovat technický 

stav dieselagregátu. [11] 

Další specifické bezpečnostní opatření pro urgentní příjem je správné prostorové 

uspořádání, umístění UP v areálu či monobloku nemocnice, logistické zajištění  

a personální zajištění. [24] Prostorovými nároky jsou myšleny stavební koncepce. UP 

musí být brán tak, aby další nejdůležitější oddělení jako například akutní interní péče, 
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laboratoře, krevní banky, operační sály atd. byly v úzké prostorové návaznosti a cesta 

pacienta nemocnicí byla pro pacienta i personál nejkratší. Musí řešit vjezd vozidel ZZS, 

co nejblíže vstupu do UP, co nejpřímější a nejkratší cesta z časového hlediska a zastřešený 

vstup. S tím je spojeno budování heliportu, opět v přímé blízkosti UP. V neposlední řadě 

nesmí být opomenuta možnost většího příjmu postižených osob pro případ řešení MU. 

Při narušení nebo výpadku UP by měla být fakultní nemocnice schopna vytvořit provizorní 

UP například z jiného oddělení nebo mít provizorní místnost pro vytvoření oddělení 

urgentního příjmu s jeho základními komponenty. Další možností je také přemístění 

technického vybavení, pokud se nachází v suterénních prostorách, aby nebylo poškozeno 

při záplavách. [24] 

Na zajištění zásobování důležitými službami a zdravotnickým zbožím je fungování 

nemocnice a každého pracoviště závislé zvlášť za mimořádných událostí. Tato funkce  

se opírá o informační podporu, bez níž by nemohla fungovat. Při výpadku elektrické 

energie nebo neschopnosti přijímat další dodávku zdravotnického materiálu z důvodu MU 

musí být jednotlivá pracoviště i celá nemocnice nadále schopny poskytovat služby  

a zdravotnický materiál. Je vhodné mít zajištěný vlastní nouzový sklad v areálu nemocnice 

nebo poblíž pracoviště urgentního příjmu. Zároveň je důležité mít také zajištěnou možnost 

předání dané služby jinému dodavateli během krátké lhůty. [58] 

Pro zajištění nouzového provozu, je třeba řešit takové situace pomocí příslušných plánů  

a postupů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Mezi zpracované plány FN patří 

například traumatologický plán, který má zpracován i UP, plán krizové připravenosti FN, 

plán evakuace, požární plán, pandemický plán a další, kdy s těmito plány musí být 

seznámeni všichni účastníci. Dále by ve fakultních nemocnicích měla být provedena 

příprava z hlediska rychlého informování jak uvnitř, tak navenek. To znamená 

dispečink urgentního příjmu, kde je k dispozici proškolený pracovník 24 hodin denně, 

automaticky aktivuje adekvátní síly a prostředky FN. Informování znamená například 

připravené texty zpráv a hlášení a další, aby se ZZ tímto nezdržovaly v KS nebo při MU. 

Musí být ujasněn způsob komunikace za MU a KS, plány vyrozumění a předávání 

informací, komunikace s ZOS ZZS, HZS a dalšími složkami a také způsob komunikace se 

sdělovacími prostředky. Umět spolupracovat s neziskovým sektorem, ale i tato spolupráce 

musí být předem nacvičena. Při hromadném příjmu osob je také vhodné zvolit urgentní 

příjem jako místo s největší zátěží. Právě zde by se mělo začínat s vyrozuměním, zřídit zde 
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prostory pro třídění a pro prvotní ošetření podle třídících skupin. Je možné na UP rychle 

připravit zdravotnický materiál a přivolat zde lékařské týmy. UP by taky měl být schopný 

vytvořit umístění pro možnost řízení akce přímo z něj. V počáteční fázi by pak bylo možné 

odsud řídit průběh třídění a přidělování dostupných pracovníků na potřebná místa.  

Mimo jiné UP disponuje základními zdravotnickými potřebami, které jsou rychle 

k dispozici. [27]  

Jedním z dalších návrhů bezpečnostních opatření se týká informačních technologií, které 

jsou uváděny jako jedny z možných indikátorů narušení nebo selhání, pokud nejsou 

dostatečně zajištěny. V posledních letech přibývá zneužívání a krádeže citlivých dat 

zdravotnických záznamů formou kybernetických útoků na informační technologie 

v nemocnicích. Tyto útoky se týkají mnoha zdravotnických zařízení v různých státech. 

Tento problém postihl také několik zdravotnických zařízení v USA, kdy bylo nutné proti 

těmto útokům vytvořit potřebná opatření formou plánů a metod. Analýza zahraniční 

zdravotnické kritické infrastruktury v USA uvádí, množství případů krádeží lékařských 

záznamů a krádeží identit. Ani v ČR tomu není jinak, kdy zabezpečení vnitřních sítí 

v nemocnicích je krok nazpět oproti jiným zahraničním státům. [32] 

Návrh vytvoření bezpečnostního plánu pro informační technologie v nemocnicích 

Veškerá pracoviště v nemocnici jsou navzájem propojena vnitřními sítěmi  

a s dalšími vnějšími sítěmi. Kromě propojení mezi odděleními, jsou propojeny laboratoře, 

jednotlivci z domova, pacienti a další. Z tohoto důvodu jsou sítě v nemocnicích  

velmi zranitelné. Zde je možné použít návrh opatření ve formě dokumentu,  

kterým disponuje zdravotnictví v USA. [10] Tento dokument s názvem Bezpečnost 

kritické infrastruktury pro poskytovatele zdravotní péče obsahuje postup 

bezpečnostních opatření informačních sítí pro poskytovatele zdravotní péče. Tento 

dokument popisuje mnohostranný přístup k důležitým zabezpečením infrastruktury pro 

poskytovatele zdravotní péče a základem tohoto přístupu je komplexní bezpečnostní plán 

podniku. Na obrázku 7 je zobrazeno rozložení informační sítě nemocnice vztahující se na 

celou řadu uživatelů, které uvádí výše zmíněný dokument. Níže jsou stručně popsány 

možné chyby, následky a opatření uvedeny v dokumentu proti narušení nebo výpadku 

informačních technologií. [10] 
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Většina chyb informačních sítí může být způsobena nedostatečným řízením oprav, 

nedostatečné konfigurace a správy hesel, nedostatek antivirové ochrany a prevence proti 

narušení ochrany, otevřené porty USB a DVD a další. Důsledky z toho vyplývající jsou 

ztráta osobních údajů, krádeže identit, chyby v diagnózách u pacientů a neschopnost 

používat data pacientů k poskytování zdravotní péče. Kdy tyto důsledky mohou mít 

kaskádovitý efekt, a to ztráty na životech, finanční ztráty a další. [10] 

 

 

Obrázek 7: Rozložení informační sítě nemocnice  

Z obrázku 7 vyplývá široký přístup vnějších uživatelů do interní sítě nemocnice. 

Bezpečnostní postupy pro poskytovatele zdravotní péče uvedeny v dokumentu jsou 

vytvoření bezpečnostního plánu organizace s následujícími body: 

poskytovatel sítě, 
administrace, 

onkologie, lékarny, 
radiologie 

pojišťovny 

poskytovatelé 
zdravotní péče 

v okolí 

pacienti 

služby 

další 
poskytovalé 

informačních 
sítí další lékařské 

služby 

domácí 
lékařské 
služby 

lékaři pracující 
ze vzdálených 

míst 

dálkové 
kliniky 

kanceláře 
lekařů 
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Provádění komplexního posouzení rizik – Zahrnuje posouzení zranitelnosti sítě, včetně 

zabezpečení obvodů, koncových bodů, internetových sítí a další. Tento proces by měli 

provádět pracovníci informačních technologií. [10] 

Identifikace a ochrana kritických síťových koncových bodů – Koncovými body jsou 

myšleny stolní počítače, notebooky, mobilní zařízení, databáze a další servery. Zahrnuje  

to také bezpečné použití USB zařízení, CD, DVD a další, které můžou znamenat hrozbu 

pro síť. Proto je nutné mít aktivní antiviry, antispywary, aktualizaci hesel, systémy 

prevence narušení a další bezpečnostní mechanismy. Nutné je chránit veškerá zařízení  

na stejné úrovni. [10] 

Provádění automatického monitorování pro průběžné kontrolování efektivity 

bezpečnosti, dodržování bezpečnostní politiky a bezpečnostní předpisů a minimalizace 

úniku dat – Podporování dodržování bezpečnostní politiky a předpisů je možné přecházet 

útokům hackerů narušení nemocniční dokumentace. Pro minimalizaci úniku dat  

je doporučeno zabezpečení a šifrování dat v klidovém režimu, v pohybu a při užívání dat  

a audity databáze. [10] 

Implementace automatického monitorování bezpečnosti – To znamená rychlá 

identifikace narušení bezpečnosti systému, podávání zpráv o bezpečnosti a soukromí  

na několika úrovních pro řídící pracovníky informačních sítí. Zde je nutné provádět 

centralizované sledování bezpečnosti pomocí vytvoření propojeného systému. [10] 

Veškeré nemocnice především fakultní nemocnice a jejich pracoviště disponují obrovským 

objemem citlivých dat týkající se zdravotního stavu pacienta, které je nutné mít 

zabezpečené. Z tohoto důvodu je navrhnuto vytvořit bezpečnostní opatření ve formě 

bezpečnostního plánu pro informační technologie pro poskytovatele zdravotní péče. Tento 

plán by měl zajistit bezpečnost pro lékařské záznamy pacientů a dalších interních 

dokumentů v nemocnicích.  

Návrh vytvoření příručky pro identifikaci a redukci rizika ve zdravotnickém zařízení 

Dalším návrhem bezpečnostního opatření, je vytvoření příručky pro identifikaci a redukci 

rizika ve zdravotnickém zařízení.  

Jak tedy vyplývá celkově z bezpečnostních opatření, základem pro zvládnutí mimořádné 

události na urgentním příjmu je nutné mít zpracované postupy, podkladovou dokumentaci 
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a především plány pro řešení mimořádných událostí. V poslední části bezpečnostních 

opatření je návrh pro vytvořen příručky pro identifikaci a redukci rizika výpadku funkce 

kritické infrastruktury ve zdravotnictví, kterou vytvořil Německý Spolkový úřad. Německý 

Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofě vydal příručku zaměřenou 

na ochranu kritické infrastruktury v nemocnicích. V Německu jsou nemocnice součást 

kritické infrastruktury, na rozdíl od ČR, kde nejsou. Zpracování příručky je vhodná 

pro management rizik ve všech nemocnicích. [58] Tento dokument má pomoci s přípravou 

plánů nemocnic a zajištění chodu v případě ohrožení. Výhodou je také jeho přehlednost  

a soustředění základních informací do jednoho dokumentu.  

Návrh na příručku pro identifikaci a redukci rizika výpadku funkce kritické 

infrastruktury ve zdravotnictví  

V následující části je stručně popsána  příručka plánování v nemocnicích a analýza rizik 

provedena Německým spolkovým úřadem pro ochranu obyvatelstva a pomoc 

při katastrofě. [58] Jsou zde uvedeny určité opatření a postupy, které je možné aplikovat 

pro nemocnice a její pracoviště i v ČR. Obdobně jako v nemocnicích a FN jsou zde 

uvedeny spolupráce a závislost na vnější infrastruktuře. Tato příručka má odpovídat 

na základní otázky [58]: 

 Je naše zdravotnické zařízení natolik závislé na infrastruktuře, že její výpadek ohrozí 

celkový chod zařízení? 

 Která ohrožen mohou narušit práci zdravotnického zařízení a jaká je pravděpodobnost 

jejich vzniku a jaké by to mělo dopady? 

 Jaká jsou konkrétní opatření, které je možné podniknout, aby i v mimořádné situaci 

bylo zdravotnické zařízení schopno provozu? 

Ochrana kritické infrastruktury v nemocnici spočívá ve 4 fázích a to příprava, analýza 

možných rizik ohrožujících chod nemocnice, vyhodnocení závažnosti těchto rizik  

a provedení opatření, jak uvádí příručka. Toto je včleněný řídící cyklus PDCA  (Plan, Do, 

Check, Act) do analýzy rizik. 

V první fází plánování je důležité zapracovat problematiku kritické infrastruktury  

do systému krizového plánování v nemocnici. To znamená nejprve definovat cíle a od toho 

je odvíjena analýza rizik a vyhodnocení.  
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Následuje druhá fáze analýza rizik, kde by mohla být nalezena inspirace, kde včetně 

klasického postupu analýzy rizik, je zde rozdělení na dílčí kroky a to analýza kritičnosti  

a identifikace rizik. Analýza kritičnosti určuje, která pracoviště jsou pro chod nemocnice 

kriticky důležitá. Cílem je nalézt všechna pracoviště, která jsou pro chod nemocnice 

zásadní. Analýza kritičnost je provedena formou tabulky a slovního vyjádření 

pro jednotlivá pracoviště nemocnice. Tabulka 16 uvádí příklad pro určení kritičnosti 

jednotlivých pracovišť. 

Tabulka 16: Stupně kritičnosti nemocničních pracovišť 

 Stupně kritičnosti Popis a příslušný cíl Cíl 

1 Zvláště kritická pracoviště Jejich rozlišení CÍL 1 

1 a 

Pracoviště se službami zachraňující 

život nebo další životně důležité 

služby nebo procesy 

Životně důležité pro péči 

o hospitalizované a pro 

urgentní příjem dalších 

pacientů. Např. odd. 

intenzivní péče (ARO, 

JIP), zásobování vodou, 

proudem, atd. 

 

Tabulka může pokračovat dál až do cíle 3. Funkční celky (pracoviště) s ochranným  

cílem 1 budou prověřeny pomocí detailní identifikace rizik, pak následují např. cíle 2, kde 

je provedena už zjednodušená analýza rizik. 

Identifikace rizik prověřuje možné scénáře různých ohrožení chodu nemocnice, zde  

se pak volí vyhovující metoda analýzy rizik a následuje přehled základních scénářů 

ohrožení příklad scénáře je uveden v tabulce 17. 

Tabulka 17: Přehled základních scénářů ohrožení 

Ohrožení Expozice Intenzita 
Ohrožení části 

nemocnice 

Možnost 

získání 

informace 

povodně, 

záplavy 
dle lokality 

dlouhodobé 

záplavy, 

zvýšená hladina 

nad běžný limit, 

silné 

mechanické 

působení vody 

dolní a 

suterénní 

budov, sklady, 

odborná 

lékařská 

pracoviště aj. 

úřady 
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Cílem analýzy možných ohrožení není pouze podchycení běžných drobnějších havárií, ale 

především odhalení všech možných ohrožení, které by svou intenzitou a délkou trvání 

mohly vést k závažné krizi či katastrofě. 

Po analýze ohrožení následuje analýza zranitelnosti, která má určit nakolik jsou 

zranitelná jednotlivá pracoviště nemocnice v situacích popsaných ve scénářích ohrožení. 

Jejich zranitelnost lze stanovit několika způsoby a to kvalitativně se slovním ohodnocením 

nebo stanoví zranitelnost dle vybraných kritérií, příklad je uvedený v tabulce 18. 

Tabulka 18: Kritéria pro určení zranitelnosti jednotlivých pracovišť v nemocnici 

Kritérium zranitelnosti Popis Příklad 

Význam pracoviště pro 

zvládnutí vzniklé 

mimořádné události 

Pokud má pracoviště přímý 

význam při zvládnutí dané 

situace, pak jeho výpadek 

zvyšuje zranitelnost celé 

nemocnice 

Při hromadném neštěstí je 

urgentní příjem zásadní 

pracoviště pro zvládnutí 

takové situace pro jeho 

vybavenost a tým 

odborných lékařů 

 

Třetí fáze provádí vyhodnocení rizik, kdy výsledky analýzy rizik získané ve fázi dvě je 

nutno vyhodnotit a vhodně interpretovat, aby bylo možno určit další nutné postupy  

a preventivní opatření. Dále je pak možné tyto výsledky interpretovat pomocí matice rizik. 

Podle výsledků matice rizik se dál sestaví seznam jednotlivých pracovišť nemocnice podle 

priorit, to znamená určené jejich potřebami, tedy nutností protiopatření.  

Poslední čtvrtá fáze se zaměřuje na opatření vedoucí k odstranění nebo snížení rizika. 

Právě opatření vedou ke zmírnění následků mimořádných událostí. 

Tento postup by mohl být základ pro vytvoření obdobné příručky pro nemocnice a fakultní 

nemocnice pro přípravu na mimořádné události a opatření pro zmírnění dopadů. 

5.2.2 Návrh nových odvětvových kritérií pro zdravotnictví 

V diplomové práci je poukázáno na fakt, že v pododvětví zdravotní péče, zejména v rámci 

poskytovatelů lůžkové péče doposud nebyl určen žádný prvek KI. Důvodem je skutečnost, 

že MZ stanovilo odvětvové kritérium ve výši 2 500 lůžek, které je nereálné a žádné ZZ jej 

nesplňuje. Z tohoto kritéria vyplývá, že nemocnice a fakultní nemocnice jsou nahraditelné. 
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Na základě výše uvedeného je proveden návrh nových kritérií, která by byla reálná  

a odrážela současný stav. 

Při návrhu nových odvětvových kritérii u poskytovatelů lůžkové péče je zaměřena 

pozornost na urgentní příjem. Důvodem vybrání UP jako prvku kritické infrastruktury 

místo celé nemocnice resp. fakultní nemocnice je, že UP má ve FN nezastupitelnou roli. 

Tento fakt se dá demonstrovat na příkladu lékárna a urgentní příjem, kdy při výpadku 

lékárny, je možnost jejího nahrazení jinou lékárnou a poměrně snadná obnova a bez ztrát 

na životech, pokud dojde k narušení nebo výpadku UP jak za běžné nebo mimořádné 

události, dojde ke ztrátám na životě. Tabulka 19 uvádí průměr ošetřených pacientů  

na urgentním příjmu jednotlivých fakultních nemocnic.  

Tabulka 19: Počet ošetřených na urgentním příjmu 

Fakultní nemocnice Urgentní příjem 
Počet ošetřených 

na UP za 24 hodin 

Počet ošetřených 

na UP za měsíc* 

Fakultní nemocnice v 

Motole 
Ano 100 - 120 3 600 

Fakultní nemocnice Brno Ano 6 - 7 210 

Fakultní nemocnice Ostrava Ano 8 240 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
Ano 220 6 600 

Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 
Ano 100 3 000 

Fakultní nemocnice Plzeň Ano 2 - 3 90 

Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady 
Ne X X 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny v Brně 
Ano 2 - 3 90 

Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze 
Ano 1 - 3 90 

Ústřední vojenská 

nemocnice – vojenská 

fakultní nemocnice Praha 

Ano 60 1800 

Průměrný počet ošetřených pacientů 524 15 720 

*Do měsíce je počítáno 30 dní 
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Z tabulky 19 vyplývá, že počet ošetřených na UP se pohybuje od desítek pacientů  

až po stovky za 24 hodin. Nutnost správného fungování urgentních příjmů dokazují právě 

tyto čísla. Urgentní příjem zajišťuje nepřetržité poskytování nemocniční neodkladné péče, 

lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urgentní medicína a odlehčují ambulancím 

jednotlivých pracovišť [29].  

To je důvod k vytvoření nových odvětvových kritérií nejen pro fakultní nemocnice, které 

jsou v kraji nenahraditelné a disponují urgentním příjmem. Kdy při výpadku urgentního 

příjmu by byly vážně ohroženy životy lidí. Na základě výše uvedeného je navrženo 

následující odvětvové kritérium: 

 počet ošetřených osob na urgentním příjmu za měsíc (1 700 osob/měsíc) – 

Kritérium vychází z počtu ošetřených pacientů za měsíc v jednotlivých fakultních 

nemocnicích na oddělení urgentního příjmu. 

Navržení kritérií pro fakultní nemocnici a urgentní příjem spočívá především v dostatku 

přesných dat z protokolů přednemocniční a nemocničních záznamů. Častým problémem  

u hromadných neštěstí je chaos a dokumentace tvořená během těchto situací je neúplná  

a obtížně se z nich čerpají relevantní informace. 

5.2.3 Návrh novelizace traumatologického plánu fakultní nemocnice 

Bezpečnost zdravotnictví závisí na mnoha aspektech, kdy jedním z nich je zajistit 

poskytování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními ne pouze za běžných situací, ale  

za mimořádných situací a krizových stavů. Jedním z nástrojů pro zvládnutí MU  

je traumatologický plán fakultní nemocnice.  

Důvod vytvoření traumatologického plánu fakultní nemocnicí 

TP je dokument koordinující činnost všech součástí FN za účelem poskytnutí neodkladné 

nemocniční péče při MU s hromadným postižením na zdraví. V současné  

legislativě [78, 88, 89] je nově vzniklá povinnost pro vypracování  TP poskytovateli 

jednodenní a lůžkové péče. TP slouží jako nástroj pro součinné a organizační vazby mezi 

jednotlivými složkami, které jsou tuto pomoc schopny poskytnout. [39] TP slouží 

k organizaci a součinnosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Cílem plánu je 

zajistit efektivní návaznost poskytování lékařské pomoci při výskytu hromadného postižení 
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na zdraví. Bez TP by bylo například obtížná spolupráce s dalšími odděleními či svolávání 

dalších lékařů mimo službu. 

V traumatologickém plánu je popsáno, jakým způsobem se bude realizovat zabezpečení 

lékařské péče, lůžkové kapacity (uvolnění potřebných lůžek, zajištění a umístění dalších)  

a ambulantní péče nad rámec běžného provozu FN. Dále je řešen způsob uvolnění  

a dohotovení všech potřebných operačních sálů a specializovaných pracovišť, určení 

prostorů pro příjem zranění a provádění vlastní triage. [61] 

Návrh novelizace traumatologického plánu fakultní nemocnice 

V analytické části byly podrobně rozebrány TP několika fakultních nemocnic a jejich 

nejčastější nedostatky při zpracování. Mezi základní nedostatky nalezené v TP patří 

například až příliš obecné uvedení přehledu a hodnocení možných rizik bez analýzy 

dopadu nebo se neuvádí vůbec, chybí popis aktivace TP, aktivace konkrétních pracovišť, 

evakuace nebo jsou tyto kroky uvedeny až v jiné části, postupy pro opatření nejsou 

stanovené jasně, chybí jasné kompetence v komunikace se ZZS, přehled smluv v operační 

části často chybí, stejně jako seznam pracovníků. Z těchto důvodů je nutné věnovat TP 

pozornost a provádět cvičení, pro zjištění správné funkce TP a všechny výše uvedené 

chyby přepracovat. 

V traumatologickém plánu je mimo jiné vhodné uvádět detailní postupy pro mimořádné 

události a součinnostní plány s okolními klinikami. V případě havárie v jedné z klinik by 

mělo být v plánech připraveno zajištění chodu pomocí ostatních klinik. Plány by také měly 

obsahovat postupy pro případ hrozby bombou. Vhodné je zapracovat do TP také výpomoc 

jiných organizací např. nevládních nebo církevních pro poskytnutí dalších prostorů, 

materiálu a personálu. V plánu by ani neměl chybět způsob svolání zdravotnického 

personálu (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé apod.) – je třeba vědět, koho přivolat 

na pomoc a jak jej vyrozumět. [22] 

Pro správné fungování traumatologického plánu FN by tedy měl obecně  

obsahovat [54]:  

1. Úvodní ustanovení 

2. Cíle TP fakultní nemocnice – vytvoření uceleného funkčního systému poskytování 

NNP efektivně reagující na vznik hromadného postižení osob na zdraví jako následek 

MU 
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3. Aktivace – způsoby vyrozumění OS ZZS, jiné ZZ, kdo aktivuje a popis kontaktního 

místa (vrátnice atd.) a vedoucí pracovník 

 Vyrozumění o aktivaci TP – zaměstnanci na pracovišti, mimo službu, pacienti 

v nutném rozsahu, ostatní nezdravotnický personál a zároveň stanovit odhad počtu 

pacientů 

 Stupně aktivace – svolávání pracovníků (pracovní doba a mimo pracovní dobu) 

4. Organizace činnosti nemocnice – činnost kontaktního místa, činnost řídícího místa, 

regulace příchodů osob do nemocnice (místa předání pacientů, označení příjezdové 

trasy…), organizace činnost jednotlivých oddělení (uvolňování kapacit, ošetření, 

dokumentace …) 

5. Organizace prostoru hromadného příjmu postižených – místo třídění a registrace, 

jeden vstup, pokud existuje PNP vychází třídění z něj, třídící kategorie na základě 

barevného odlišení, sestry připravené pro triage, dostatečný počet personálu  

6. Dokumentace – např. náramek se samolepkami s číslem, dokumentace o výsledku 

třídění při příjmu v nemocnici, administrativní podklad o příjmu, žádanky 

na vyšetření, plastové pytle na oblečení … 

7. Přehled sil a prostředků – ve smyslu vlastní infrastruktury – ARO, JIP lůžka, operační 

sály, operační týmy, ošetřovací prostory, transportní prostředky, okolní zdroje (ostatní 

ZZ …) 

8. Materiálně technické zabezpečení – dostupné vlastní prostředky (lůžkový fond, 

klíčová léčiva, zdravotnický materiál, krev a krevní deriváty) ostatní zdroje (zdroje 

léčiv, rozšíření lůžek, transfúzní stanice) 

9. Spojení – kdo komunikuje s OS ZZS, ostatními ZZ, médii, příbuznými, způsob 

komunikace a kontakty na určená místa, zaměstnanci …  

10. Vyhodnocení aktivace TP – kdo zpracovává zprávu během činnosti TP (kontaktní 

místo, vedoucí lékař třídícího a registračního místa, vedoucí všech zapojených 

oddělení), obsah zprávy a její struktura (faktografické a časové údaje o průběhu 

činnosti ZZ včetně všech nedostatků) 

Zpracování TP v České republice si žádá jeho přepracování přinejmenším v několika 

základních bodech z výše uvedených důvodů. Nejen v ČR, ale i v Německu se potýkají 

s problém správně vypracovaných a funkčních TP. V jednom z mnoha článků hromadných 
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neštěstích v Německu je řešena důležitost TP a jsou zde uvedeny základní předpoklady 

pro realizaci TP, ze které by měly vycházet i zdravotnická zařízení u nás [27]: 

 uvědomit si potřebnost TP a získat informace k jeho vypracování (expertízy) 

 připravenost ekonomicko-správního vedení FN ke strukturálnímu a finančnímu 

přepracování TP FN 

 podpora pracovní skupiny, která vytváří TP lékařským i správním vedením FN 

 vypracování TP skupinou odborníků dané FN 

 jmenování pracovníka odpovědného za zpracování TP 

Jednou z předpokládaných nutností u vedoucího pracovníka je přehled o krizové 

problematice. Provádění cvičení správného fungování a zpracování TP je zásadní. 

Ze cvičení lze získat poznatky, které není možné odhalit při běžném provozu. Vedení 

nemocnice se musí na přípravách TP aktivně podílet a náklady spojené s TP je třeba 

odhadnout i do budoucna. Cvičení by mělo obsahovat prověřování dostupnosti, cvičení 

s figuranty, cvičení se ZZS a ostatními složkami integrovaného záchranného systému  

a zdravotními subjekty.  

5.3 Dílčí závěr 

V úvodu kapitoly jsou navrženy základní indikátory narušení nebo selhání zdravotnické 

infrastruktury. Tato narušení či selhání mohou být politického, strukturálního nebo 

finančního charakteru. Tyto narušení nebo selhání se mohou týkat rovněž fakultních 

nemocnic, které jsou uvedeny dále, včetně výčtu dalších indikátorů narušení. Narušení 

nebo selhání správné funkce fakultní nemocnice může být od technického charakteru, 

po přírodní charakter a také chybou lidského faktoru. Tyto typy narušení nebo selhání se 

dotýkají jednotlivých pracovišť. Specifické indikátory narušení či selhání pro konkrétní 

pracoviště jsou uvedeny v podkapitole pro urgentní příjem. Každé pracoviště FN má své 

specifické podmínky, tudíž specifické indikátory narušení, které jsou například zastaralá 

technika nebo nevhodné uspořádání oddělení. 

Návrh bezpečnostních opatření se zaměřuje na pracoviště urgentního příjmu. Z důvodu 

jeho specifické a nenahraditelné roli ve fakultní nemocnici při poskytování nemocniční 

neodkladné péče. Jedním z bezpečnostních opatření je vytváření precizní dokumentace 

při mimořádných událostech, jako jsou například hromadná neštěstí. Jedna z podkapitol se 
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věnuje návrhu odvětvových kritérií pro urgentní příjem, která mají základ právě ve správně 

zpracované dokumentaci při mimořádných událostech.  

Poslední podkapitola se věnuje novelizaci traumatologického plánu. V analytické části 

byly popsány jeho základní nedostatky ve vypracování, které byly důvodem k návrhu jeho 

novelizace. Traumatologický plán je jedním ze zásadních nástrojů koordinující činnost 

součástí ve zdravotnickém zařízení a to za účelem poskytování neodkladné nemocniční 

péče při mimořádné událostí s hromadným postižením na zdraví. Proto je nutné apelovat 

na jeho správné a precizní vypracování. V podkapitole je taky uvedeno doporučení 

pro jeho zpracování, které je převzato z článků o traumatologických plánech v Německu, 

kde se potýkají s obdobnými nedostatky při jeho zpracování. Jedním z doporučení  

je uvědomění si potřebnosti kvalitního vypracování traumatologického plánu jako 

bezpečnostní opatření pro správné fungování poskytování nemocniční neodkladné péče. 
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ZÁVĚR 

Prioritou každého státu je bezpečnost obyvatelstva, což znamená mimo jiné také mít 

zabezpečenou kritickou infrastrukturu. Česká republika klade na bezpečnost kritické 

infrastruktury velký důraz, stejně jako tomu je v jiných evropských zemích. Každá země 

má vlastní kritéria pro určování prvků kritické infrastruktury a jejich zabezpečení. 

Evropská unie směřuje oblast zájmu především do odvětví energetiky a dopravy 

s příslušnými pododvětvími. Prakticky v každém evropském státě najdeme obdobné 

členění odvětví, kde je samostatně vyčleněno odvětví zdravotnictví. Z toho vyplývá, že 

zdravotnictví se neobejde bez specifické infrastruktury, která zajišťuje jeho funkčnost  

a poskytování zdravotní péče a ochranu veřejného zdraví. 

V deskripci je popsán systém zdravotnictví a jeho dvě základní oblasti zdravotní péče  

a ochrana veřejného zdraví. Následně je systém zdravotnictví popsán z pohledu kritické 

infrastruktury. Z deskripce vyplývá důležitost zdravotnictví jako součást kritické 

infrastruktury. Přesto v České republice v současné době není určen žádný prvek v odvětví 

zdravotnictví. Důvodem je nevhodné nastavení odvětvových kritérií Ministerstvem 

zdravotnictví, a to je 2 500 lůžek. Tento počet lůžek nesplňuje žádné zdravotnické zařízení 

v České republice, tedy žádná nemocnice. Zde se tedy nabízí otázka, jak chce stát chránit 

poskytování zdravotní péče občanům za mimořádných událostí, pokud není určen ani jeden 

prvek kritické infrastruktury ve zdravotnictví. 

Na základě výše uvedeného byla v rámci analytické části práce zaměřena pozornost  

na fakultní nemocnice a její pracoviště. U jednotlivých pracovišť fakultní nemocnice byla 

provedena analýza významnosti pomocí metody CARVER s následným hodnocením 

významnosti pracovišť fakultní nemocnice. Účelem metody bylo vybrat nejvýznamnější 

pracoviště ve fakultní nemocnici, jehož narušení nebo výpadek by mělo negativní dopad 

na životy, zdraví a chod nemocnice při poskytování nemocniční neodkladné péče. 

V analytické části jsou vybrány zahraniční státy a provedena analýza jejich zdravotnické 

kritické infrastruktury. V této časti práce je možné posoudit jisté rozdíly v přístupu řešení 

problematiky kritické infrastruktury ve zdravotnictví. Jednoznačně lze tvrdit, že tyto státy 

přistupují k řešení problematiky zdravotnické kritické infrastruktury s větší zodpovědností.  
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V závěru diplomové práce byly na základě teoretického vymezení a analýzy řešené 

problematiky navrhnuty indikátory narušení či selhání zdravotnické infrastruktury  

a následně byl vypracován návrh preventivních bezpečnostních opatření. V rámci 

bezpečnostních opatření jsou v závěru navržena odvětvová kritéria pro odvětví 

zdravotnictví. Zároveň je zde návrh novelizace traumatologického plánu, který je jedním 

ze zásadních bezpečnostních nástrojů pro zabezpečení odolnosti zdravotnické kritické 

infrastruktury. Celkově lze říci, že bezpečnostní opatření pro oblast zdravotnické kritické 

infrastruktury jsou nutná stále rozvíjet k zabezpečení její odolnosti. Z toho důvodu je také 

vhodné přehodnotit stávající kritéria zdravotnictví, tak, aby byly určeny prvky kritické 

infrastruktury ve zdravotnictví.  Bezpečnostní opatření ve zdravotnictví jsou nutná utvářet 

preventivně jako předpoklad pro zvýšení odolnosti zdravotnické kritické infrastruktury  

a zvládnutí poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví především  

za mimořádných událostí. 
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