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Abstrakt  

Kratochvílová, ml., D. Zranitelnost zdravotnické kritické infrastruktury [disertační práce]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technické univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
inženýrství. 2013. 190 s. 
 
Disertační práce se zabývá problematikou kritické infrastruktury ve zdravotnictví a stanovení 
zranitelnosti jejích prvků. Na začátku práce je řešena problematika kritické infrastruktury, 
jejich oblastí a podoblastí v České republice, v rámci Evropské unie a NATO, i vybraných 
státech světa. Uvedeny jsou také přístupy k ochraně prvků kritické infrastruktury. Práce se 
zabývá také přístupy ke stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury, a to jak v České 
republice, tak ve vybraných zemích světa.  
Hlavní částí práce je zaměřena na zdravotnickou kritickou infrastrukturu v České republice 
z pohledu její připravenosti na mimořádné události a krizové situace. V disertační práci jsou 
navržena nová odvětvová kritéria pro nemocniční péči, která je jednou z podoblastí kritické 
infrastruktury, neboť současná odvětvová kritéria nesplňuje žádné zdravotnické zařízení. Na 
základě těchto navržených odvětvových kritérií jsou stanoveny prvky zdravotnické kritické 
infrastruktury. Jedna část práce se zabývá analýzami ohrožení a analýzami rizik mimořádných 
událostí, které ohrožují zdravotnickou kritickou infrastrukturu. Tyto analýzy ohrožení a rizik 
jsou využity pro stanovení obecného modelu pro stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury. Tento obecný model byl aplikován při tvorbě Metodiky pro stanovení 
zranitelnosti prvku kritické infrastruktury ve zdravotnictví. Významnou část práce tvoří 
Metodika pro připravenost nemocnice na mimořádné události a krizové situace, která je 
určena především pro styčné bezpečnostní zaměstnance subjektu kritické infrastruktury. 
Součástí této metodiky je i Metodika pro stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury 
ve zdravotnictví a návrh typových scénářů pro snížení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury. Poslední kapitolu disertační práce tvoří aplikace Metodiky pro připravenost 
nemocnice na mimořádné události a krizové situace pro vybranou nemocnici.  
 
Klíčová slova 
kritická infrastruktura; zdravotnictví; zranitelnost; analýza rizik 
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Summary 
 
Kratochvílová, Jr., D. Vulnerability of the critical infrastructure in the healthcare 
[dissertation]. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of the Safety 
Engineering. 2013. 190 p. 
 
The dissertation deals with the problem of the critical infrastructure in health care and the 
assessment of the vulnerability of its assets. In the beginning of the thesis there is described 
critical infrastructure and its sectors in the Czech Republic, in the European Union, NATO 
and chosen states. 
The major part of the dissertation it is focused to critical infrastructure in the health care in the 
Czech Republic from the point of view of its preparedness for the emergencies and the crisis 
situation. There are design new sectoral criteria for the hospital care that is one of the health 
care parts. This was made because of no hospital complies current sectoral criteria. On the 
basis of these new criteria there are assessed the components of the critical infrastructure. 
The part of the thesis follows up threat analysis and risk analysis of the emergencies that 
threaten the asset of the critical infrastructure in the health care. Those threat and risk analysis 
they are used for the determination of the general model for the assessment of the 
vulnerability of the critical infrastructure in the health care. This general model was applied 
for the formation of Methodology for assessment of the vulnerability of component of the 
critical infrastructure in the health care. The important part of the thesis is created by the 
Methodology for hospital’s preparedness for the emergencies and the crisis situation. This 
methodology is intended for security liaison officers of the owner/operators of the critical 
infrastructure. Part of this methodology is made by the Methodology for assessment of the 
vulnerability of component of the critical infrastructure in the health care and the suggestion 
of the model scenario for reduction of the vulnerability of the critical infrastructure in the 
health care. The last chapter of the thesis there is the application of the Methodology for 
hospital’s preparedness for the emergencies and the crisis situation for the chosen hospital. 
 
 
Key words 
Critical infrastructure; health care; vulnerability; risk analysis 
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Předmluva 

Zaměření disertační práce bylo zvoleno na základě velkého významu zdravotnictví pro 
lidskou společnost. Kritická infrastruktura je životně důležitá infrastruktura státu pro 
zachování jeho funkčnosti. Vzhledem k situaci, že v současné době neexistuje jediný prvek 
kritické infrastruktury určený na základě odvětvových kritérií, které určilo Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky, je důležité se touto problematikou zabývat. Poskytování 
zdravotní péče je potřebné za běžné situace, za mimořádných událostí a krizových situací 
nároky na poskytování zdravotní péče stoupají. Ta je poskytována jak zasaženému 
obyvatelstvu, tak osobám, které jsou v přímém ohrožení života z jiných důvodů, tak také 
zasahujícím osobám složek integrovaného záchranného systému a členům bezpečnostních rad 
a krizových štábů. 
Cílem disertační práce bylo stanovit postup pro snížení zranitelnosti prvku zdravotnické 
kritické infrastruktury a postup pro zajištění připravenosti nemocnice na mimořádné události 
a krizové situace. Účelem práce je, aby prvek zdravotnické kritické infrastruktury byl schopen 
poskytovat zdravotní péči i v případě mimořádných událostí a krizových situací. 
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Úvod 

Jak evropské státy, tak i další státy světa se vždy zabývaly otázkou ochrany důležitých 
životních infrastruktur před jejich zničením. V době první a druhé světové války a 
poválečných obdobích byla tato ochrana zaměřena především na infrastruktury důležité pro 
obranu státu (tzv. obranná infrastruktura). V pozdějším období se ochrana zaměřila na útoky 
hackerů na počítačových sítích. 11. září 2001 se chápání světa velice změnilo, tohoto dne 
teroristická skupina Al-Kaida zaútočila na USA. Cílem jejich útoků se staly budovy 
Světového obchodního centra (World Trade Centrum) a Pentagonu za využití tří civilních 
letadel s cestujícími. Další letadlo mělo namířeno na Bílý dům, kam nedoletělo díky vzpouře 
cestujících. Následující teroristické útoky této skupiny se uskutečnily v Madridu, kde se cílem 
staly vlaky, a v Londýně, kde se cíli staly vlakové soupravy metra a autobus městské 
hromadné dopravy. To ukázalo na potřebu chránit i jinou než obranou infrastrukturu, tato 
infrastruktura dostala jméno kritická. Problematiku kritické infrastruktury si řeší jednotlivé 
státy samostatně. Ochranu kritické infrastruktury v Evropě řeší Evropská unie (EU), která 
dává základní doporučení pro společné kroky všem jejím členským zemím. Severoatlantická 
aliance (NATO) se rovněž věnuje problematice kritické infrastruktury a její ochrany. 
Jednou z oblastí kritické infrastruktury, nejenom v České republice (ČR), ale i v dalších 
zemích světa, je zdravotnictví. Tato oblast je pro společnost velice důležitá, neboť jak za 
normálních podmínek, tak i za mimořádných událostí a krizových situací je nezbytné pro 
zachování života a zdraví lidí, aby byla zachovaná její funkčnost. To jak je zdravotnictví 
důležité a významné, je patrné z velkého počtu vydaných dokumentů, ve kterých se oblastí 
zdravotnictví zabývá EU i jednotlivé státy1. Z nich vyplývá, že jedním z největších ohrožení 
funkčnosti této oblasti, je absence personálu, jak zdravotnického, tak i nezdravotnického, 
důvod proč se tak stane, není podstatný. Tento problém je celosvětový a EU se jím velice 
intenzivně zaobírá. Ačkoli se nám v současné době zdá, že je v EU dostatečné množství 
zdravotnického personálu, je tento stav pouze zdánlivý. Z různých materiálů, které si nechala 
EU vypracovat, vyplývá celosvětový nedostatek zdravotnického personálu, který se 
v současnosti řeší migrací těchto pracovníků do bohatších států světa, např. do USA a zemí 
EU, z chudších států, např. států Afriky, Filipín [13]. Toto je důvodem, proč bohaté státy 
zatím nepocítily nedostatek zdravotnického personálu. Otázkou ovšem zůstává, zda je tato 
situace z dlouhodobého hlediska udržitelná. EU ve svých materiálech Sdělení Komise Radě a 
Evropskému Parlamentu – Strategie EU k opatřením týkajícím se nedostatku lidských zdrojů 
v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemích [11] a Sdělení Komise Evropskému Parlamentu 
a Radě – Evropský akční program pro řešení kritického nedostatku zdravotnických 
pracovníků v rozvojových zemích (2007 – 2013) [12] shledává jako jedny z významných 
důvodů migrace zdravotnického personálu do bohatých zemí mnohem výhodnější pracovní 
podmínky, menší riziko pro zdravotnický personál a také lepší finanční ohodnocení. Z tohoto 
důvodu by EU chtěla zlepšit v rozvojových zemích pracovní podmínky a snížit zdravotnické 
ohrožení v chudších zemích a pomoci jim vzdělat zdravotnický personál, jenž by v těchto 
zemích zůstal. Dalším způsobem, jak pomoci těmto zemím s nedostatkem zdravotnického 
personálu, je také vyslání zdravotnického personálu jako dobrovolníků. Toto ovšem bude mít 
za následek snížení zdravotnického personálu v bohatších státech. Podle EU by se tento 
problém měl řešit na základě subsidiarity, tedy jednotlivými členskými státy. 
Je nutno podotknout, že Česká republika není připravena na větší nedostatek zdravotnického 
personálu, jak ukázala akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“ v listopadu 2010. V rámci této 

                                                 
1 EU nemá zahrnutu oblast zdravotnictví do kritické infrastruktury z důvodu rozličného přístupu jednotlivých 
zemí EU k oblasti zdravotnictví a rozličném způsobu poskytování zdravotní péče. 
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akce začali lékaři na protest proti snížení platů podávat hromadné výpovědi z nemocnic. To 
vyvolalo velice nepříjemné komplikace ve zdravotnických zařízeních, neboť tato by nebyla 
schopna plnit svou povinnost poskytovat zdravotnickou péči. Tuto péči by mohla poskytovat 
pouze v omezené míře. Situace splňovala veškeré podmínky pro vyhlášení jednoho 
z krizových stavů. Ministr zdravotnictví odmítl požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. 
Z tohoto důvodu hejtmani krajů začali připravovat vyhlášení stavu nebezpečí. Jako jedno 
z řešení tohoto problému se jevilo nařízení pracovní povinnosti lékařům, jež budou bez 
zaměstnání. Pracovní povinnost je ovšem podle krizového zákona [82] možno nařídit až po 
vyhlášení jednoho z krizových stavů. Paradoxně ale krizový stav mohl být vyhlášen až po 
nastalé mimořádné události, což krajům značně zkomplikovalo řešení této specifické 
mimořádné události. 
 

  



17 
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se tato směrnice využila pro stanovení průřezových kritérií. Směrnice také určuje povinnosti 
členských států vzhledem k ochraně kritické infrastruktuře. Dalším důležitým bodem je 
informace, že hlavní zodpovědnost za ochranu kritické infrastruktury nesou členské státy a 
subjekty kritické infrastruktury.  
Ministerstvo zdravotnictví ČR při určování odvětvových kritérií a prvků zdravotnické kritické 
infrastruktury vyšlo z přílohy č. III této směrnice. 
 
Green Paper on the European Workforce for Health (Zelená kniha o pracovnících ve 
zdravotnictví v Evropě ze dne 10. 12. 2008 KOM (2008) 725 v konečném znění) 
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velice významný problém vnímá Komise stárnutí populace, a to včetně lékařů a úbytek zájmu 
mladých lidí o zdravotnické obory, různorodost oborů ve zdravotnictví, migrace pracovníků 
ve zdravotnictví do a z EU. 
 
Nařízení vlády č. 432 ze dne 22. prosince 2010 o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury 
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správní úřady. Dle těchto kritérií je posuzováno, zda daný prvek bude zařazen do kritické 
infrastruktury či nikoli. 
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České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a k Národnímu 
programu ochrany kritické infrastruktury 
Přílohy tohoto usnesení vlády tvoří dva důležité dokumenty pro nastavení základních postupů 
pro řešení problémů týkajících se kritické infrastruktury a ochrany kritické infrastruktury. 
Přílohu č. III k tomuto usnesení vlády tvoří Komplexní strategie České republiky k řešení 
problematiky kritické infrastruktury. V tomto materiálu jsou uvedeny základní informace o 
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přístupu k řešení problematiky kritické infrastruktury v Evropské unii a NATO. Dále jsou 
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Národní program ochrany kritické infrastruktury tvoří přílohu č. IV tohoto usnesení. Tento 
dokument navazuje na Komplexní strategii České republiky k řešení problematiky kritické 
infrastruktury. Tento materiál stanovuje základní úkoly, které je v oblasti kritické 
infrastruktury zapotřebí zabezpečit a jak postupovat při ochraně kritické infrastruktury. Dále 
uvádí konkrétní nositele úkolů v oblasti kritické infrastruktury. 
 
Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 
V tomto zákoně jsou řešeny podmínky, ve kterých případech se zdravotnické zařízení může 
stát ostatní složkou integrovaného záchranného systému. Dále stanovuje působnost a 
pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků (včetně Ministerstva 
zdravotnictví), práva a povinnosti právnických a fyzických osob (včetně zdravotnických 
zařízení) při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při 
ochraně obyvatelstva. 
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(krizový zákon) 
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ochranu kritické infrastruktury. Stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků (včetně Ministerstva zdravotnictví) při přípravě na krizové 
situace a při ochraně kritické infrastruktury a dále stanovuje práva a povinnosti právnických a 
fyzických osob (včetně subjektů kritické infrastruktury a zdravotnických zařízení). 
 
Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 
Stěžejní právní předpis pro oblast poskytování zdravotní péče. Stanoveny jsou zdravotní 
služby a podmínky jejich poskytování a práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, 
zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče. Zákonem jsou rovněž stanoveny podmínky pro zabezpečení 
poskytování zdravotních služeb. 
 
BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 
KATASTROPHENHILFE. Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im 

Krankenhaus [online]. Bonn: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, 2008 [cit. 2013-02-15]. Dostupné 
z: http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html [Spolkový úřad pro ochranu 
obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Ochrana kritických infrastruktur: Management 
rizik v nemocnici] 
Materiál se zabývá řešením problematiky kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví. 
Nejprve je řešeno postavení zdravotnictví a důvod jeho zařazení do kritické infrastruktury, 
velmi výrazným bodem je analýza rizik. Analýza rizik se provádí pomocí zranitelnosti prvku 
kritické infrastruktury. Materiál se velmi podrobně zabývá stanovením zranitelnosti pro oblast 
zdravotnictví. 
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FEKETE, Alexander. Common criteria for the assessment of critical infrastructures. 
In: International Journal of Disaster Risk Science. Beijing Normal University Press, 
2011, s. 15-24. ISSN 2095-0055. DOI: 10.1007/s13753-011-0002-y. 
Článek pojednává o postupu Německa v oblasti stanovení obecných kritérií pro identifikaci a 
vyhodnocení infrastruktur kritických pro společnost. Příspěvek se v části ochrana kritické 
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V této kapitole je provedena deskripce zdravotnictví v České republice a kritické 
infrastruktury (KI) a to jak v ČR, EU, tak i ve vybraných státech světa. V kapitole jsou 
uvedeny i základní pojmy a legislativa z těchto dvou řešených oblastí a zkratky použité v této 
práci. 

1.1 Terminologický rámec 

Evropskou kritickou infrastrukturou se rozumí kritická infrastruktura na území České 
republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie [82]. 
Kritická infrastruktura je chápána jako prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 
kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu 
[82]. 
Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 
narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 
nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“) [82]. 
Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a 
vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 
prováděných v souvislosti s 

1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 
2. ochranou kritické infrastruktury [82]. 

Mimořádná událost - 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 [81]. 
Prvkem kritické infrastruktury - zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 
infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 
kritické infrastruktury [82]. 
Ochranou kritické infrastruktury- opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku 
kritické infrastruktury [82]. 
Specializační vzdělávání – příprava na výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 
jejímž ukončením se získává specializovaná způsobilost [79]. 
Subjektem kritické infrastruktury - provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li o 
provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt evropské 
kritické infrastruktury [82]. 
Zdravotní péče – soubor činností, opatření, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně 
rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné výkony prováděné zdravotnickými pracovníky u 
fyzických osob za účelem: 

• předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (nemoc), 
• udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 
• udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 
• pomoc při reprodukci a porodu, 
• posuzování zdravotního stavu [84]. 

Zdravotnické povolání – souhrn činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta [79] nebo souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle zákon 
č. 96/2004 Sb. [80], zejména ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, 
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diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, neodkladné péče, 
anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče [80]. 
Zdravotnický pracovník – fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, 
zubního lékaře nebo farmaceuta [79], nebo fyzická osoba, která vykonává zdravotnické 
povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. [80]. 
Zdravotnické zařízení – prostory určené pro poskytování zdravotních služeb [84]. 
Poskytovatel zdravotních služeb – fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb [84]. 
 

1.2 Právní úprava 

Pro správné pochopení řetězce poskytování zdravotní péče a možnost dalších analýz je 
zapotřebí znát základní legislativní předpisy pro oblasti zdravotnictví a kritické infrastruktury. 
Tyto dvě oblasti jsou klíčovými pro řešení problematiky zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury.  

1.2.1 Základní legislativa v oblasti zdravotnictví 

Poskytování zdravotní péče je velice rozsáhlá problematika, která je řešena 2 stěžejními 
zákony, a to zákonem o zdravotních službách [84] a zákonem o ochraně veřejného zdraví 
[83]. Zákon o zdravotních službách vymezuje pojem zdravotní služby a poskytovatel 
zdravotních služeb. Vymezuje druhy a formy zdravotní péče. Stanoveny jsou i podmínky pro 
poskytování zdravotních služeb. Zákon se zabývá i postavením pacienta a jiných osob 
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Jednu část zákona tvoří informace o fakultní 
nemocnici a centrech vysoce specializované péče. Zákon také ukládá povinnost 
zdravotnickým zařízením zpracovat traumatologický plán zdravotnického zařízení. 
Zákon o ochraně veřejného zdraví se zabývá problematikou veřejného zdraví obyvatelstva a 
jeho skupin a ochranou veřejného zdraví. Zákon stanoví péči o životní a pracovní podmínky 
obyvatel ČR. V této souvislosti jsou mimo jiné řešeny hygienické požadavky na pitnou vodu, 
nebo hygienické požadavky na prostory a provoz škol. Samostatnou část zákona tvoří i 
hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Další významný díl zákona se 
zaměřuje na předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (epidemií). Při předcházení 
vzniku epidemií se využívá především očkování, ochranná dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace. Stanoveny jsou také postupy při vzniku epidemie. 
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků [73] 
stanovuje činnosti jednotlivých zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 
Určeny jsou všeobecné úkony zdravotnických pracovníků a konkrétní úkony, které může 
zdravotnický pracovník provádět na konkrétní pracovní pozici a po získání specializované 
způsobilosti. Pro jiné odborné pracovníky jsou stanoveny obecné podmínky, které musí 
dodržet, a dále je stanovena charakteristika práce, kterou může vykonávat pracovník po 
absolvování patřičného vzdělání. 
Vyhláškou o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb [74] jsou 
stanoveny minimální počty personálního zabezpečení při poskytování jednotlivých forem 
zdravotní péče. Stanoveny jsou vždy konkrétní pracovní pozice, jejich získání je vždy vázáno 
konkrétními požadavky na odbornou způsobilost. 

1.2.2 Základní legislativa v oblasti kritické infrastruktury 

Stěžejními legislativními předpisy pro oblast kritické infrastruktury jsou krizový zákon [82] a 
nařízení vlády o kritériích pro určení prvku KI [41]. Krizový zákon vymezuje základní pojmy 
pro oblast kritické infrastruktury a její ochrany. Stanoveny jsou povinnosti státní správy a 
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samosprávy v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury. Zvláštní část je věnována 
subjektům kritické infrastruktury, stanoveny jsou povinnosti, které musí subjekty KI plnit 
v rámci její ochrany. Uloženo je zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické 
infrastruktury a určení styčného bezpečnostního zaměstnance. 
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury stanovuje průřezová a 
odvětvová kritéria. Tato kritéria jsou rozhodující pro určení prvku kritické infrastruktury. 
Prvkem kritické infrastruktury se stává zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
infrastruktura, která splní průřezová nebo odvětvová kritéria. 

1.3 Deskripce zdravotnictví v České republice 

V oblasti zdravotnictví najdeme velkou škálu činností, které mají zabezpečit poskytování 
zdravotní péče a ochranu veřejného zdraví, které patří mezi základní funkce státu. 
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, 
ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele 
zdravotních služeb v přímé řídící působnosti (např. fakultní nemocnice, krajské hygienické 
stanice, zdravotní ústavy), 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 [77]. 
V České republice se poskytuje několik druhů zdravotní péče, a to neodkladná péče, akutní 
péče, nezbytná péče a plánovaná péče [84]. Cílem neodkladné péče je zamezit nebo omezit 
vznik naléhavých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti 
nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé 
změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Akutní péčí chápeme odvrácení 
vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu 
tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního 
léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své 
okolí. Nezbytnou péči vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem, 
s přihlédnutím k povaze dávek a dálce pobytu na území ČR. Plánovanou péčí chápeme další 
druhy zdravotní péče. Toto dělení je z pohledu časové naléhavosti jejího poskytnutí.  
Další dělení je podle účelu poskytnutí zdravotní péče. Z tohoto pohledu existují péče 
preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, posudková, léčebně rehabilitační, 
ošetřovatelská, paliativní a lékárenská a klinickofarmaceutická [84]. Preventivní péče má za 
cíl včasné vyhledání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo 
zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstranění nebo 
minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku. Zjišťováním zdravotního stavu 
pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav vliv, informací nutných ke zjištění nemoci, 
jejího stavu a závažnosti, dalších informací potřebných ke stanovení diagnózy, individuálního 
léčebného postupu a informací o účinku léčby se zabývá diagnostická péče. Cílem 
dispenzární péče je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého 
nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, u kterého lze podle vývoje nemoci 
důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním 
způsobem ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci. Účelem léčebné péče je příznivé ovlivnění 
zdravotního stavu na základě realizace individuálního léčebného postupu s cílem vyléčení 
nebo zmírnění důsledků nemoci a zabránění vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo 
zmírnění jejich rozsahu. V případě, že je zapotřebí posoudit, zda nebude stabilizovaný 
zdravotní stav pacienta negativně ovlivněn výkonem práce, služby, povolání nebo jiných 
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činností v konkrétních podmínkách, nebo zda je zdravotní stav v souladu s předpoklady nebo 
požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povolání, jiných činností nebo pro jiné 
účely, jedná se o posudkovou péči.  Účelem léčebně rehabilitační péče je maximální možné 
obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta 
cestou odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho organismu, 
popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho zdravotního stavu. 
Ošetřovatelskou péčí se rozumí taková péče, při níž je účelem udržení, podpora a navrácení 
zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo 
vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo 
v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a dále rozvoj, zachování nebo navrácení 
soběstačnosti, součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné [84]. Účelem paliativní péče je 
zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. 
Posledním druhem zdravotní péče je péče lékárenská a klinickofarmaceutická. Tato péče se 
zabývá zajišťováním, přípravou, úpravou, uchováním, kontrolou a výdejem léčiv, s výjimkou 
transfuzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů, laboratorních chemikálií, 
zkoumadel, dezinfekčních prostředků, a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej 
zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 
Formami zdravotní péče jsou ambulantní, jednodenní a lůžková péče a dále zdravotní péče 
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta [84]. Ambulantní péčí je chápána 
zdravotní péče, při které se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko 
do zdravotnického zařízení. Při poskytování jednodenní péče se vyžaduje pobyt pacienta na 
lůžku po dobu kratší 24 hodin, při jejím poskytování musí být zabezpečena nepřetržitá 
dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní. Lůžkovou péčí je chápáno poskytování zdravotní 
péče, při níž je zapotřebí hospitalizovat pacienta, péče je zajištěna v rámci nepřetržitého 
provozu. Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta je návštěvní 
služba, nebo domácí péče, kterou je péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační či paliativní. 
Listinou základních práv a svobod je stanoveno právo každému na ochranu zdraví a 
bezplatnou zdravotní péči [65]. Mimo běžnou pracovní dobu je tak zajištěno pomocí 
pohotovostní služby. Za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské 
pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a také za zajištění prohlídek 
těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení odpovídá kraj [84]. 
V případě MU jsou poskytovatelé zdravotní péče povinni zajistit na výzvu poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby bezodkladně spolupráci při poskytování zdravotních služeb. 
Není podstatné, o jaký druh MU se jedná, zda o antropogenní, zejména hromadné nehody, či 
přírodní. Poskytovatelé zdravotní péče jsou dále povinni zajistit také bezodkladnou účast 
zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb při epidemiích nebo při 
nebezpečí jejich vzniku. Tuto pomoc jsou povinni zajistit na výzvu nebo na základě opatření 
nařízeného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, např. krajské hygienické stanice 
[84]. 
V době krizového stavu jsou pro oblast zdravotnictví stanoveny další významné úpravy 
systému mimo tyto stavy. Poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní 
příjem, se v této době stávají ostatní složkou integrovaného záchranného systému (IZS) [81] a 
Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno  

a) zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků, a to i neregistrovaných podle 
zvláštního právního předpisu2; v tomto případě neplatí povinnost oznámení a 
zveřejnění výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu,  

                                                 
2 Zákon č. 378 ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 
léčivech) 
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b) koordinovat na vyžádání kraje činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a 
poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem anebo statut 
specializovaného centra, při poskytování neodkladné péče,  

c) rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb poskytovateli akutní lůžkové 
péče v případě zavádění regulačních opatření podle zákona o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy [82]. 

Pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb jsou i vyhláškou o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb [74] pro jednotlivé druhy lékařské péče 
a zdravotnické služby stanoveny minimální počty jednotlivých osob s požadovanou zdravotní 
způsobilostí. 

1.3.1 Systém vzdělávání ve zdravotnictví 

Je třeba se také zmínit o systému vzdělávání ve zdravotnictví především proto, že v případě 
většího nedostatku lékařů není možné okamžitě chybějící lékaře doplnit či nahradit jinými 
lékaři. V případě jejich nedostatku je pak ohrožena funkčnost zdravotnické infrastruktury. 
Systém vzdělávání ve zdravotnictví v ČR je komplikovaný. Nejdříve je nutné vystudovat 
lékařskou fakultu, kde je budoucí zaměření jen velice povrchní, vyjma dentistů. Po ukončení 
lékařské fakulty je zapotřebí absolvovat atestace, které znamenají zaměření lékaře na určitou 
velice specializovanou oblast. Podle složitosti daného zaměření se absolvuje určitý počet 
atestací. Tento proces trvá několik let. Z tohoto pohledu je nemožné, aby lékař určité 
specializace mohl nahradit jiného lékaře, byť jsou jejich specializace příbuzné. Podkapitola 
má za cíl umožnění pochopení složitosti vzdělávání lékařů. 
Systém vzdělávání v oblasti zdravotnictví je složitý. Je ale velice důležitý pro budoucí 
pracovní zaměření lékařů. Na lékařských fakultách je možno z pohledu budoucích lékařů 
studovat 2 obory, a to všeobecné lékařství a zubní lékařství. Po ukončení studia na lékařské 
fakultě je nezbytné v nemocnicích absolvovat specializační vzdělávání, při kterých jsou 
získávány specializace pro výkon lékaře. 
Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta má ten, kdo je 

a) odborně způsobilý, 
b) zdravotně způsobilý, bezúhonný [79].  

Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře se získává absolvováním nejméně šestiletého 
prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném 
zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství.  
Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, 
pokud zákon č. 95/2004 Sb. [79] nestanoví jinak. Výkonem povolání lékaře se 
specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 4 odst. 2 a dále činnost vzdělávací, 
posudková a revizní. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci, 
nebo jako osoby samostatně výdělečně činné, anebo jako odborného zástupce zdravotnického 
zařízení (ZZ) podle jiného právního předpisu o nestátních ZZ, je získání specializované 
způsobilosti, která se dokládá diplomem podle odst. 1, popř. osvědčením nebo rozhodnutím 
MZ podle § 44. [79] 
Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního 
vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán Ministerstvem zdravotnictví 
diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru [79]. Součástí specializačního 
vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru.  
Obory specializačního vzdělávání, minimální délku specializačního vzdělávání v daném 
oboru, činnosti lékařů, označení odbornosti a převedení specializačních oborů podle 
dřívějších právních předpisů na nové obory specializačního vzdělávání stanoví MZ vyhláškou 
po projednání s univerzitami, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi. 
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Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích 
programů jednotlivých specializačních oborů a zahrnuje účast na veškerých lékařských 
výkonech v oboru, ve kterém specializační vzdělávání probíhá, včetně případné účasti na 
službách v nepřetržitém provozním režimu práce. Vzdělávací programy schvaluje MZ a 
zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, přitom spolupracuje s univerzitami, 
Českou lékařskou komorou, odbornými společnostmi, akreditovanými a vzdělávacími 
zařízeními [79].  
Vzdělávací program stanoví minimální celkovou délku přípravy, členění, rozsah a obsah 
přípravy, zejména délku povinné praxe v oboru, včetně doplňkové praxe, a typ pracoviště, na 
kterém praxe probíhá. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a 
další nezbytné podmínky pro získání specializované způsobilosti. Vzdělávací program dále 
stanoví rozsah a obsah částí přípravy nezbytné pro vydání certifikátu o absolvování 
základního kmene příslušného specializačního oboru podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. 
[79]. 
Do specializačního vzdělávání lékaře se studentům a absolventům doktorského studijního 
programu započítá v souladu s odst. 4 a 5 zákona č. 95/2004 Sb. doba výkonu zdravotnického 
povolání v průběhu studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá obsahem a 
rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena potvrzením 
vydaným na základě vyjádření školitele statutárním orgánem akreditovaného zařízení, v němž 
byla uskutečněna. O započtení rozhodne na žádost lékaře MZ [79].  
Do specializačního vzdělávání lékaře se započítá odborná praxe, popř. její část, absolvovaná 

a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá její obsah příslušnému vzdělávacímu 
programu, nebo 

b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu 
[79].  

1.3.2 Plánování ve zdravotnictví 

Pro oblast zdravotnictví jsou na celorepublikové úrovni zpracovány různé plánovací 
dokumenty, které stanovují postupy pro řešení různých mimořádných událostí či krizových 
situací v souvislosti s poskytování zdravotní péče obyvatelstvu. Mezi tyto dokumenty patří 
např. Pandemický plán ČR – viz níže, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR, 
typové plány – viz níže, Pandemický plán rezortu zdravotnictví. 
Zdravotnická zařízení zpracovávají ve vztahu k rizikům, jež ohrožují je a obyvatelstvo různé 
plánovací dokumenty. Jako příklad lze uvést evakuační plán (nebo řád), který je zpracováván 
v souvislosti s možností vzniku požáru ve zdravotnických zařízeních, dalším plánem je 
traumatologický, tento plán je popsán níže. Dalším příkladem je pandemický plán, který řeší 
přípravu a opatření přijímaná v souvislosti s pandemií. Zdravotnická zařízení plnící opatření, 
vyplývající z krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností, 
zpracovávají plán krizové připravenosti, uveden níže. Pro oblast zdravotnictví mohou být 
zpracovány i další plánovací dokumenty [43], např. v oblasti hygienických postupů, postupů 
při nahlášení bomby nebo ohrožení teroristickým útokem. 

1.3.2.1 Pandemický plán ČR 
Pandemický plán ČR řeší problematiku pandemie chřipky na území ČR. Stanovuje postupy a 
základní systém reakce na pandemii způsobenou novým typem chřipkového viru. Určeny jsou 
i role jednotlivých sektorů společnosti (vláda, zdravotnický sektor, sektor nezbytných 
veřejných služeb, média, civilní organizace a sdružení, rodiny a jednotlivci). Popsána je i 
chřipka a její možné komplikace. Dále se uvádí možnosti terapie a diagnostiky onemocnění. 
Část pandemického plánu se věnuje také předpokládaným dopadům a opatřením k 
minimalizaci dopadů [66]. 
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1.3.2.2 Pandemický plán resortu zdravotnictví 
Tento pandemický plán navazuje na Pandemický plán České republiky. V pandemickém 
plánu rezortu zdravotnictví je podrobněji řešena problematika vakcinace, komunikační 
strategie a také činnosti orgánů veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotních služeb [39]. 
Důležitou část plánu tvoří přílohy, které by se při epidemii chřipky využily. 

1.3.2.3 Pandemický plán zdravotnického zařízení  
Pandemický plán se zpracovává pro případ výskytu pandemie. Řešeny jsou v něm postupy 
pro řešení událostí s výskytem epidemie. Stanoveny jsou úkoly a odpovědnosti za řešení 
daných úkolů. Plán je rozpracován pro konkrétní podmínky daného zdravotnického zařízení. 

1.3.2.4 Typové plány 
Pro oblast zdravotnictví jsou v ČR zpracovány tři typové plány, a to Epidemie - hromadné 
nákazy osob, Narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků velkého rozsahu a 
Hromadné postižení osob mimo epidemií, včetně hygienických postupů [57]. Za zpracování 
těchto plánů bylo odpovědné Ministerstvo zdravotnictví, do jehož gesce dané problematiky 
spadají. Na zpracování se podílely i další správní úřady. Odpovědnost a součinnost při 
zpracování typových plánů je stanovena Usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 14. 
května 2002 č. 295 [69]. Typové plány se dále rozpracovávají na podmínky kraje (dle analýzy 
rizik zpracované pro území kraje se vyberou typové plány, které souvisí s možnými 
identifikovanými krizovými situacemi na území kraje) a tyto rozpracované typové plány se 
stávají součástí krizového plánu kraje, případně také krizového plánu obce s rozšířenou 
působností. 
Typový plán Epidemie – hromadné nákazy osob obsahuje popis krizové situace (KS), příčiny 
vzniku, scénář vývoj, jehož součástí jsou také informace o tom, v jakém případě může KS 
vzniknout a jak poznat, že se jedná o KS. Typový plán dále řeší předpokládané dopady KS, 
omezení pro řešení KS, postupy, zásady a opatření pro řešení KS, preventivní opatření [57]. 
Také stanovuje odpovědnost za řešení KS. Řešeno je i monitorování KS. 
Obdobnou strukturu má i typový plán Narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků 
velkého rozsahu. Řešeny jsou příčiny vzniku a trvání KS, scénář vývoje situace, dopady KS, 
podmínky pro řešení KS, možné omezení a překážky a doporučené typové postupy. 
Hromadné postižení osob mimo epidemií, včetně hygienických režimů řeší situace, kdy 
požadavky na poskytnutí neodkladné přednemocniční a nemocniční péče mohou dosáhnout 
takové úrovně, že ve ZZ může nastat nedostatek léčiv a zdravotnických prostředků a také 
může dojít k nedostatku zdravotnického personálu vzhledem k počtu osob, které potřebují 
poskytnout zdravotní péči. V typovém plánu jsou řešeny příčiny vzniku této situace, její 
dopady, postupy pro její řešení a odpovědnosti za řešení KS [57]. 

1.3.2.5 Plán krizové připravenosti 
Povinnost zpracovat plán krizové připravenosti (PKP) je daná zdravotnickým zařízením, která 
budou plnit úkoly vyplývající z krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou 
působností, tato skutečnost je zakotvena v krizovém zákoně [82]. PKP slouží pro stanovení 
připravenosti zdravotnických zařízení k řešení krizových situací stanovených krizovým 
zákonem [82] (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu). PKP je rozčleněn na část 
základní, operativní a pomocnou. Obsah PKP je dán nařízením vlády č. 462/2000 Sb. [42]. Ke 
zpracování PKP vyšla také metodika [36]. Při zpracování PKP se řídí pokyny orgánu 
krizového řízení, který mu uložil povinnost PKP zpracovat. 

1.3.2.6 Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 
Povinností provozovatele prvku KI danou krizovým zákonem [82] je zpracovat PKP subjektu 
kritické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že v ČR na základě kritérií stanovených pro oblast 
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zdravotnictví, nebyl určen žádný prvek KI, není v rámci ČR zpracován žádný PKP subjektu 
KI zdravotnického zařízení. PKP subjektu KI zpracovávají pouze zdravotnické záchranné 
služby, které provozují zdravotnická operační střediska. Tato střediska byla určena na základě 
kritérií vydaných MV.  

1.3.2.7 Traumatologický plán 
Povinnost zpracovat traumatologický plán je dána zákonem č. 372/2011 Sb. [84]. Povinnost 
je stanovena poskytovatelům jednodenní a lůžkové péče. Traumatologický plán upravuje 
soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích [56]. Plán musí být aktualizován 
nejméně jednou za dva roky [84]. Traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb se 
dělí na základní, operativní a pomocnou část. Při zpracování tohoto traumatologického plánu 
poskytovatel zdravotní péče spolupracuje se správním orgánem příslušným k udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, fakultní nemocnice při zpracování 
traumatologického plánu spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví. Obsah 
traumatologického plánu je dán vyhláškou č. 101/2012 Sb. [75]. 
 

1.4 Deskripce kritické infrastruktury 

Základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích 
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot [70]. Tohoto cíle lze 
dosáhnout, pokud vláda zajistí rozvoj země a bezpečnost občanů, a to především v situacích 
mimo „běžné situace“ – tzn. v době mimořádných událostí, nebo krizových situací. Pro 
dosažení těchto cílů je zapotřebí zajistit plynulé fungování životně důležitých subjektů a 
zařízení – tzv. kritické infrastruktury. V souvislosti s touto potřebou je nezbytné tuto KI 
chránit, posilovat a pečovat o její spolehlivý chod [67]. Ochranou KI (OKI) jsou opatření 
zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury. Prvek kritické 
infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené 
podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek KI součást evropské KI, považuje se za 
prvek evropské KI.  Provozovatel prvku KI je subjektem KI; jde-li o provozovatele prvku 
evropské KI, považuje se tento za subjekt evropské KI [82]. 
Kritickou infrastrukturou je v současné době v ČR chápán prvek kritické infrastruktury nebo 
systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na 
bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 
ekonomiku státu. Na území republiky se také nachází KI, jejíž narušení by mělo závažný 
dopad i na další členské státy EU, tuto KI označujeme jako evropskou KI (EKI) [82]. 
Jednotlivé členské státy EU a NATO mají rozlišné přístupy k tomu, co chápeme pod slovy KI 
a EKI, co je ochrana kritické infrastruktury a jak se provádí. To vše vyplývá již ze základních 
definic týkajících se této oblasti. Pro příklad Evropská unie definuje KI jako prostředky, 
systémy a jejich části nacházející se v členském státě, které jsou základní pro zachování 
životních sociálních funkcí, zdraví, bezpečnosti, ekonomiky a dobrých sociálních podmínek 
obyvatelstva a jejichž narušení či zničení by mělo významný dopad na členský stát jako 
výsledek selhání těchto funkcí. A evropskou kritickou infrastrukturou je chápána KI 
nacházející se v členském státě, jejíž narušení nebo zničení by mělo vážné dopady 
přinejmenším na dva členské státy. Význam dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. 
Tato zahrnují i dopady způsobené mezioborovými závislostmi dalších typů infrastruktury. A 
OKI jsou míněny všechny činnosti zaměřené na zabezpečení funkčnosti, kontinuity a 
celistvosti KI za účelem zabránění, snížení či zneškodnění ohrožení, rizika nebo zranitelnosti 
[15]. 
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1.4.1 Kritická infrastruktura v České republice 

Také Česká republika zareagovala na požadavek řešení problematiky kritické infrastruktury. 
Na 17. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP), který je stálým pracovním 
orgánem Bezpečnostní rady státu mj. i pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany 
kritické infrastruktury, bylo definováno dne 24. září 2002 devět oblastí kritické infrastruktury. 
Následně dne 22. června 2004 usnesením č. 191 bylo VCNP schváleno deset základních 
oblastí kritické infrastruktury. Poslední úprava oblastí KI byla provedena dne 3. července 
2007 usnesením Bezpečnostní rady státu č. 30 [68], které stanovilo devět oblastí KI. Tyto 
oblasti jsou dále členěny do podoblastí podle služeb či produktů. V současnosti je 
specifikováno 37 podoblastí, viz tabulka 1.  

Tabulka 1 Oblasti kritické infrastruktury v České republice [68] 

Číslo Oblast kritické 
infrastruktury 

Produkt nebo služba Gesce/Spolu-
gesce 

1 Energetika 

1.1 Elektřina MPO/ERÚ 
1.2 Plyn MPO/ERÚ 
1.3 Tepelná energie MPO/ERÚ 
1.4 Ropa a ropné produkty SSHR/MPO 

2 Vodní hospodářství 

2.1 Zásobování pitnou a užitkovou 
vodou 

MZe 

2.2 Zabezpečení a správa povrchových 
vod a podzemních zdrojů vody 

MZe/MŽP 

2.3 Systém odpadních vod MZe 

3 Potravinářství a zemědělství 
3.1 Produkce potravin 

MZe 3.2 Péče o potraviny 
3.3 Zemědělská výroba 

4 Zdravotní péče 

4.1 Přednemocniční neodkladná péče 

MZ 
4.2 Nemocniční péče 
4.3 Ochrana veřejného zdraví 
4.4 Výroba, skladování a distribuce 
léčiv a zdravotnických prostředků 

5 Doprava 

5.1 Silniční 

MD 
5.2 Železniční 
5.3 Letecká 
5.4 Vnitrozemská vodní 

6 
Komunikační a informační 

systémy 

6.1 Služby pevných telekomunikačních 
sítí 

MPO/MV/ 
ČTÚ 

6.2 Služby mobilních 
telekomunikačních sítí 
6.3 Rádiová komunikace a navigace 
6.4 Satelitní komunikace 
6.5 Televizní a rádiové vysílání  
6.6 Poštovní a kurýrní služby  
6.7 Přístup k internetu a k datovým 
službám 

MV 

7 Bankovní a finanční sektor 
7.1 Správa veřejných financí MF 
7.2 Bankovnictví 

ČNB 
7.3 Pojišťovnictví 
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7.4 Kapitálový trh MF/ČNB 

8 Nouzové služba 

8.1 HZS ČR a příslušné JPO MV 
8.2 Policie ČR MV 
8.3 Armáda ČR MO 
8.4 Radiační monitorování vč. podkladů 
pro rozhodování o opatřeních vedoucích 
ke snížení nebo odvrácení ozáření 

SÚJB 

8.5 Předpovědní, varovná a hlásná 
služba 

MŽP 

9 Veřejná správa 
9.1 Státní správa a samospráva MV/ÚSÚ 
9.2 Sociální ochrana a zaměstnanost MPSV 
9.3 Výkon justice a vězeňství MS 

 
Pro stanovení prvků KI byla stanovena průřezová a odvětvová kritéria. Tato kritéria jsou dána 
nařízením vlády č. 432/2010 Sb. [41]. 
Stanovení subjektů KI proběhlo dvěma způsoby, a to v závislosti na tom, zda provozovatelem 
prvku KI je organizační složka státu (OSS) či nikoli. Pokud je provozovatelem prvku KI OSS, 
byl subjekt určen usnesením vlády, v ostatních případech byl prvek KI určen opatřením 
obecné povahy. Tyto způsoby určování prvků KI jsou dány krizovým zákonem [82] a 
znázorněny na obrázku 1. 
 
 

 

Obrázek 1 Postup určování prvků kritické infrastruktury [vlastní] 

 
Seznamy prvků KI vč. subjektů KI byly předány Ministerstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR hasičským záchranným sborům krajů, které 
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tyto seznamy prvků KI zařadily do krizových plánů krajů, případně do krizových plánů obcí 
s rozšířenou působností. 
Subjekty KI jsou povinny za účelem ochrany funkčnosti prvků KI především zpracovávat 
plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a určit styčného bezpečnostního 
zaměstnance. Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (PKP subjektu KI) 
obsahuje identifikaci možných zdrojů ohrožení funkce prvku KI se stanovením opatření na 
ochranu funkčnosti tohoto prvku. Pokud subjekt KI zpracovává plán krizové připravenosti 
(PKP) podle krizového zákona [82], je mu umožněno, aby zpracovával jeden PKP 
s podmínkou, že bude obsahovat náležitosti jak PKP, tak i PKP subjektu KI. V případě, že 
prvek KI je členěn na více celků, může být pro každý celek zpracován dílčí PKP subjektu KI, 
který je součástí PKP subjektu KI [82]. Náležitosti PKP subjektu KI jsou stanoveny §17a 
nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [42]. §18 tohoto nařízení vlády [42] stanovuje způsob 
zpracování PKP subjektu KI. Ke zpracování PKP subjektu KI byla vydána také metodika 
[36]. 
 Průřezovými kritérii se rozumí soubor obecných hledisek pro posuzování závažnosti 
vlivu narušení nebo zničení prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které 
zahrnují: 

a) počet obětí (zranění osob a ztráty na životech) – více než 250 mrtvých či 2 500 
zraněných, 

b) ekonomický dopad (hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality výrobků či služeb) – 
hospodářské ztráty vyšší než 0,5% hrubého domácího produktu,  

c) včetně případných dopadů na životní prostředí), 
d) dopad na veřejnost (dopad na důvěru veřejnosti, fyzické strádání a narušení 

každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb) – postihující více než 125 000 
osob [67]. 

Odvětvovými kritérii se rozumí technické nebo provozní hodnoty k určování prvků kritické 
infrastruktury v konkrétních odvětvích kritické infrastruktury [67]. 

1.4.2 Kritická infrastruktura v Evropské unii 

Ochrana kritické infrastruktury je v EU závislá na členském státě. Povinná jsou některá 
společná opatření, mezi ně patří především zpracování plánu bezpečnosti provozovatele 
(v podmínkách ČR je jím plán krizové připravenosti subjektu KI) a určení styčného 
bezpečnostního úředníka.  Pro ochranu KI je důležité znát i možné příčiny výpadku prvku KI. 
„Kritická infrastruktura může být poškozena, zničena nebo narušena úmyslnými 
teroristickými činy, přírodními pohromami, nedbalostí, nehodami nebo počítačovým 
hackerstvím, trestnou činností a chováním se špatným úmyslem” [25]. Pro účinnou ochranu je 
nezbytné, aby veškeré výpadky prvku KI byly krátké, málo četné, řiditelné a územně 
omezené. K dosažení tohoto cíle je nezbytná komunikace a koordinace jak na národní úrovni, 
tak na úrovni evropské. Do systému spolupráce jsou zahrnuty jak složky IZS [51, 60] a 
orgány krizového řízení, tak i soukromé osoby, v tomto případě vlastníci a provozovatelé 
prvků KI [32], viz obrázek 2. 
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Obrázek 2 Spolupráce při ochraně kritické infrastruktury [vlastní] 

 
Nejprve byla pro problematiku KI a její ochrany zpracována Zelená kniha o evropském 
programu na ochranu kritické infrastruktury [25]. Skutečnosti v ní uvedené byly po 
připomínkování členskými státy EU zapracovány do Sdělení Komise o Evropském programu 
na ochranu kritické infrastruktury [10]. 
Komise se shodla na základních zásadách, které budou dodržovány v souvislosti s OKI: 

 subsidiarita – zaměření se Komise na ochranu EKI, národní a regionální KI řeší každý 
členský stát sám, 

 doplňkovost – ochrana EKI bude navazovat na opatření OKI jednotlivých členských 
států, 

 důvěrnost – informace o OKI nebudou veřejné, budou i utajované, přístup k těmto 
informacím bude pouze v případech potřeby, 

 spolupráce zainteresovaných subjektů – do OKI se zapojí všechny subjekty podílející 
se na této činnosti (např. subjekty KI, orgány státní správy a samosprávy), 

 proporcionalita – na základě provedení analýzy rizik budou opatření navrhovaná 
v oblastech s nedostatečně zajištěnou bezpečností, zohledněna bude úroveň a druh 
ohrožení, 

 odvětvový přístup – ochrana EKI bude probíhat podle daných odvětví EKI [10]. 
 
V rámci EU bude zpracováván pro OKI Akční plán evropského programu pro ochranu 
kritické infrastruktury. Tento akční plán bude pravidelně aktualizován na základě dosaženého 
pokroku. Jeho obsahem bude určení úkolů a termínů splnění těchto úkolů [10]. Plán bude 
rozdělen do tří oblastí. První se bude zabývat strategickými aspekty evropského programu pro 
ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) a rozvojem opatření použitelných všeobecně pro 
OKI, druhá oblast bude prováděna na úrovni odvětví EKI. Třetí část bude podpůrná pro OKI 
na úrovni jednotlivých členských států. 
Komise také zajistila zřízení Výstražné informační sítě kritické infrastruktury (CIWIN), která 
slouží pro bezpečnou výměnu informací o OKI. CIWIN bude propojena s aktuálně 
existujícími sítěmi. Využívá se také pro výměnu rychlých výstrah. CIWIN je propojena se 
systémem ARGUS (evropský systém včasného varování) [10]. 
Velký význam je v rámci EU kladen na sdílení informací o OKI [10]. Je důležité zajistit, aby 
veškeré citlivé údaje byly chráněny a nemohlo dojít k jejich zneužití. Důvodem, proč 
k výměně přistoupit, je to, že výměna informací o OKI umožní získání lepších informací o 
vzájemných závislostech, ohroženích, zranitelnosti, protiopatřeních a osvědčených postupech 
souvisejících s OKI. Dále se také rozvine debata zúčastněných stran a bude možno přesněji 
zaměřit školení, vědu a výzkum. 
V materiálu Směrnice rady o EPCIP [10] je uvedeno, že za ochranu vnitrostátních KI mají 
odpovědnost vlastníci/provozovatelé těchto infrastruktur a členské státy. To znamená, že 
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k zajištění OKI by měla být nastavena spolupráce orgánů státní správy a samosprávy se 
subjekty KI. Jako jedním z klíčových prvků procesu OKI je viděno krizové plánování, kdy 
subjekt KI má za úkol zpracovat krizový plán. Tento krizový plán by měl řešit spolupráci 
subjektu KI s orgány státní správy a samosprávy a sdílení informací se sousedícími státy [10]. 
Dalším důležitým bodem pro OKI je i konstatování skutečnosti, že je při této činnosti potřeba 
zaměřit se na rizika a ohrožení nejen na území členského státu, či států EU, ale na takové MU, 
které mohou mít dopad na EU a členské státy. Z tohoto pohledu je důležité spolupracovat na 
opatřeních, která jsou součástí memorand, norem či jiných dokumentů, které se OKI zabývají. 
EU se v tomto směru chce zaměřit především na spolupráci ve skupinách G8, Euromed a 
s partnerskými zeměmi evropské politiky. 
V roce 2008 vydala Rada Evropské unie Směrnici rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit 
jejich ochranu [15]. V ní je určena zodpovědnost za ochranu EKI členským státům a jejich 
vlastníkům a provozovatelům. Uveden je i seznam odvětví EKI. Stanoveny jsou i základní 
požadavky na OKI (např. styčný bezpečnostní úředník, označování EKI). 

1.4.3 Kritická infrastruktura u Severoatlantické aliance 

Ochranu kritické infrastruktury v NATO řeší Výbor pro civilní ochranu. Zaměření OKI je na 
oblast energetické bezpečnosti [67]. 
NATO definuje, že „kritická infrastruktura představuje taková zařízení, služby a informační 
systémy, které jsou pro národy životně důležité tak, že jejich zneschopnění nebo zničení by 
mohlo mít nedozírný dopad na národní bezpečnost, národní hospodářství, veřejné zdraví a 
ochranu a účinné fungování veřejné správy“ [76]. A ochranu kritické infrastruktury jako 
„proces, který je zaměřen na takové zajištění infrastruktur, jejichž fungování je pro společnost 
kritické a nedojde k jejich selhání při žádné MU či KS“ [76]. 
Také NATO má názor, že při OKI je důležité sdílení odpovědnosti mezi státní správou a 
samosprávou a subjekty KI [76]. Státní správa by měla především zabezpečit prosazování 
státní a mezinárodní politiky, připravit legislativní prostředí, komunikovat s mezinárodními 
organizacemi, včetně vlád, a předávat relevantní informace subjektům KI. Dalším 
významným úkolem státní správy a samosprávy je vytvářet a aplikovat opatření krizového 
řízení. Subjekty KI musí respektovat legislativní požadavky, státní a mezinárodní politiku, 
komunikovat s orgány státní správy a samosprávy a plnit opatření krizového řízení. 
Třináct států NATO vyplnilo dotazník související s OKI v oblastech organizační struktury a 
elektronické infrastruktury. Z vyhodnocení těchto dotazníků vyplynulo, že je zapotřebí se 
připravit na všechny typy MU a KS, a to jak na přírodní a technologické MU a KS, tak i na 
teroristické útoky. Při OKI je zapotřebí zohlednit zejména propojenost všech sektorů KI, a to i 
mezi jednotlivými státy, neboť je reálné, že narušení KI některého sektoru v jednom státě 
NATO bude mít vážné důsledky i pro jiný stát a NATO jako celek. 
NATO klade důraz na snižování zranitelnosti KI a také na zvyšování civilní připravenosti a 
snižování zranitelnosti civilního obyvatelstva. 

1.4.4 Kritická infrastruktura ve vybraných státech 

Pro zjištění stavu řešení problematiky kritické infrastruktury je potřeba znát i přístupy 
v jiných státech. Vybrány byly vyspělé státy především Evropy. Bylo tak učiněno z důvodu 
stanovení základních požadavků k řešení problematiky kritické infrastruktury Evropskou unií.  

Kritická infrastruktura v Německu 

V roce 2009 vláda Německé spolkové republiky rozhodla, na základě doporučení 
Ministerstva vnitra, o vydání Národní strategie k ochraně kritické infrastruktury [7]. V této 
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strategii byl představen rámec ochrany zdrojů a služeb, které jsou důležité pro stát, ekonomii 
a společnost. Není zde ale uveden žádný seznam sektorů, rozdělení je pouze mezi technickou 
infrastrukturou a infrastrukturou společensky-ekonomických služeb [7]. Spolková vláda a 
federativní vlády se shodly na jednotné klasifikaci sektorů, navíc na federální úrovni rovněž 
na jednotné struktuře podoblastí sektorů. Sektory a podoblasti sektorů jsou uvedeny v příloze 
2.  
K ochraně KI vydal Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách 
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK) ve spolupráci s ostatními 
spolkovými úřady několik publikací. Tyto se týkají různých sektorů KI a také i obecných 
podmínek týkajících se všech sektorů.  
Sektor zdravotnictví je v Německu rozdělen na tři podoblasti:  

a) zdravotnické služby,  
b) léky, léčiva a vakcíny a  
c) laboratoře.  

 
Důvodem pro zařazení těchto podoblastí do KI je skutečnost, že služby spojené se 
zdravotnictvím musí být zajištěny i v době krizových situací. Zařízení poskytující zdravotní 
péči, např. nemocnice, jsou připraveny na extrémní situace pouze v omezené míře, ačkoliv 
právě v těchto extrémních případech se očekává od těchto zařízení podání extrémního 
výkonu. Pokud zdravotnická zařízení nemají adekvátní ochranu, může to mít přímý dopad na 
poskytování zdravotní péče a ohrožení života lidí. To je důvodem, proč se musí zdravotnická 
zařízení připravit na nejhorší možnou mimořádnou událost a přijmout vhodná opatření [3]. 
K ochraně zdravotnické KI byla Úřadem pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách 
vydána publikace Ochrana kritické infrastruktury: Management rizik v nemocnicích [5]. 

Kritická infrastruktura ve Francii 

Ve Francii má KI dvanáct oblastí [54]. Tyto oblasti byly určeny na základě zajištění 
základních ekonomických a sociálních potřeb státu. Jednou z těchto oblastí je i veřejné zdraví, 
neboť zachování života a zdraví osob je základní sociální potřebou státu. Bez této oblasti není 
možno garantovat funkčnost dalších oblastí KI, a to zejména v případech MU a KS, kdy 
budou zasaženy život a zdraví osob, např. při hromadných neštěstích, teroristických útocích či 
epidemiích [54]. 

Kritická infrastruktura v Nizozemí 

V Nizozemí byla pro problematiku kritické infrastruktury stanovena myšlenka, že tuto 
infrastrukturu mají tvořit nezastupitelné služby a produkty společnosti [33, 34]. Jejich význam 
je spatřován zejména v tom, že jejich absence může vyvolat vznik MU nebo KS. Význam 
prvků KI je také v tom, že jsou potřebné pro zvládnutí MU a KS. Kritická infrastruktura má 
v Nizozemí 11 sektorů [33], viz příloha č. 3. Jedním ze sektorů je také poskytování zdravotní 
péče, především neodkladná zdravotní péče, očkování a nukleární medicína.  

Kritická infrastruktura ve Velké Británii 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Velká Británie) se rozhodlo pro zařazení 
oblastí, které jsou podstatné pro nepřetržité zajištění základních služeb [8]. Výpadek těchto 
služeb by měl za následek vážné ekonomické škody, značné sociální dopady a nemalé ztráty 
na životech. Stanoveno bylo 9 oblastí kritické infrastruktury, jednou z oblastí je i poskytování 
zdravotní péče a zabezpečení veřejného zdraví [8]. 
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Kritická infrastruktura na Slovensku 

Slovensko v souvislosti s KI a OKI vydalo zákon, ve kterém jsou stanoveny organizace a 
působnost orgánů státní správy, dále je zde stanoven postup při určování KI a EKI a také 
povinnosti provozovatele KI. Na Slovensku je součástí KI také obranná infrastruktura. 
Slovenskou KI tvoří 8 oblastí [78], viz příloha č. 4. 

Kritická infrastruktura v USA 

Kritická infrastruktura ve Spojených státech amerických má 16 sektorů, jedním z nich je i 
zdravotnictví a veřejné zdraví [62]. Základním principem při ochraně KI je komunikace mezi 
vlastníky/provozovateli prvků kritické infrastruktury a státní správou a samosprávou [46, 62]. 
Hlavním koordinačním orgánem pro oblast ochrany kritické infrastruktury je Útvar pro 
vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) ve spolupráci s Úřadem pro ochranu 
infrastruktur (Office of Infrastructure Protection). 

1.5 Současný stav řešené problematiky v České republice 

V České republice byla problematika stanovení prvků kritické infrastruktury de facto 
vyřešena průřezovými a odvětvovými kritérii. Odvětvová kritéria pro oblast zdravotnictví 
jsou stanovena počtem akutních lůžek, kdy celkový počet akutních lůžek v daném 
zdravotnickém zařízení je nejméně 2 500 [20]. Takovéto podmínky v ČR nesplňuje žádné 
zdravotnické zařízení, výsledkem tudíž je, že kritérii, která stanovilo MZ, nejsou stanoveny 
žádné prvky KI. Z pohledu zdravotnického sektoru jsou prvky KI určena pouze zdravotnická 
operační střediska, tato byla určena na základě kritérii stanovených Ministerstvem vnitra ČR. 
Ministerstvo zdravotnictví při rozhodování o tom, jaké prvky budou zařazeny do KI, se 
opíralo o provedení analýzy rizik nezbytných služeb spolu s podmínkami dané krizovým 
zákonem [82] a jeho prováděcími právními předpisy. Dalším hodnotícím kritériem byla 
dostupnost alternativních řešení a doba narušení dané služby či čas potřebný pro její obnovu. 
Jako pododvětví splňující tato kritéria byla zvolena zdravotní péče, ochrana veřejného zdraví, 
zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém [30]. Zdravotní pojištění a zdravotnický 
informační systém byly vytypovány na základě skutečnosti, že nakládají s osobními údaji lidí. 
Nakládání s osobními údaji se odehrává především v oblasti komunikačních a informačních 
systémů. Z důvodu zabránění duplicitě údajů nebyla tato oblast dále řešena, neboť odvětví 
komunikačních a informačních systémů je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR. Ochrana veřejného zdraví byla vyškrtnuta jako potenciální zdroj prvků KI z důvodu 
nemožnosti předvídat vznik a šíření infekčního či virového onemocnění a není tudíž možnost 
předvídat, kolik osob by mohlo být ohroženo – to je důvodem pro nezařazení krajských 
hygienických stanic do KI [30]. Nezařazení laboratoří zdravotních ústavů bylo odůvodněno 
tím, že není možno určit množství patogenu, které by vážně ohrozilo obyvatelstvo. Posledním 
pododvětvím je zdravotní péče. Zdravotnická zařízení jsou dle názoru MZ navzájem 
zastupitelná a z tohoto důvodu byl jako odvětvové kritérium zvolen počet akutních lůžek ve 
zdravotnickém zařízení poskytující lůžkovou péči [30]. Od tohoto počtu se totiž odvíjí počet 
potřebného zdravotnického personálu. 
Tímto postupem byla stanovena odvětvová kritéria pro oblast zdravotnictví kritické 
infrastruktury v České republice.  
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1.6 Dílčí závěr 

Problematika kritické infrastruktury a její ochrany je velice složitým a komplexním úkolem, 
kterým je potřeba se zabývat. Kritickou infrastrukturu je zapotřebí chránit nejenom před 
teroristickými útoky, ale také před dalšími antropogenními a přírodními mimořádnými 
událostmi. Ochrana kritické infrastruktury je komplikovaná různými sektory, které vyžadují 
rozličné přístupy při stanovení prvků kritické infrastruktury a především při jejich ochraně. 
Práce se zaměřuje na oblast zdravotnictví. Poskytování zdravotní péče patří mezi základní 
povinnosti státu a je nenahraditelné. Jak ukazuje provedená komparace sektorů kritické 
infrastruktury vybraných států Evropské unie a USA, je oblast zdravotnictví hodnocena jako 
velmi významný sektor kritické infrastruktury. Přístupy jednotlivých států k ochraně této 
oblasti kritické infrastruktury jsou rozličné a závisí především na různých přístupech v oblasti 
poskytování zdravotní péče obyvatelstvu. Tato velká různorodost v přístupu poskytování 
zdravotní péče obyvatelstvu byla důvodem, proč v současné době není Evropskou unií řešena 
ochrana kritické infrastruktury pro oblast zdravotnictví. 
V České republice je problematika kritické infrastruktury v gesci Ministerstva vnitra ČR. 
Stěžejními právními předpisy pro oblast kritické infrastruktury jsou krizový zákon [82] a 
nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [41]. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR pro oblast zdravotnictví stanovilo odvětvová kritéria. 
Odvětvová kritéria se vztahují na zdravotnická zařízení, kritéria jsou určena počtem akutních 
lůžek. 
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2 Cíl a omezení disertační práce 

Cílem disertační práce je zmapovat situaci v oblasti přístupu k problematice kritické 
infrastruktury a ochrany jejich prvků v České republice a v zahraničí.  Disertační práce také 
uvádí způsoby stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury. 
 
Primární cílem disertační práce je popsat systém ochrany kritické infrastruktury a vytvořit 
metodiku pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické infrastruktury vůči vnitřním 
a vnějším ohrožením a metodiku pro připravenost nemocnic na mimořádné události a krizové 
situace. 
 
Výběr předloženého cíle byl determinován následujícími skutečnostmi: 

• žádný prvek nesplnil odvětvová kritéria nastavená Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
• pro oblast zdravotnictví není řešena ochrana kritické infrastruktury, neboť žádný prvek 

nebyl odvětvovými kritérii určen, 
• omezené poskytování informací nemocnicemi a zejména Ministerstvem zdravotnictví 

České republiky, 
• názorem pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, že ochrana kritické infrastruktury 

v oblasti zdravotnictví je současným systémem dostatečně řešena.  
 
V rámci realizace primárního cíle se předpokládá splnění následujících sekundárních cílů, a to 
v uvedené posloupnosti: 

• obecný popis řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury, 
• shromáždění informací o stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury, 
• provedení analýzy rizik pro nemocnice, 
• návrh nových odvětvových kritérií pro oblast zdravotnictví, 
• návrh obecného modelu pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické 

infrastruktury. 
 
Očekávanými výstupy a přínosy disertační práce jsou: 

• návrh odvětvových kritérií pro oblast zdravotnictví, 
• obecný model pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické infrastruktury, 
• Metodika pro stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury ve zdravotnictví, 
• Metodika pro připravenost nemocnice na mimořádné události a krizové situace. 

 
Pro zpracování disertační práce byla přijata následující omezení: 

• z důvodu rozsáhlosti řešené problematiky se práce zaměřuje pouze na lůžková 
zdravotnická zařízení s poskytování zdravotnické péče – nemocnice. 
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3 Zvolené metody zpracování 

Pro vypracování disertační práce bylo zvoleno několik metod. Využity byly především 
analýzy rizik. Pomocí těchto analýz byla zjišťována ohrožení, která mohou způsobit 
mimořádnou událost s dopady na zdravotnické zařízení. Ohrožení byla rozdělena do dvou 
skupin, a to na vnitřní a vnější ohrožení. Jako analytické metody byly zvoleny Ishikawův 
diagram (část 3.1), skórování rizik (část 3.2), binární komparace (část 3.3) a Saatyho metody 
(část 3.4). Všechny použité metody jsou popsány v této kapitole. 

3.1 Obecné metody 

Jako obecné metody zpracování byly zvoleny dedukce, deskripce, indukce a komparace. Tyto 
metody velmi vhodně doplňují specifické metody. 
Výše uvedené analytické metody byly doplněny také dalšími metodami, zejména dedukcí, 
deskripcí, indukcí a komparací. Dedukce je typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých 
předpokladů vytváří nové závěry a důsledky [1]. Pod pojmem deskripce chápeme popis nebo 
opis. Další obecnou metodou je indukce, tímto pojmem chápeme úsudek, kdy z jednotlivých 
detailů vytvoříme obecné pravidlo [1]. Jako poslední obecná metoda byla využita metoda 
komparace. Tou rozumíme srovnávání či porovnání.  

3.2 Specifické metody 

Pro zjištění MU, které ohrožují nemocnice, byly využity metody Ishikawův diagram a 
strukturované rozhovory. Pro stanovení rizika byly využity metody skórování rizik, binární 
komparace a Saatyho metoda. Základní postupy těchto metod jsou uvedeny níže. Další 
vhodnou metodou je SWOT analýza. Tato kromě analýzy rizik také pomáhá stanovovat 
základní přístupy k řešení nalezeného rizika [24]. Další přístup pro analýzu rizik kritické 
infrastruktury uvádí [58, 14, 23]. 

3.2.1 Ishikawův diagram (diagram rybí kosti, metoda What-if) 

U této metody nejde o vnitřně strukturovanou techniku. Jejím základem je spontánní diskuze 
a hledání nápadů, ve které skupina lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo 
vyslovuje úvahy o možných nehodách. Metoda umožňuje také postup hledání možných 
dopadů vybraných provozních situací. Tým při hledání zdroje rizika využívá otázky, které 
začínají „Co se stane, když …“. Výsledkem metody je seznam otázek nebo tabulkový seznam 
nebezpečných situací, dále seznam ochrany proti následkům a seznam možných návrhů pro 
snížení rizika nebo grafické znázornění, které připomíná rybí kost (vrcholová událost je na 
místě „hlavy“, na vrcholu každé „kosti“ jsou události, které mohou tuto vrcholovou událost 
způsobit a jejich rozvětvení tvoří události, jež mohou vyvolat tuto konkrétní událost). Účelem 
analýzy je identifikovat zdroje rizika, nebezpečné situace nebo určité nehodové události, které 
mohou způsobit nežádoucí následky [37]. Tato metoda byla využita pro zjištění ohrožení, 
které mohou ohrozit prvky zdravotnické kritické infrastruktury. 

3.2.2 Strukturované rozhovory 

Při této metodě jsou odborníkům kladeny předem připravené dotazy, které mají za cíl 
identifikovat různá ohrožení vyplývajících z různých situací. Otázky mají být jednoduché a 
mají pokrývat jeden problém. Otázky mohou být doplněny dalšími upřesňujícími dotazy. Na 
odpovědi je třeba nahlížet s určitou mírou flexibility. Výhodou této metody je, že umožňuje 
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hlubší proniknutí do dané problematiky a usnadňuje řešení sporných otázek. Metoda 
umožňuje do řešení zapojit více zainteresovaných stran. [16] 

3.2.3 Bodové hodnocení na řídké stupnici 

Tato metoda byla použita pro stanovení hodnoty rizika. Základem metody je hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku a dopadů dané MU. Před prováděním hodnocení těchto dvou veličin 
je zapotřebí si stanovit meze pro hodnoty, kterých mohu pravděpodobnost a dopady 
dosáhnout. Poté je hodnocena každá mimořádná událost zvlášť a jsou k ní přiřazovány 
hodnoty pro pravděpodobnost jejího vzniku a její dopady. Výsledné riziko je určeno jako 
součin pravděpodobnosti vzniku a dopadů dané MU. Jedná se o subjektivní hodnocení 
expertů. 

3.2.4 Matice rizik 

Matice rizik se využívá především pro stanovení priorit pro redukci či eliminaci rizik. Pro 
účely disertační práce se matice rizik využívá v kombinaci s metodou bodového hodnocení na 
řídké stupnici. Pomocí bodového hodnocení jsou ohodnoceny pravděpodobnost vzniku MU a 
dopady dané MU. Jejich hodnoty jsou zaneseny do matice rizik, která je rozdělena na čtyři 
části. Jedná se o oblast velmi vysokého rizika, vysokého rizika, nízkého rizika a 
zanedbatelného rizika. Riziko, které se nachází v oblasti velmi vysokého rizika nebo 
vysokého rizika, je riziko nepřijatelné a je zapotřebí jej redukovat či eliminovat jako první. 
MU, jejíž riziko se nachází v oblasti nízkého rizika, je událost, kterou je nutné řešit, její řešení 
ovšem není prioritní. Zanedbatelné riziko je akceptovatelné a není potřeba jeho redukce či 
eliminace. 

3.2.5 Paretova analýza 

Paretovo pravidlo uvádí, že za 80% problémů ve výrobě může 20% příčin. Toto pravdilo je 
možné aplikovat obecně. Lze jej použít i pro účely analýzy ohrožení a analýzy rizik. V tomto 
případě platí, že 80% incidentů je způsobeno 20% mimořádných událostí. Pro vyhodnocení je 
podstatné rozlišit životně důležité procesy (5-20%) od „užitečné“ většiny (ostatní). [86] 
 

3.2.6 Binární komparace 

Při této metodě jsou MU, které ohrožují daný objekt vzájemně porovnávány, pro přehlednost 
jsou uvedeny v tabulce. Porovnávají se všechny mimořádné události navzájem. Mimořádné 
události se hodnotí z pohledu pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a jejích dopadů. 
Při zkoumání pravděpodobnosti vzniku je do tabulky zaznamenaná ta událost, jejíž 
pravděpodobnost vzniku je větší. V případě dopadů je uvedena událost, jejíž dopady budou 
vážnější. Daná událost je významnější, čím vyšší je její stanovená váha. [52] 

3.2.7 Saatyho metoda 

Saatyho metoda stanovení vah kritérií, kdy se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií 
uspořádaných v tabulce, v jejíchž řádcích i sloupcích jsou zapsána kritéria ve stejném pořadí. 
Kromě směru preference dvojic kritérií se určuje také velikost této preference, která se 
vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice [28]. 
Autor metody Saaty doporučuje pro vyjádření velikostí preferencí využít bodové stupnice. Ke 
každému bodovému označení je nutné doplnit také deskritor, který uvede význam dané 
bodové hodnoty.  
Saaty doporučuje využít hodnot 1, 3, 5, 7 a 9 [28]. Hodnoty 2, 4, 6 a 8 by se dle něj měly 
využívat v případě potřeby jemnějšího rozlišení velikosti vazby. 
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3.2.8 Check list 

Jedná se o postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek a 
opatření. Metoda poskytuje základ pro standardní zhodnocení procesních zdrojů rizika [37]. 
Základ metody tvoří seznam kontrolních otázek. Na každou otázku existují zpravidla 
odpovědi ano, ne, nebo také potřeba více informací. Struktura seznamů se může měnit od 
jednoduchých seznamů až po složité dokumenty. Vzhledem k tomu, že metoda je závislá na 
vytvořeném seznamu otázek, je potřebné, aby tento seznam otázek byl sestaven nejlépe více 
autory s rozličným technickým vzděláním a zkušenostmi. 
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4 Analýza řešené problematiky 

Základním principem řešení problematiky kritické infrastruktury je zajištění fungování 
klíčových a strategických infrastruktur s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva [67]. Hlavním 
cílem ochrany obyvatelstva je ochrana života a zdraví osob. K ochraně života a zdraví osob je 
potřebné mimo jiné mít také funkční systém poskytování zdravotní péče. Zdravotní péče je 
jednou z klíčových oblastí kritické infrastruktury [67]. V současné době jsou prvky 
zdravotnické kritické infrastruktury nemocnice, které mají 2500 akutních lůžek. Ovšem žádná 
nemocnice nesplňuje toto kritérium, které bylo stanoveno Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Toto je velmi závažný stav, který je zapotřebí řešit.  
I Evropská unie řeší problematiku ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče. 
V zelené knize [26] k této problematice stanovuje: „Funkce v oblasti veřejného zdraví spočívá 
v řadě různých činností, jejichž cílem je chránit a zlepšit zdraví obyvatelstva, řešit nerovnosti 
v oblasti zdraví a zohlednit potřeby znevýhodněných a zranitelných skupin. Mezi úkoly patří 
vyhodnocování potřeb zdravotní péče a posuzování dopadů na zdraví pro účely plánování 
služeb, prevence nemocí například prostřednictvím programů očkování a preventivního 
vyšetření, podpora zdraví a vzdělávání, zajištění dostatečných zásob krevních konzerv, 
epidemiologický dozor a plánování a reakce na zdravotní ohrožení způsobené ohnisky 
infekčních chorob, pandemiemi a přírodními a člověkem zapříčiněnými mimořádnými 
událostmi, včetně mimořádných událostí souvisejících se změnou klimatu.“  
Z výše uvedeného je jasně patrné, že zájem EU na poskytování zdravotní péče je vysoký a je 
tedy logické, že jednou z oblastí kritické infrastruktury bude i oblast zdravotní péče. Aby 
mohla některá nemocnice splnit podmínky pro zařazení jako prvku kritické infrastruktury, je 
nezbytné přehodnotit odvětvová kritéria, která byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. 
Nemocnice, které budou zařazeny jako prvky KI, musí mít provedenou analýzu rizik. Tato 
analýza rizik by měla zohledňovat zranitelnost procesních částí prvku kritické infrastruktury. 
Těmito postupy se bude práce zabývat v kapitolách 4 a 5. 
Identifikace rizik a analýzy rizik byly zpracovány na základě konzultací krizových pracovníků 
a lékařů vybraných fakultních nemocnic (Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice 
Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ústřední vojenská nemocnice Praha). Na 
analytické části bylo spolupracováno s dvanácti zástupci vybraných čtyř fakultních nemocnic. 
Pro stanovení hodnot, které byly využity pro analýzy, byly využity mediány hodnot 
stanovených experty. Medián byl využit z důvodu, že není ovlivněn extrémy hodnot. 

4.1 Identifikace rizik 

Mimořádné události, které by mohly ohrozit nemocnice, byly určeny pomocí Ishikawova 
diagramu. Tato analytická metoda byla pro potřeby analýzy upravená. V případě nalezení 
odpovědí na otázku „Co se stane, když nastane …“, byla vyhodnocena tato MU ohrožující 
událost. Tato událost byla po té zakreslena do diagramu (viz příloha č. 5). Možné MU byly 
rozděleny na vnější ohrožení a vnitřní ohrožení. Vnější ohrožení nemohou nemocnice svou 
činností ovlivnit, mohou se na ně pouze připravit. Vnitřní ohrožení plynou z činnosti 
nemocnice a nemocnice je může přímo ovlivnit. Některé mimořádné události mohou být 
zařazeny jak mezi vnější, tak i mezi vnitřní ohrožení. Jejich zařazení proběhlo na základě 
významu. Jako příklad může být výpadek elektrické energie. Narušení její dodávky může být 
způsobeno například přetížením rozvodné sítě, nebo zkratem elektrického zařízení. V prvním 
případě se jedná o událost, která na nemocnici působí z vnějšího prostředí, druhá zase vzniká 
činností nemocnice. Významnějším ohrožením ovšem zůstává výpadek elektrické elektřiny 
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způsobené vnějším okolím, nemocnice není schopná mu předejít, nebo jej vyřešit. Z tohoto 
důvodu je výpadek dodávky elektrické energie zařazen mezi vnější ohrožení. 

4.1.1 Vnější ohrožení 

Mimořádné události, které ohrožují nemocnice zařazené jako prvky kritické infrastruktury 
z vnějšího prostředí, jsou uvedené níže. Mezi největšího riziko se řadí dlouhodobý výpadek 
elektrické energie, který by měl dopad na chod celé nemocnice. Další významné ohrožení pro 
nemocnice představuje výpadek v zásobování pitnou vodou, léky a léčivy. Ohrožení plynoucí 
z přírodních mimořádných událostí a úniků nebezpečných látek je závislý na lokalizaci této 
nemocnice. V případě, že je nemocnice ohrožena především úniky nebezpečných látek, měla 
by její připravenost být velice dobrá a měla by se prověřovat cvičením.  Všechna 
identifikovaná rizika jsou uvedená níže i možnými dopady pro nemocnici. 
 
Výpadek dodávky energií: 

 elektrická energie, elektrická energie je v současné době médiem, na kterém jsou 
závislé téměř všechny činnosti člověka, i pro nemocnice je to energie, bez které 
bude jen velice těžko schopna plnit své povinnosti, bez elektrické energie nepůjdou 
světla na operačních sálech, nebude možno provádět např. laparoskopické zákroky, 
sterilizovat chirurgické nástroje, léky a léčiva, jež je nezbytné chladit, se budou 
kazit, nepoteče voda, nebude možno používat sociální zařízení z důvodu chybějící 
vody, velké množství diagnostických přístrojů je závislé na elektrické energii, 
problematické bude i získání pacientových záznamů (dnes jsou již zpracovávány a 
ukládány v elektronické podobě) a další, 

 plyn, je důležitý pro přípravu potravin, u některých nemocnic může být využíván i 
pro topení, 

 teplo, bez dodávek tepla budou v zimním období ohroženi zejména pacienti, není 
možné ani provádět operace; 

 
Výpadek v zásobování: 

 léky a léčiva, pro poskytování zdravotnické péče jsou tyto komodity velice 
důležité, bez účinných léků není možno léčit nemoci, bez patřičných analgetických 
přípravků není možno ulevit pacientům od bolesti (ta může být v některých 
případech až nesnesitelná), není možné ani operovat, bez tlumících přípravků není 
možno provádět anestezii (jak celkovou, tak i částečnou), 

 zdravotnický materiál je nezbytný zejména pro provádění operací, odběrů a 
některých diagnostických metod, 

 potraviny, pro každého pacienta, který byl přijat na lůžkovou část nemocnice, je 
tato povinna zabezpečit stravu, 

 pitná voda je pro nemocnici nezbytná, je potřebná nejenom pro pacienty k pití, ale 
také k desinfekci zdravotnických prostředků, hygieně pacientů a personálu, 
k úklidu operačních sálů a veškerých dalších prostor, 

 krev a krevní deriváty, k provádění operací a tedy k zabezpečení zdravotní péče je 
potřebné mít přístup ke krevním konzervám a krevním derivátům; 

 
Únik nebezpečných látek: 

 při přepravě, i nemocnice, které neleží v zóně havarijního ohrožení, mohou být 
zasaženy únikem nebezpečných látek, a to zejména v případě, že se nacházejí 
v blízkosti silnic, případně železničních koridorů; situace je komplikovanější tím, 
že ohrožující látka není známa, 
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 z chemických zařízení, nachází-li se nemocnice v zóně havarijního plánování, 
mohou být při úniku chemických látek zasaženi a je třeba se na tuto situaci dobře 
připravit, výhodou je znalost nebezpečné látky a možnost připravit si konkrétní 
postupy a prostory pro řešení této události, 

 z jaderných zařízení, nemocnice, které se nacházejí v zóně havarijního plánování, 
jsou ohroženy možným únikem radioaktivních látek, je nezbytné, aby na tuto 
událost byly řádně připraveny a všichni zaměstnanci znali postupy, jak se za této 
MU zachovat; 

 
Přírodní MU (až na epidemie jsou výskyty těchto MU závislé na lokalitě ZZ): 

 epidemie ohrožují nemocnice 2 způsoby, prvním je příjem velkého počtu 
nemocných pacientů, které bude nutné léčit, určitý počet nemocných bude nezbytný 
i hospitalizovat, další riziko je způsobeno skutečností, že i personál nemocnice 
bude nemoci vystaven a hrozí, že onemocní a sníží počty pracovníků schopných 
pečovat o nemocné, 

 povodně ohrožují všechny budovy a zařízení, které se nacházejí v záplavové 
oblasti, povodeň ohrožuje životy a zdraví osob a majetek, ohrožení na lidském 
zdraví zůstává i po opadnutí povodně, a to především z nečistot, které se při 
povodni dostanou do budov a zařízení, kontaminovaná bývá i voda ve studních, 
majetek bývá zničen především vodou povodně a nánosy bahna, případně dalšími 
kontaminanty, 

 větrné smrště se většinou vyskytují ve vyšších nadmořských polohách, silné větry, 
případně tornáda, ničí zejména střechy a budovy s lehčími typy konstrukcí, 

 zemětřesení je v České republice velice vzácné a většinou je pouze slabé, silnější 
zemětřesení by ovšem mohlo způsobit obrovské škody, zničeno by bylo velké 
množství budov, narušeny by byly různé technologie a zařízení, výskyt dalších MU 
(domino efekt, nebo kaskádový efekt) je velice pravděpodobný, poskytování 
zdravotní péče v dané lokalitě může být ohroženo poškozením či zničením 
nemocnic, 

 sesuvy půdy často vznikají jako důsledek, např. dlouhodobých dešťů, ohrožují 
budovy, které jsou postaveny na svahu nebo velmi blízko svahu, v obou případech 
mohou být budovy velice vážně poškozeny, velmi pravděpodobné je i zranění 
velkého množství osob, 

 únik důlních plynů je problémem zejména poddolovaných oblastí, při úniku 
důlních plynů může dojít k jejich iniciaci a následnému výbuchu; 

 
Teroristický útok 
I když pravděpodobnost teroristického útoku na nemocnici se může zdát jako velmi malá, 
není možno toto ohrožení vyloučit [18]. Teroristický útok na velkou nemocnici by měl dvojí 
dopad. Poškodil by nemocnici, ve které by bylo velké množství zraněných a mrtvých, k tomu 
by nemocnice, která je potřebná pro ošetření, byla vyloučena z možnosti poskytování 
zdravotní péče. Mezi zraněnými a mrtvými by byli i zdravotničtí pracovníci, především 
lékaři, zdravotní setry a ošetřovatelé, kteří budou postrádáni při řešení této mimořádné 
události. V případě prvku zdravotnické kritické infrastruktury by dopady byly velmi závažné. 

4.1.2 Vnitřní ohrožení 

Vnitřní ohrožení způsobují události, které jsou nemocnice schopny nějakým způsobem 
ovlivnit. Nemocnice jsou schopny ovlivnit jejich vznik či samy značně snížit jejich dopady. 
Mezi tato ohrožení se řadí zejména nedostatek personálu a požáry. 
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Nedostatek personálu: 
 zdravotnický personál je pro zachování schopnosti nemocnice poskytovat 

zdravotní péči jedna z klíčových podmínek, tento personál může být rozdělen na 
dvě skupiny, a to 

ᴕ lékaři, bez lékařů není nemocnice schopna poskytovat zdravotní péči, ta 
vždy vyžaduje diagnózu a stanovení způsobu léčby, včetně stanovení léků a 
zdravotnických podmínek a  

ᴕ další zdravotnický personál, zejména zdravotní sestry a ošetřovatelé jsou 
pro poskytování zdravotní péče nezbytní, při operacích pomáhají lékařům, 
ošetřovatelská péče je zabezpečena především zdravotnickým personálem, 

 nezdravotnický personál je pro fungování nemocnice a pro poskytování zdravotní 
péče také nepostradatelný, některá zařízení obsluhuje personál se speciálními 
požadavky na vzdělání, údržbáři zabezpečují funkčnost zařízení potřebných 
k diagnostice a léčbě, bez uklízeček, které provádějí úklid prostorů, by bylo 
problematické operovat, vyšetřovat a hospitalizovat pacienty; 

 
Požár přestavuje pro nemocnici velké riziko, v prostorách nemocnice se pohybuje velké 
množství osob s různou schopností pohybu a orientace v prostoru, podmínky pro protipožární 
zásah bývají složité a situace je komplikovaná velkým množstvím osob, které nejsou schopny 
samostatného pohybu, zejména pacienti na jednotce intenzivní péče či anesteziologicko-
resuscitačním oddělení, a také pacienti po operaci, situaci také komplikuje používání kyslíku, 
který hoření podporuje; 
 
Výbuch ohrožuje nemocnice s malou pravděpodobností, vyloučit jej ovšem nelze, může 
k němu dojít především z nedbalosti při nakládání s nebezpečnými látkami, při manipulaci 
s plynovými spotřebiči nebo narušením plynového potrubí, výbuch by měl za následek 
usmrcení a zranění osob a narušení statiky budovy nemocnice; 
 
Únik nebezpečných látek je v případě nemocnic také možný, je to dané tím, že nemocnice 
nakládají především s různými desinfekčními činidly, při jejich špatném použití může dojít ke 
vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné látky; na diagnostickém 
rentgenovém pracovišti a pracovišti nukleární medicíny může při nehodě dojít k ozáření osob; 
 
Výpadek komunikační sítě je pro nemocnici událost, která může zkomplikovat poskytování 
zdravotní péče, v dnešní době totiž již všechny větší nemocnice využívají elektronické 
zdravotní karty, při výpadku intranetové sítě nebude možné se k těmto složkám dostat, 
v tomto případě není možné zjistit předchozí diagnózu a léčbu pacienta. Problém může nastat 
i při získávání výsledků vyšetření. 

4.2 Stanovení rizika 

Pomocí What-if analýzy byla určena vnější a vnitřní ohrožení nemocnice. Pro stanovení 
významu jednotlivých ohrožení je nezbytné je vyhodnotit. Cílem hodnocení ohrožení je zjistit 
zejména závažnost dopadů daného ohrožení a pravděpodobnost vzniku mimořádné události 
spojené s tímto ohrožením. Pro hodnocení významu mimořádné události byly zvoleny tři 
analytické metody, a to skórování rizik, binární komparace a Saatyho metoda. 
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4.2.1 Bodové hodnocení na řídké stupnici a Paretova analýza 

Prvními kroky pro stanovení rizika, které představuje mimořádná událost pro dané zařízení, je 
stanovení hodnoty pravděpodobnosti vzniku této události a jejího dopadu. Pro přehlednost 
byly tyto hodnoty dány do tabulek.  
Hodnocení pravděpodobnosti vzniku (PRT) bylo stanoveno následovně:  

• hodnotu 1 získala mimořádná událost, jejíž pravděpodobnost vzniku je velmi nízká 
(může nastat maximálně jednou za sto let),  

• hodnota 2 znamená nízkou PRT (může nastat jednou za 50 až 100 let),  
• 3 získá událost se střední PRT (jednou za 20 až 50 let),  
• 4 znamená vysokou pravděpodobnost vzniku (jednou za 5 až 20 let),  
• nejvyšší PRT je ohodnocena číslem 5, událost s touto hodnotou může nastat 

minimálně jednou za 5 let. 

Tabulka 2 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Výpadek dodávky energií 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
2. MU závisející na poloze 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 
3. Teroristický útok 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
5. Výpadek v zásobování 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny seřazené hodnoty expertů pro pravděpodobnost vzniku 
mimořádných událostí z vnějšího prostředí. Tyto hodnoty byly stanoveny oslovenými experty 
při řízených rozhovorech. Hodnocení MU bylo provedeno na základě mediánu.  
Medián více vypovídá o významu ohrožení, stanoveného experty, neboť jeho hodnota není 
ovlivněna extrémy. Medián je hodnota, která soubor hodnot dělí na dvě stejně velké části. Pro 
výpočet mediánu je významné, zda počet prvků souboru je lichý či sudý. Prvním krokem pro 
zjištění mediánu, je seřazení prvků souboru vzestupně. Dále se pokračuje výpočty podle toho, 
zda se jedná o soubor s lichým či sudým počtem prvků. Pro výpočet mediánu u souboru 
s lichým počtem prvků platí rovnice (1). [52] 

=         (1), 

kde 
M je medián, 
N je počet prvků souboru, 
x(N)  je hodnota prvku na pozici N. 
 
V případě, že se jedná o sudý počet prvků souboru, vypočte se medián pomocí rovnice (2). 

=     (2). 

 
Pro srovnání jsou v tabulkách uváděny kromě hodnot mediánu, také hodnoty průměru. V 
tabulce 3 stanoveny hodnoty pravděpodobnosti vzniku jednotlivých skupin mimořádných 
událostí. Hodnoty jednotlivých mimořádných událostí jsou uvedeny v příloze č. 6 a příloze č. 
7. 
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Tabulka 3 Hodnocení pravděpodobností mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 

1. Nedostatek personálu 3 2,818181818 
2. Výbuch 3 3,181818182 
3. Požár 4 3,545454545 
4. Únik NL 3 2,909090909 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4,181818182 
6. Komunikační technologie 4 4,272727273 
 
Pro Paretovu analýzu je zapotřebí seřadit četnost výskytu MU a pro Lorenzovu křivku je 
zapotřebí vypočítat kumulativní relativní četnost.  

Tabulka 4 Seřazená tabulka četností pravděpodobností mimořádných událostí z vnějšího 
prostředí [vlastní] 

 p.č. Seřazená tabulka četností četnost 
Relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

4. Výpadek telekomunikačních sítí 4 0.285714286 0.285714 
1. Výpadek dodávky energií 3 0.214285714 0.5 
2. MU závisející na poloze 3 0.214285714 0.714286 
3. Teroristický útok 2 0.142857143 0.857143 
5. Výpadek v zásobování 2 0.142857143 1 
 
Grafické znázornění Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky pro pravděpodobnosti vzniku 
mimořádných událostí z vnějšího prostředí je znázorněno v grafu 1. 
 

 

Graf 1 Paretova analýza pravděpodobností mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 
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Hodnocení pravděpodobnosti vzniku MU z vnitřního prostředí jednotlivými experty je patrná 
z tabulky 5. 

Tabulka 5 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Nedostatek personálu 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
2. Výbuch 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
3. Požár 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4. Únik NL 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
6. Komunikační technologie 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
 
Hodnoty mediánů a průměrů jednotlivých MU z vnitřního prostředí jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Nedostatek personálu 3 2.818181818 
2. Výbuch 3 3.181818182 
3. Požár 4 3.545454545 
4. Únik NL 3 2.909090909 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4.181818182 
6. Komunikační technologie 4 4.272727273 
 
Seřazená tabulka četností a kumulativních četností pro MU z vnitřního prostředí je uvedena 
v tabulce 7. Z této tabulky je i parné, která mimořádná událost má vyšší pravděpodobnost 
vzniku. 

Tabulka 7 Seřazená tabulka četností pravděpodobnosti mimořádných událostí z vnitřního 
prostředí [vlastní] 

 p. 
č. Seřazená tabulka četností 

četnos
t 

relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

3. Požár 4 0,19047619 0,190476 

5. 
Epidemie (nemocniční 
nákazy) 4 0,19047619 0,380952 

6. Komunikační technologie 4 0,19047619 0,571429 
1. Nedostatek personálu 3 0,142857143 0,714286 
2. Výbuch 3 0,142857143 0,857143 
4. Únik NL 3 0,142857143 1 
 
Na grafu 2 je patrná Paretova analýza v kombinaci s Lorenzovou křivkou pro 
pravděpodobnost vzniku MU vnitřního prostředí. 
 



47 
 

 

Graf 2 Paretova analýza pravděpodobností mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

 
Po stanovení hodnot pro pravděpodobnost vzniku MU byla hodnocena závažnost dopadů, 
které tato událost způsobí. Dopady byly hodnoceny od 1 do 5, kdy: 

• hodnotu 1 získala událost, jejíž důsledky by byly velmi malé, srovnatelné s problémy, 
které mohou vzniknout za běžných událostí, 

• hodnotu 2 získá událost, jejíž následky jsou malé,  
• události se středně silnými dopady získají hodnotu 3, 
• číslem 4 jsou ohodnoceny velké dopady a  
• hodnota 5 znamená závažné dopady, laicky je lze označit jako katastrofální dopady. 

Tabulka 8 Hodnocení závažností dopadů mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení dopadů MU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Výpadek dodávky energií 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
2. MU závisející na poloze 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 
3. Teroristický útok 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 
5. Výpadek v zásobování 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
 
Hodnocení závažnosti dopadů mimořádných událostí z vnějšího prostředí je zaznamenáno 
v tabulce 8. 

Tabulka 9 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 

1. Výpadek dodávky energií 5 4,363636364 
2. MU závisející na poloze 3 3,363636364 
3. Teroristický útok 3 2,636363636 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 2 1,909090909 
5. Výpadek v zásobování 4 4,090909091 
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V tabulce 9 jsou uvedeny medián a průměr hodnocení pravděpodobností vzniku MU 
z vnějšího prostředí. 

Tabulka 10 Seřazení četností vzniku pravděpodobností mimořádných událostí z vnějšího 
prostředí [vlastní] 

p. 
č.  Seřazená tabulka četností četnost 

relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

1. Výpadek dodávky energií 5 0,294117647 0,294118 
5. Výpadek v zásobování 4 0,235294118 0,529412 
2. MU závisející na poloze 3 0,176470588 0,705882 
3. Teroristický útok 3 0,176470588 0,882353 

4. 
Výpadek telekomunikačních 
sítí 2 0,117647059 1 

 
Seřazené hodnoty četností vzniku pravděpodobností mimořádných událostí z vnějšího 
prostředí jsou uvedeny v tabulce 10. Grafické znázornění těchto četností MU je zobrazeno 
v grafu 3. 
 

 

Graf 3 Dopady mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

 
Tabulka 11 uvádí hodnocení dopadů MU, které ohrožují nemocnici z vnitřního prostředí 
jednotlivými experty. 

Tabulka 11 Hodnocení závažností dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení dopadů MU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Nedostatek personálu 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
2. Výbuch 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
3. Požár 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 
4. Únik NL 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 
6. Komunikační technologie 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
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Ohrožení dopadů událostí vznikající uvnitř nemocnice je patrno z tabulky 12. 

Tabulka 12 Hodnocení závažností dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení dopadů MU Medián Průměr 

1. Nedostatek personálu 3 3.636363636 
2. Výbuch 4 4.090909091 
3. Požár 5 4.636363636 
4. Únik NL 2 2.272727273 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 5 5 
6. Komunikační technologie 1 1.454545455 
  
Seřazení významu dopadů MU z vnitřního prostředí je uvedeno v tabulce 13. 

Tabulka 13 Seřazení četností dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

p. 
č. Seřazená tabulka četností četnost 

relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

3. Požár 5 0.25 0.25 

5. 
Epidemie (nemocniční 
nákazy) 5 0.25 0.5 

2. Výbuch 4 0.2 0.7 
1. Nedostatek personálu 3 0.15 0.85 
4. Únik NL 2 0.1 0.95 
6. Komunikační technologie 1 0.05 1 
 
Grafické znázornění významu dopadů MU z vnitřního prostředí je uvedeno v grafu 4. 
 

 

Graf 4 Dopady mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 
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V tabulkách 3, 6, 9 a 12 jsou stanoveny pravděpodobnosti a dopady MU, které mohou ohrozit 
nemocnici. Nyní je zapotřebí stanovit hodnotu rizika. To vypočteme ze vztahu (3). 

= . ,  (3) 
kde R znamená riziko,  
P je pravděpodobnost vzniku MU a  
D představuje dopady této MU. 

Tabulka 14 Stanovení rizika mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení MU PRT Dopady Riziko Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií 3 5 15 1. 
2. MU závisející na poloze 3 3 9 2. 
3. Teroristický útok 2 2 4 5. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 4 2 8 3. - 4. 
5. Výpadek v zásobování 2 4 8 3. - 4. 
 
V tabulce 14 a 16 jsou uvedeny jak pravděpodobnost vzniku MU, tak i dopady této MU a také 
je zde uvedené riziko, které bylo vypočteno ze vzorce (3). Tabulka 14 se zabývá vnějším 
ohrožením. 

Tabulka 15 Četnosti výskytu rizik z vnějšího prostředí [vlastní] 

č.p
. Seřazená tabulka četností četnost 

relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

1. Výpadek dodávky energií 15 0.34090909 0.34090909 
2. MU závisející na poloze 9 0.20454545 0.54545455 
5. Výpadek v zásobování 8 0.18181818 0.72727273 

4. 
Výpadek telekomunikačních 
sítí 8 0.18181818 0.90909091 

3. Teroristický útok 4 0.09090909 1 
 
Tabulka 15 uvádí seřazení četností výskytu rizik z vnějšího prostředí. Graficky jsou tyto 
četnosti znázorněny v grafu 5. 
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Graf 5 Rizika ohrožující nemocnice z vnějšího prostředí [vlastní] 

V tabulka 16 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pravděpodobnosti, dopadů a rizik MU 
z vnitřního prostředí. 

Tabulka 16 Stanovení rizik mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

p. č. Hodnocení MU PRT Dopady Riziko Pořadí 
1. Nedostatek personálu 3 3 9 4. 
2. Výbuch 3 4 12 3. 
3. Požár 4 5 20 1. - 2. 
4. Únik NL 3 2 6 5. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 5 20 1. - 2. 
6. Komunikační technologie 4 1 4 6. 
 
Výskyt četností jednotlivých vnitřních rizik je seřazen v tabulce 17. 

Tabulka 17 Výskyt četností jednotlivých rizik z vnitřního prostředí 

p. 
č. Seřazená tabulka četností 

četnos
t 

relativní 
četnost 

Kumulativní relativní 
četnost 

3. Požár 20 0.28169014 0.2816901 

5. 
Epidemie (nemocniční 
nákazy) 20 0.28169014 0.5633803 

2. Výbuch 12 0.16901408 0.7323944 
1. Nedostatek personálu 9 0.12676056 0.8591549 
4. Únik NL 6 0.08450704 0.943662 
6. Komunikační technologie 4 0.05633803 1 
 
Graf 6 znázorňuje rizika ohrožující nemocnici z vnitřního prostředí. 
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Graf 6 Rizika ohrožující nemocnice z vnitřního prostředí [vlastní] 

 
Závažnost rizika určíme pomocí matice rizik, kdy na jedné ose je pravděpodobnost vzniku 
MU a na ose druhé jsou zaznačeny dopady této MU. Matice rizik pro MU působící z vnějšího 
prostředí je na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Matice rizik pro mimořádné události z vnějšího prostředí [vlastní] 

Riziko, které se nachází v oblasti velmi vysokého rizika nebo vysokého rizika, je riziko, které 
je nepřijatelné a je zapotřebí jej ihned řešit. MU, jejíž riziko se nachází v oblasti středního 
rizika, je událost, kterou je nutné řešit, její řešení ovšem není prioritní. Dalšími skupinami 
rizik jsou nízké a zanedbatelné riziko, MU nacházející se v těchto dvou oblastech není 
zapotřebí řešit. V případě, kdy je možno řešit pouze jedno ohrožení, je vhodné zvolit to, u 
nějž jsou významnější dopady. V případě matice rizik je riziko, které má větší dopady, 
umístěno výše. 
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Další matice rizik byla zpracována také pro MU ohrožující nemocnici z vnitřního prostředí, 
viz obrázek 4. 

 

Obrázek 4 Matice rizik pro mimořádné události z vnitřního prostředí [vlastní] 

Tyto analýzy jsou souhrnné, jejich výsledky jsou průkazné. Ovšem nejdou do detailů, takže 
přesně nevystihují, jaká konkrétní MU ohrožuje nemocnice, z toho podhledu nejsou velmi 
vypovídající. Jejich výhodou je ovšem přehlednost, při podrobnějším zpracování, kdy se 
pracuje s velkým objemem dat, může být analýza méně přehledná. Tyto podrobnější analýzy 
ovšem lépe vystihují podstatu rizika. Podrobnější analýzy tvoří přílohu č. 6 a přílohu č. 7.  

4.2.2 Binární komparace 

Tato metoda určuje preferenční vztahy dvojice události. Pomocí binární komparace jsou 
navzájem porovnány vždy dvě MU. Do tabulky jsou vepsány hodnoty 1 a 0. Hodnota 1 se 
udává v případě, že událost na řádku je ze zkoumaného hlediska významnější než událost 
uvedená ve sloupci [52].  
Dalším krokem je stanovení hodnoty preference a váhy. Preference se vypočte z vztahu (4). 

= ∑   (4) 
P značí preferenci, 
n počet kritérií, tj. počet mimořádných událostí. 
 
Váha se stanoví výpočtem ze vzorce (5). 

= .
  (5) 

v je váha, 
n počet kritérií [52]. 
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Tabulka 18 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU 1. 2. 3. 4. 5. Preference váha Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií x 1 1 0 1 3 0.3 2. 
2. MU závisející na poloze 0 x 1 0 1 2 0.2 3. 
3. Teroristický útok 0 0 x 0 0 0 0 5. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 1 1 1 x 1 4 0.4 1. 
5. Výpadek v zásobování 0 0 1 0 x 1 0.1 4. 
 
V tabulce 18 je zjišťována preference pro pravděpodobnost vzniku MU z vnějšího prostředí. 
MU, které mohou vzniknout v areálu nemocnice jsou řešeny v tabulce 19. 
Pomocí preference a vah se zjistí pořadí pravděpodobnosti jednotlivých mimořádných 
událostí. 

Tabulka 19 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

 p. 
č. 

Hodnocení 
pravděpodobnosti MU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Preferen
ce Váha 

Pořad
í 

1. Nedostatek personálu x 0 0 1 0 0 1 
0.06666

6667 5. 

2. Výbuch 1 x 0 1 0 0 2 
0.13333

3333 4. 
3. Požár 1 1 x 1 0 0 3 0.2 3. 
4. Únik NL 0 0 0 x 0 0 0 0 6. 

5. Epidemie (nemocniční nákazy) 1 1 1 1 x 1 5 
0.33333

3333 1. 

6. Komunikační technologie 1 1 1 1 0 x 4 
0.26666

6667 2. 
 
Podobným postupem jako pravděpodobnost vzniku MU, jsou řešeny i její dopady. Opět jsou 
do tabulky vepisovány hodnoty 1 a 0. Po té je pomocí vzorce (4) stanovena preference a 
pomocí vztahu (5) vypočtena váha dané mimořádné události. 

Tabulka 20 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení dopadů MU 1. 2. 3. 4. 5. Preference Váha Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií x 1 1 1 1 4 0.4 1. 
2. MU závisející na poloze 0 x 1 1 0 2 0.2 3. 
3. Teroristický útok 0 0 x 1 0 1 0.1 4. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 0 0 0 x 0 0 0 5. 
5. Výpadek v zásobování 0 1 1 1 x 3 0.3 2. 
 
V tabulce 20 jsou hodnoceny dopady vnějších mimořádných událostí a v tabulce 21 jsou 
uvedeny MU z vnitřního prostředí. 
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Tabulka 21 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

 p. č. Hodnocení dopadů MU 1. 2. 3. 4. 5. 6. Preference Váha Pořadí 
1. Nedostatek personálu x 1 0 1 0 1 3 0.2 3. 
2. Výbuch 0 x 0 1 0 1 2 0.133333333 4. 
3. Požár 1 1 x 1 0 1 4 0.266666667 2. 
4. Únik NL 0 0 0 x 0 1 1 0.066666667 5. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 1 1 1 1 x 1 5 0.333333333 1. 
6. Komunikační technologie 0 0 0 0 0 x 0 0 6. 
 
V případě metody binární komparace se jedná o jednoduchou a rychlou metodu. Její výsledky 
jsou založeny na vzájemném porovnání MU. Výsledky jsou velice ovlivněny názorem osoby, 
která tuto metodu používá. V tabulkách 18 – 21 je provedena analýza metodou binární 
komparace pro souhrnná rizika, podrobnější analýza je v příloze č. 8 a příloze č. 9. 

4.2.3 Saatyho metoda 

Saatyho metoda opět využívá preferenční srovnávání dvojice mimořádných událostí. Kromě 
směru preference je stanoven i poměr vzájemného významu prvků na základě bodové 
stupnice, kdy platí 

=   (6) 

kde ui a uj znamenají váhová hodnocení variant i a j [52]. 
Pro vypracování analýzy byla zvolena stupnice od 1 do 5, kdy:  

• 1 znamená, že kritéria jsou shodně významná,  
• 2 – kritérium je slabě významnější,  
• 3 znamená velkou významnost,  
• 4 vystihuje prokazatelný význam a  
• 5 absolutní význam.  

 

Tabulka 22 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU 1. 2. 3. 4. 5. Preference Váha Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií 1 2 4 1/5 3 4.8000 1.3685 2. 
2. MU závisející na poloze 1/2 1 4 1/4 3 1.5000 1.0845 3. 
3. Teroristický útok 1/4 1/4 1 1/5 1/3 0.0042 0.3342 5. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 5 4 5 1 5 500.0000 3.4657 1. 
5. Výpadek v zásobování 1/3 1/3 3 1/5 1 0.0667 0.5818 4. 
 
Po stanovení velikosti preference se vypočte preference a váha pravděpodobnosti vzniku 
jednotlivých mimořádných událostí. Váha kritéria bude využita pro zjištění rizika pomocí 
matice rizik.  
Preference se vypočte ze vztahu (7). 

= . . … .    (7) 
P značí preferenci, 
ki je kritérium dané mimořádné události, 
n počet kritérií, který je roven počtu mimořádných událostí. 
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Váha se vypočte vztahem (8). 

= √ = . . … .   (8) 
v představuje váhu, 
P značí preferenci a  
n znamená počet kritérií [52]. 
 
V tabulce 22 je hodnocena pravděpodobnost vzniku MU z vnějšího prostředí, pro MU 
vnitřního prostředí je pravděpodobnost stanovena v tabulce 23. 

Tabulka 23 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Mimořádná událost 1. 2. 3. 4. 5. 6. Preference Váha Pořadí 
1. Nedostatek personálu 1 1/2 1/3 3 1/4 1/5 0.025 0.541 3. 
2. Výbuch 2 1 1/3 3 1/4 1/5 0.100 0.681 5. 
3. Požár 3 3 1 4 1/3 1/5 2.400 1.157 4. 
4. Únik nebezpečných látek 1/3 1/3 1/4 1 1/3 1/5 0.001 0.322 6. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4 3 5 1 1/2 120.000 2.221 2. 
6. Komunikační technologie 5 5 5 5 2 1 1250.000 3.282 1. 
 
Stejným způsobem postupujeme i v případě hodnocení dopadů mimořádných událostí, a to 
jak z vnějšího prostředí, viz tabulka 24, tak i z vnitřního prostředí, viz tabulka 25. 

Tabulka 24 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Mimořádná událost 1. 2. 3. 4. 5. Preference Váha Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií 1 3 5 5 2 150.000 2.724 2. 
2. MU závisející na poloze 1/2 1 3 5 1/4 1.875 1.134 3. 
3. Teroristický útok 1/2 1/2 1 5 1/5 0.250 0.758 4. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 1/5 1/5 1/5 1 1/5 0.002 0.276 5. 
5. Výpadek v zásobování 2 4 5 5 1 200.000 2.885 1. 
 
Vypočteny jsou opět preference a váha dopadů mimořádných událostí ve srovnání s dalšími 
MU. 

Tabulka 25 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. Mimořádná událost 1. 2. 3. 4. 5. 6. Preference Váha Pořadí 
1. Nedostatek personálu 1 2 2 4 1/3 5 26.6667 1.7285 2. 
2. Výbuch 1/2 1 1/2 3 1/4 5 0.9375 0.9893 4. 
3. Požár 1/2 2 1 4 1/3 5 6.6667 1.3719 3. 
4. Únik nebezpečných látek 1/4 1/3 1/4 1 1/5 5 0.0208 0.5246 5. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 3 4 3 5 1 5 900.0000 3.1072 1. 
6. Komunikační technologie 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1 0.0003 0.2615 6. 
 
Pomocí vztahu (3) je vypočteno riziko, které představuje daná mimořádná událost. 
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Tabulka 26 Hodnocení rizik z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. MU Prt Dopady Riziko Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií 4.800 150.000 720.000 1. 
2. MU závisející na poloze 1.500 1.875 2.813 3. 
3. Teroristický útok 0.004 0.250 0.001 5. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 500.000 0.002 0.800 4. 
5. Výpadek v zásobování 0.067 200.000 13.333 2. 
 
Hodnoty rizik z vnějšího prostředí jsou uvedeny v tabulce 26, v tabulce 27 jsou uvedeny 
hodnoty rizik pro vnitřní prostředí.  

Tabulka 27 Hodnocení rizik z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. MU Prt Dopady Riziko Pořadí 
1. Nedostatek personálu 0.025 26.6666667 0.66666667 5. 
2. Výbuch 0.1 0.9375 0.09375 3. 
3. Požár 2.4 6.66666667 16 2. 
4. Únik NL 0.00111111 0.02083333 2.3148E-05 6. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 120 900 108000 1. 
6. Komunikační technologie 1250 0.00032 0.4 4. 
 
Riziko je tím významnější, čím je vyšší jeho vypočtená hodnota. Hodnoty rizika vyšly vždy 
rozličně, MU jsou tedy seřazeny dle významu rizika. Prvotně je zapotřebí řešit MU, která byla 
vyhodnocena jako nejvýznamnější. 

4.3 Komparace výsledků metod analýzy rizik  

Důležitým krokem k vyhodnocení analýzy rizik je komparace výsledků analýz rizik, tedy 
bodového hodnocení na řídké stupnici v kombinaci s Paretovou analýzou, binární komparace 
a Saatyho metody. Tímto krokem jsou minimalizovány možné odchylky v případě analýzy 
rizik.  
Nejvýznamnějším vnějším rizikem je dlouhodobý výpadek elektrické energie. Tento výsledek 
byl potvrzen všemi třemi analytickými metodami. Pravděpodobnost vzniku této mimořádné 
události je malá (menší než jednou za sto let), ale její dopady ochromí běh celé nemocnice..  
Jako nejvýznamnější vnitřní ohrožení byla analýzou rizik zjištěna epidemie, v tomto případě 
chápána jako epidemie nemocniční nákazy. Tato skutečnost byla potvrzena všemi třemi 
metodami. 
Všechny metody shodně vyhodnotily nejzávažnější MU. Ovšem význam dalších rizik již 
shodně  hodnocen nebyl. Rozdíl je způsoben tím, jak moc jsou metody ovlivnitelné osobními 
postoji hodnotiteli a také jejich rozlišovací schopností. Metoda binární komparace je velice 
jednoduchá metoda, tím ale vznikají značné nepřesnosti v hodnocení významu rizik. Metodě 
chybí posouzení váhy jednotlivých rizik. Saatyho metoda stanovuje i váhu jednotlivých rizik, 
ale pro účely disertační práce byla vyhodnocena jako nejvhodnější metoda bodového 
hodnocení na řídké stupnici v kombinaci s Paretovou analýzou. Tato kombinace dvou metod 
snižuje možnost ovlivnění výsledků analýzy rizik hodnotitelem. 
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4.4 Dílčí závěr 

Pomocí jednotlivých analytických metod byly zhodnoceny jednotlivé mimořádné události. Na 
výsledky analýz měla vliv různorodost dat, jiné priority stanovovali krizoví pracovníci, jiné 
lékaři. Metody binární komparace a Saatyho metoda umožňují vzájemné porovnávání 
mimořádných událostí, které bylo pro jednotlivé pracovníky výhodné. Saatyho metoda je 
velice významná tím, že pomocí ní jsou zjišťovány nejen preference, ale také význam těchto 
preferencí. Tato metoda je pro stanovení ohrožení a rizik ve zdravotnických zařízeních velice 
výhodná. Její využití je dané i její přehledností a snadným využitím. Metoda bodové 
hodnocení na řídké stupnici je založena na subjektivním posouzení. V případě, že by byla 
použita samostatně, jedná se o jednoduchou, ovšem méně přesnou metodu. V případě 
kombinace této metody s Paretovou analýzou se jedná o velice přehlednou a snadno 
aplikovatelnou metodu. Jejich společné využití se jeví jako velice účinné a pro zdravotnická 
zařízení výhodné.  
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5 Stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury 

Pro stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické infrastruktury je nejprve důležité vymezit, co 
pojem zranitelnost znamená. Zranitelnost představuje nedostatek, slabé místo nebo stav 
chráněného prvku, který může být zneužit ohrožením [50]. Zranitelností tudíž lze chápat 
slabinu prvku. Pro ochranu tohoto prvku před jeho narušením nebo zničením je tudíž 
zapotřebí najít jeho zranitelnost. Nalezením zranitelnosti prvku kritické infrastruktury je 
možné stanovit opatření ke snížení zranitelnosti prvku a tím zlepšit ochranu celé kritické 
infrastruktury, neboť všechny oblasti kritické infrastruktury jsou vzájemně provázány [40, 
48]. Tyto vazby mohou být životně důležité nebo důležité. Oblasti KI a jejich vzájemné vazby 
jsou patrné z obrázku 5. Životně důležité vazby jsou znázorněny přerušovanou čarou, důležité 
vazby čarou plnou.  

 

Obrázek 5 Vazby jednotlivých oblastí kritické infrastruktury (zpracováno dle [5]) 

Vzájemné závislosti jednotlivých oblastí kritické infrastruktury mají za důsledek větší 
ohrožení jednotlivých oblastí [53, 47, 34]. Nejvíce ohrožující oblastí KI představuje elektrická 
energie. Dlouhodobý výpadek elektrické energie zasáhne všechny aspekty lidského života [9]. 
Další významný dopad na prvky kritické infrastruktury bude mít i výpadek komunikací [17]. 
Významnou roli má i zdravotnická kritická infrastruktura. 
 

5.1 Přístupy ke stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury v České republice 

V České republice zatím nebyl Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky stanoven žádný postup pro stanovení zranitelnosti prvků 
kritické infrastruktury. Pro oblast zdravotnictví tak nebylo učiněno ani ze strany MZ, a to 



60 
 

z důvodu absence prvků zdravotnické KI. V současné době MZ dokonce uvažuje o zrušení 
zdravotnictví jako jedné z oblastí kritické infrastruktury. 
Pojem zranitelnost je velmi důležitý a významný při popisu působení hrozby a pro výsledné 
určení rizika. Obecně se jedná o vlastnost jakéhokoliv systému, která je určující pro schopnost 
jeho interakce s nějakým jevem (např. v souvislosti s působením hrozby) [29]. Výklad pojmu 
zranitelnost není však zcela jednoznačný.  
Pojem zranitelnost celkem přesně vystihuje Procházková [44, 45]. Podle ní se jedná o 
náchylnost aktiva ke vzniku škody.  
Podle Smejkala a Raise [55], kteří obdobným způsobem vysvětlují pojem zranitelnost, je 
„zranitelnost nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, který může hrozba využít 
pro uplatnění nežádoucího vlivu. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje, jak citlivé je 
aktivum na působení dané hrozby.“ 
 

5.2 Přístupy ke stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury v zahraničí 

V různých státech světa a Evropy jsou různé přístupy pro stanovení zranitelnosti prvků 
kritické infrastruktury. Zvláštní přístup je zvolen i pro infrastrukturu sítě. Odborníci stále 
upravují stávající metody nebo vytvářejí nové metody pro hodnocení zranitelnosti. V této 
kapitole jsou uvedeny příklady nejzajímavějších metod.  Všechny tyto metody jsou využívány 
pro všechny oblasti kritické infrastruktury, tedy i pro oblast zdravotnictví. 
Specifický postup pro stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury oblasti 
zdravotnictví zpracovalo Německo. Tento postup vychází z metodiky ACIS, která se dá 
využít pro všechny oblasti KI. Postup Německa pro oblast zdravotnické KI tvoří podkapitolu 
5.2.2. 

5.2.1 Státy Evropské unie 

Ve státech Evropské unie se využívají různé metody pro stanovení zranitelnosti prvku kritické 
infrastruktury. Mezi nejvýznamnější metody patří např. BIRR, CIPDSS a metodika ACIS. 
 
Better Infrastructure Risk and Resilience (BIRR; Lepší stanovení rizika a odolnosti 
infrastruktury) 
Tato metoda umožňuje stanovit riziko a odolnost infrastruktury vůči různým přírodním a 
antropogenním MU. Metoda je určena pro různé typy infrastruktur včetně energetických 
zařízení, dopravy, vodohospodářství a bankovnictví, se zaměřením na teroristické útoky. 
Základem metody je získání spolehlivých dat. Metoda se zakládá na sektorovém přístupu. 
Pomocí metody jsou stanoveny 3 indexy – index zranitelnosti, index ochranného opatření a 
index odolnosti [22]. Stanovení indexu zranitelnosti usnadňuje porovnání v rámci několika 
sektorů KI. Cílem metody je pomoci s analýzou různých scénářů, identifikací zranitelnosti a 
přípravou bezpečnostní zprávy.  
 
Criticality Accessibility Recoverability Vulnerability Espyability Redundancy 
(CARVER 2; kritická dosažitelnost obnovy po odstranění zjištěné zranitelnosti) 
Metoda vznikla na základě potřeby analýzy kritické infrastruktury z pohledu manažerů. Jedná 
se o metodu, která srovnává a hodnotí kritickou infrastrukturu a klíčové zdroje. Metoda je 
využitelná především pro teroristické útoky, ale také pro přírodní MU. V rámci analýzy se 
stanovuje 6 různých kritérií pro ohodnocení aktiva nebo infrastruktury [22]. Hodnoceny jsou 
také vzájemné závislosti. V metodice je vytvořen seznam sektorů, které mohou být ohroženy 
výpadkem aktiva. 
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Critical Infrastructure Protection Decision Support System (CIPDSS; Podpůrný systém 
pro rozhodování při ochraně kritické infrastruktury) 
Nástroj pro informační a rozhodovací podporu pro OKI. Jedná se o nástroj pro hodnocení 
rizika s ohledem na pravděpodobnost vzniku MU, zranitelnost a dopady všech typů MU. Je 
aplikovatelný téměř pro všechny druhy infrastruktur. Velká zodpovědnost je stanovena 
řešiteli analýzy, neboť ten musí rozhodnout o různých opatřeních pro snížení rizika a 
operačních taktikách, dále musí stanovit zdroje pro OKI [22]. Nástroj nezohledňuje odolnost 
infrastruktury. 
 
Critical Infrastructure Protection Modelling and Analysis (CIPMA; Modelování a 
analýza ochrany kritické infrastruktury) 
Tento software byl vytvořen na základě požadavku rakouské vlády pro ochranu národní KI. 
Kombinuje simulační modely, databáze, GIS (geografický informační systém; systém pro 
zpracování geografických dat) a ekonomické modely. Výsledkem je vyhodnocení různých 
scénářů narušení KI [22]. Software je určen zejména pro oblast energetiky, telekomunikací a 
bankovnictví. Při vytváření scénářů je stanoven následek selhání KI, jednotlivé důvody 
selhání KI, stanovení rizika a strategie pro investice a snížení škod [22]. 
 
The Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures (The DECRIS Approach; 
Systémy pro analýzu rizik a rozhodování pro oblast kritické infrastruktury) 
DECRIS je výsledkem intenzivního výzkumu norské výzkumné organizace SINTEF. Cílem 
projektu DECRIS je stanovení ohrožení/rizika pro infrastrukturu. DECRIS je založen na již 
existujících metodách pro stanovení zranitelnosti. Spojuje různé metodiky společně 
s metodou RVA (viz níže) tak, aby bylo možno provést analýzu infrastruktury napříč všemi 
oblastmi. Metodika DECRIS je založena na 4 procedurách, stanovení taxonomie rizika a 
dimenze rizika, zjednodušené analýze rizik a zranitelnosti pro stanovení událostí, výběr 
událostí pro další analýzu a detailní analýzu vybraných událostí [71]. 
 
Risk and Vulnerability Analysis (RVA; Analýza rizik a zranitelnosti) 
Tato metodika byla vytvořena Dánskou agenturou pro havarijní připravenost (Danish 
Emergency Management Agency). Metodika je využitelná pro všechny sektory a dokáže 
stanovit ohrožení, riziko a zranitelnost ve vztahu k funkcím, které jsou označeny jako kritické 
pro efektivní fungování společnosti [22]. Metodikou můžou být řešeny i závažné havárie a 
rozsáhlé MU. Metodika se skládá ze 4 samostatných kroků, a to stanovení účelu a rozsahu 
analýzy, tvorba scénářů, stanovení rizika a zranitelnosti a grafického znázornění profilu rizika 
a zranitelnosti [22]. Základ metodiky tvoří kvalitativní analýza rizik. Analýza rizik a 
zranitelnosti je provedena obecně, ne detailně. 
 
The Analysis of Critical Infrastructural Sectors methodology (The ACIS methodology; 
Metodika analýzy pro sektory kritické infrastruktury) 
Tato metodika je založena na stanovení kritičnosti prvku. Kritičnost prvku ukazuje na jeho 
důležitost pro kritický proces prvku kritické infrastruktury [6]. Jako první krok je nutné 
vytvořit si přehled o daném sektoru kritické infrastruktury. Sektor je zapotřebí detailně 
popsat. Při tomto detailním popisu je zapotřebí dát si pozor, ať popis není již příliš detailní. 
Sektor se popisuje z pohledu principu fungování, možnostech jeho ovlivnění a jeho významu 
pro kritickou infrastrukturu. Možné je i rozdělení sektoru do podsektorů, především ve vztahu 
k funkčním celkům. Dalším krokem je stanovení kritických procesů a zhodnocení jejich 
kritičnosti. Kritičností chápeme význam určitého procesu pro daný sektor, v případě 
kritičnosti prvku je chápán význam tohoto prvku pro kritický proces [2]. Při stanovení 
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kritičnosti procesů velkou roli hrají experti, kteří jsou schopni stanovit význam daného 
procesu. Po stanovení a zhodnocení kritičnosti kritických procesů jsou posuzovány procesy, 
které byly vyhodnoceny jako značně nebo vysoce kritické. U těchto kritických procesů je 
zkoumána jejich závislost na výpočetní technologii [59]. Jako poslední krok je tvorba matice 
rizik. Stanoveno by mělo být hodnocení, které je použitelné pro všechny sektory kritické 
infrastruktury. Jako velice vhodné se jeví bodové hodnocení v rozsahu 0 až 5. Matice rizik 
tvoří hodnocení dopadů a zranitelnosti. Jako kritické jsou považovány procesy, které se 
v matici rizik umístily v části velmi vysokého a vysokého rizika. 
  

5.2.2 Německo 

Odvětvová kritéria mohou být vyjádřena i v závislosti na kritičnosti prvku KI, tak jak tomu je 
např. v Německu [49]. Kritičností se chápe relativní míra významu dané infrastruktury 
z hlediska dopadu jejího narušení nebo selhání funkce při zabezpečení dodávky [7]. Pro 
význam prvků kritické infrastruktury je důležitá systémová kritičnost. Tou jsou chápány 
především prvky, které jsou svou funkcí pro infrastrukturu nenahraditelné a s ostatními prvky 
jsou na sobě vzájemně závislé. Kritičnost je podmnožinou rizika, viz obrázek 6. Vymezení 
rozdílů mezi kritičností a rizikem se zabývá např. [19]. 

 

Obrázek 6 Vztah mezi rizikem a kritičností [50] 

Pro oblast zdravotnické kritické infrastruktury Spolkovým úřadem pro ochranu obyvatelstva a 
pomoc při katastrofách (BBK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) 
postupovalo při analýze rizik tak, že byla rozdělena na dva dílčí kroky, a to analýzu kritičnosti 
a identifikaci rizik [5]. Při analýze kritičnosti byla určena pracoviště, která jsou pro chod 
nemocnice „životně“ důležitá. Poté byla provedena identifikace rizik, kterou se prověřují 
možné scénáře ohrožení chodu nemocnice. Posledním krokem byla analýza kritičnosti [5]. 
Pomocí ní se u určených pracovišť hledala slabá místa vzhledem k možnému ohrožení. 
Kritičností je chápán význam daného pracoviště v nemocnici ve vztahu k následkům při jeho 
výpadku nebo narušení jeho činnosti [4]. V rámci analýzy kritičnosti se stanoví pracoviště, 
která následně jsou prověřena pomocí detailní identifikace rizik. Další pracoviště s nižším 
hodnocením budou prověřena pomocí zjednodušené analýzy rizik, kdy se zjistí možné 
ekonomické dopady. Tyto dopady budou porovnány s ekonomickou náročností na ochranná 
opatření. U ostatních pracovišť není již analýza rizik požadována. 
Identifikace rizika byla v případě nemocnic řešena pomocí diskuze externích odborníků z řad 
krizových manažerů správních úřadů, policie, hygieniků, úřadů pro ochranu životního 
prostředí a dalších [5]. Vytvořeny byly scénáře ohrožení, kdy byla napsána mimořádná 
událost, která může ohrozit chod nemocnice, dále byla uvedena předpokládaná intenzita 
události, plošný rozsah, odhadovaná délka trvání a sekundární vlivy [7]. V případě událostí, 
které se již v minulosti staly, je vhodné událost doplnit o zkušenosti z minulosti. Tyto scénáře 
byly následně zhodnoceny z pohledu pravděpodobnosti výskytu. Pravděpodobnost výskytu 
byla provedena semikvantitativní analýzou (události byl přiřazen bod v rozmezí 1-5, kdy 1 
znamenala velmi nepatrnou PRT, 5 velmi vysokou PRT). Dalším krokem je provedení 
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analýzy zranitelnosti, zranitelnost se opět hodnotí na bodové škále v rozsahu 0-5 (0 znamená 
nulovou zranitelnost, 1 – velmi nízkou, 5 velmi vysokou zranitelnost) [5]. 
Výsledkem analýzy pravděpodobnosti ohrožení a analýzy zranitelnosti je matice rizik [5]. 
Matice rizik je patrná na obrázku 7.  

 

Obrázek 7 Matice rizik (upraveno podle [5]) 

 
Oblast rizik označena tmavou červenou barvou je oblast značící velmi vysoké riziko, takovéto 
riziko je nepřijatelné, oblast znázorněná červenou barvou představuje vysoké riziko, které je 
také nepřijatelné. Obě tato rizika vyžadují okamžité řešení, které povede ke snížení 
pravděpodobnosti vzniku MU nebo snížení jejích dopadů. Oranžová oblast představuje 
střední riziko, v tomto případě je zapotřebí být na danou MU připraven, připravenost ovšem 
nemusí být řešena okamžitě. Oblast zabarvená žlutě znamená nízké riziko, velmi nízké riziko 
je vyznačeno zelenou barvou, tato rizika jsou akceptovatelná a není potřeba se jimi zabývat. 
Modrou barvou je vyznačené nulové riziko. 
Příklad využití matice rizik pro stanovení ohrožení je patrný z obrázku 8, kde jsou příklady 
pro výpadek zásobování elektrickou energií a vodou. 
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Obrázek 8 Využití matice rizik pro výpadek v zásobování elektrickou energií a vodou (upraveno 
podle [5]) 

 
Z obrázku 8 je patrné, že výpadek dodávky elektrické energie je ohrožením, které si žádá 
okamžité řešení. V tomto případě je zapotřebí neprodleně přijmout opatření, které sníží 
dopady této MU nebo sníží pravděpodobnost jejího vzniku. Výpadek dodávky vody je 
zapotřebí také řešit, ovšem tato MU se nemusí řešit okamžitě. 

5.2.3 USA 

V USA je vyvinuto velké množství metod a postupů pro stanovení zranitelnosti prvků kritické 
infrastruktury. Největší pozornost je věnována sektoru výpočetní technologie a 
kybernetickému ohrožení kritické infrastruktury [27, 40]. To je důvodem, proč se nejvíce 
metod zabývá problematikou výpočetní technologie [14, 85]. Vypracovány byly také metody, 
které jsou použitelné pro jiné sektory nebo dokonce pro všechny sektory kritické 
infrastruktury v USA. Pro příklad jsou uvedeny dvě z těchto metod, a to metody FAIT a 
RAMCAP-Plus. 
 
Fast Analysis Infrastructure Tool (FAIT) 
Tato metoda byla vyvinuta pro stanovení významu a vzájemných závislostí kritické 
infrastruktury ve Spojených státech amerických. Metoda FAIT sjednocuje znalosti odborníků 
a získaná data o infrastruktuře [62]. Kladen je důraz především na vzájemné závislosti. 
Závislosti jsou hodnoceny zejména se zohledněním expertních znalostí odborníků.  
 
RAMCAP-Plus 
Jedná se o metodu, která dokáže zohlednit všechna možná ohrožení a stanovit odolnost 
kritické infrastruktury. Metodika je využitelná pro všechny sektory [61]. Základem metody je 
charakteristika aktiva a charakteristika ohrožení. Následně je provedena analýza zranitelnosti 
a stanovení ohrožení. Dále se stanovuje ohrožení a odolnost infrastruktury. Posledním krokem 
je navržení preventivních opatření. 
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5.3 Návrh nového přístupu pro stanovení zranitelnosti zdravotnické 
kritické infrastruktury 

Velice zajímavým modelem pro stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury je model 
používaný v Německu. Při navrhování obecného modelu pro stanovení zranitelnosti prvku 
zdravotnické kritické infrastruktury bude vycházeno z tohoto modelu. 
Pro řešení zranitelnosti prvků zdravotnické kritické infrastruktury je nejdříve zapotřebí 
stanovit nová odvětvová kritéria pro stanovení prvků kritické infrastruktury pro jednu z 
podoblastí zdravotnictví. V případě, že budou nemocnice, které tato odvětvová kritéria splní, 
může být řešena zranitelnost těchto prvků. Návrh nových odvětvových kritérií je řešen 
v podkapitole 5.3.1. Metodika pro stanovení zranitelnosti kritické infrastruktury ve 
zdravotnictví je uvedena v podkapitole 5.3.3. Metodika využívá obecný model pro stanovení 
zdravotnické kritické infrastruktury, viz podkapitola 5.3.2. 

5.3.1 Návrh odvětvových kritérií pro zdravotnickou kritickou infrastrukturu  

Pro ověření návrhu modelu pro stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické infrastruktury je 
nejprve zapotřebí upravit přístup ke stanovení odvětvových kritérií pro oblast zdravotnictví. 
Stanovení 2 500 akutních lůžek jako odvětvové kritérium je velmi nešťastné a nelogické. 
Průřezové kritérium stanoví hodnotu více než 2500 zraněných osob s následnou hospitalizací 
delší 24 hodin. I v případě, že by bylo zraněno větší množství osob, nejsou tyto osoby nikdy 
směřovány do jednoho zdravotnického zařízení. 
Další roli pro označení subjektu jako subjektu KI je jeho nenahraditelnost. Nenahraditelnost 
je v Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2010 č. 140 definována takto: „Hlediskem 
nenahraditelnosti se rozumí skutečnost, že při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, 
rekonstrukce nebo výstavba prvku nebo jeho části. Činnost nelze nahradit v krátkém období a 
do obnovy činnosti lze náhradu řešit pouze provizorně s tím, že bude významně ovlivněn život 
obyvatelstva a fungování veřejné správy. Bude omezeno nebo znemožněno naplňování 
některých základních potřeb (např. dodávky elektřiny, plynu, fungování komunikačních 
prostředků, služeb, …). Přitom může, ale nemusí být, vyhlášen krizový stav. Bude nutné 
vyhlásit regulační stupně, stavy nouze nebo omezení, která mohou dosáhnout celostátní 
úrovně.“ [67] Tuto podmínku nenahraditelnosti fakultní nemocnice splňují, jak bylo uvedeno 
výše. Kromě fakultních nemocnic jsou nenahraditelná také centra pro vysoce specializovanou 
péči. 
 Dalšími důvody pro změnu odvětvového kritéria pro sektor zdravotnictví jsou i fakta 
týkajících se počtu akutních lůžek u nemocnic. Za rok 2012 bylo na území ČR evidováno 
celkem 49 181 akutních lůžek ve 156 nemocnicích akutní péče [63]. V průměru připadá na 
jednu takovouto nemocnici přibližně 315 akutních lůžek. Mezi nemocnice akutní péče patří i 
fakultní nemocnice (na území ČR je 10 fakultních nemocnic), ty v roce 2012 disponovaly 
12 359 akutními lůžky [63], v průměru na každou fakultní nemocnici připadá 1 236 akutních 
lůžek. I největší nemocnice v ČR – Fakultní nemocnice v Motole [63] nemá 2 500 akutních 
lůžek. V roce 2013 měla k dispozici 1808 akutních lůžek [63]. Toto jsou důvody ke změně 
odvětvových kritérií pro sektor zdravotnictví.  
Všechny tyto důvody doplňuje i skutečnost, že v případě vyhlášení jednoho z krizových stavů 
se ostatní složkou integrovaného záchranného systému (IZS) stávají poskytovatelé akutní 
lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem [81]. Toto svědčí o významu všech 
poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří urgentní příjem zřízen mají. 
V nových odvětvových kritériích by měl být zohledněn význam nemocnic a zároveň jejich 
připravenost na řešení MU a KS. Navrhovaná nová odvětvová kritéria pro sektor 
zdravotnictví jsou: 

• poskytování zdravotní péče ve více oborech (min. 10) a přímá řídící působnost MZ, 
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• statut centra vysoce specializované zdravotní péče (např. centrum vysoce 
specializované péče o poraněné, centrum vysoce specializované zdravotní péče o 
pacienty s cystickou fibrózou) s minimálním počtem 1 000 lůžek. 

V případě těchto kritérií se prvky KI v sektoru zdravotnictví stanou především fakultní 
nemocnice. Jejich postavení při poskytování akutní péče je velmi významné. Na území České 
republiky se v roce 2012 nacházelo 153 nemocnic poskytující akutní péči, z toho jich 10 bylo 
fakultních (tvoří 6,54% nemocnic akutní péče), všechny tyto nemocnice disponovaly celkem 
49 181 akutními lůžky, z toho bylo 12 359 akutních lůžek ve fakultních nemocnicích [63]. 
Z těchto údajů vyplývá, že 25,13%, tedy celou čtvrtinou akutních lůžek, disponují fakultní 
nemocnice. Toto dokazuje význam fakultních nemocnic. Dále jsou tyto nemocnice velmi 
dobře vybaveny pro poskytování různých druhů zdravotní péče. Jedná se o velké nemocnice 
s velkým počtem oborů poskytování této péče.  
Navíc jsou fakultní nemocnice důležité také pro uskutečnění klinické a praktické výuky pro 
lékařské fakulty vysokých škol, vzdělání zdravotnického personálu. Dále se také zabývají 
výzkumnou nebo vývojovou činností související s poskytováním zdravotní péče. 

5.3.2 Obecný model pro stanovení zranitelnosti zdravotnické kritické 
infrastruktury 

Prvním krokem pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické KI je potřeba zjistit 
mimořádné události, které ohrožují prvky zdravotnické KI. U těchto MU budou hodnoceny 
dopady a pravděpodobnost jejich vzniku pomocí analýzy rizik. Jako nejvhodnější se ukazuje 
využití metody bodového hodnocení na řídké stupnici v kombinaci s Paretovou analýzou nebo 
Saatyho metody. Pro snadnější vyhodnocení závažnosti rizika, které daná mimořádná událost 
představuje, je případně možno využít také metodu binární komparace. 
Pomocí stanovených dopadů a pravděpodobnosti vzniku MU se zjistí riziko, které daná MU 
pro nemocnici představuje. Ke stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury se využijí 
zejména významná rizika. Míru rizika je vhodné vyhodnotit pomocí matice rizik. V případě, 
že jsou stanovena rizika mimořádných událostí, vyberou se ta rizika, která představují pro 
nemocnici významnější ohrožení. Významné ohrožení představují mimořádné události, které 
se v matici rizik umístily alespoň do části středního rizika. Rizika ohodnocené jako nízké 
riziko, zanedbatelné a žádné riziko nepředstavují pro nemocnici vážnější ohrožení a z tohoto 
důvodu není nutné se jimi dále zabývat. 
Analýza rizik je přesnější v případě detailnějšího stanovení mimořádných událostí. Platí, že 
čím detailněji bude analýza rizik provedena, tím lépe bude vyhodnocena zranitelnost prvku 
KI. Ke stanovení ohrožujících MU a také pro potřeby analýz je důležité mít nemocnicí 
vytvořenou pracovní skupinu složenou ze zaměstnanců nemocnice, v ideálním případě by se 
mělo jednat o náměstky případně vedoucí pracovníky jednotlivých útvarů. Důvodem pro 
složení pracovní skupiny z náměstků, případně vedoucích pracovníků nemocnice jsou 
zejména jejich znalosti areálu nemocnice, využívaných technologií, ochranných prostředků, 
ekonomické situaci nemocnice. Všechny tyto informace by měly být zhodnoceny v rámci 
jednotlivých analýz, jejich hodnocení a také pro navržení dalších preventivních opatření. Tuto 
pracovní skupinu by měli tvořit nejlépe:  

• krizový pracovník nemocnice,  
• pracovník útvaru pro léčebnou péči,  
• pracovník útvaru pro ošetřovatelskou péči,  
• pracovník útvaru pro techniku a provoz,  
• pracovník útvaru pro ekonomiku a finance,  
• pracovník útvaru pro informační technologie,  
• pracovník útvaru pro strategie a  
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• pracovník útvaru pro farmaekonomiku. 
 
Po stanovení ohrožujících mimořádných událostí se provede analýza rizik. Jako 
doporučovaná analytická metoda je kombinace metod bodového hodnocení rizik a Paretovy 
analýzy.  
Po stanovení významných rizik je zapotřebí zkoumaný prvek kritické infrastruktury nejprve 
rozdělit na funkční části. Z těchto funkčních částí se pomocí analytické metody stanoví ty, 
které jsou pro chod nemocnice nejdůležitější. Tyto nejdůležitější části prvku KI budou 
následně hodnoceny v závislosti na vyhodnocených významných MU. Hodnoceno je 
ovlivnění funkčnosti vytypovaných částí prvků KI při zasažení významnými MU. Tímto 
hodnocením je získána zranitelnost části prvku KI. 
Pro získání rizika dané MU pro část prvku KI využijeme vypočtenou zranitelnost a dosadíme 
ji do vztahu (9). 

= .   (9), kde 
R je riziko, 
Z představuje zranitelnost dané části KI a  
P je pravděpodobnost výpadku dané části prvku KI. 
 
Pro vizualizaci a přehlednější informace o riziku se doporučuje využít matici rizik, viz 
obrázek 9. Matice rizik umožňuje snadněji stanovit rizika, pro něž se prioritně zavádějí 
preventivní opatření, kterými budou významná rizika eliminována či redukována. 
 

 

Obrázek 9 Matice rizik [vlastní] 

 
Riziko, které bude ležet v oblasti velmi vysokého a vysokého rizika, představují nepřijatelné 
riziko a musí být ihned řešeny. Střední rizika je také zapotřebí také snižovat, ale priorita jejich 
řešení není tak významná jako u předchozích skupin rizika. Riziko nízké a zanedbatelné jsou 
velmi málo významná rizika a není potřeba se jimi dále zabývat. V případě, kdy bude mít 
nemocnice prostředky pouze pro řešení jednoho rizika, prioritou bude riziko, jež má vyšší 
zranitelnost. 
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5.3.3 Metodika pro stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury ve 
zdravotnictví 

Pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické infrastruktury bude využit výše 
navržený model. Metodika je zpracována s obecnými příklady ohrožujících mimořádných 
událostí. Hodnoty pro analýzy byly získány pomocí řízených rozhovorů s jedenácti experty 
čtyř vybraných nemocnic, jak je uvedeno v kapitole 4. 
Nejprve je zapotřebí zjistit mimořádné události, které ohrožují danou nemocnici. Ke zjištění 
ohrožujících mimořádných událostí byla využita metoda Ishikowova diagramu, viz příloha č. 
5. Pro analýzu pravděpodobnosti vzniku vyhodnocených mimořádných událostí a analýzu 
dopadů těchto událostí byla použita kombinace metod bodového hodnocení na řídké stupnici 
a Paretova analýza. Pravděpodobnost vzniku MU z vnějšího prostředí je uvedena v tabulce 28 
a pro vnitřní prostředí je uvedena v tabulce 29. Pro lepší přehlednost jsou uvedeny skupiny 
mimořádných událostí, které byly hodnoceny.  

Tabulka 28 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Výpadek dodávky energií 3 2.909090909 
2. MU závisející na poloze 3 3 
3. Teroristický útok 2 2 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 3 3.090909091 
5. Výpadek v zásobování 2 2.363636364 
 
V tabulce jsou uvedeny pro porovnání hodnoty mediánu a průměru. Pro potřeby analýzy 
zranitelnosti byly použity hodnoty mediánu. Medián je vhodnější, neboť není ovlivňován 
extrémy hodnot. Oproti mediánu průměr je ovlivněn všemi uvedenými hodnotami.  
Pro snazší přehlednost významu jednotlivých skupin mimořádných událostí je využito 
grafické znázornění využívané pro Paretovu analýzu. 
 

 

Graf 7 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 
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Detailnější analýza pravděpodobnosti vzniku MU je uvedena v příloze č. 6. V příloze č. 6 jsou 
zpracována také grafická znázornění Paretovy analýzy pro pravděpodobnost vzniku 
jednotlivých MU. 

Tabulka 29 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Nedostatek personálu 3 2.727272727 
2. Výbuch 2 2.636363636 
3. Požár 3 2.545454545 
4. Únik NL 2 2.272727273 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 3.909090909 
6. Komunikační technologie 3 3 
 
Grafické znázornění Paretovy analýzy pro hodnocení pravděpodobnosti vzniku MU 
z vnitřního prostředí je patrno z grafu 8. 
 

 

Graf 8 Hodnocení pravděpodobností vzniku mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

 
Mimo pravděpodobnost vzniku MU jsou pro zjištění rizika, které mimořádná událost pro 
nemocnici představuje, významné také dopady této MU. Hodnocení dopadů skupiny 
mimořádných událostí vnějšího prostředí jsou uvedeny v tabulce 30. 

Tabulka 30 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Výpadek dodávky energií 5 4.363636364 
2. MU závisející na poloze 3 3.363636364 
3. Teroristický útok 2 2.090909091 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 2 1.909090909 
5. Výpadek v zásobování 4 3.727272727 
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Grafické znázornění dopadů jednotlivých mimořádných událostí z vnějšího prostředí je 
znázorněno v grafu 9. 
 

 

Graf 9 Dopady mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

 
Dopady mimořádných událostí z vnitřního prostředí jsou uvedeny v tabulce 31.  

Tabulka 31 Hodnocení dopadů mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Nedostatek personálu 5 4.636363636 
2. Výbuch 2 2 
3. Požár 1 1.454545455 
4. Únik NL 2 1.909090909 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4 
6. Komunikační technologie 1 1.181818182 
 
Detailnější analýzy dopadů MU jsou uvedeny v příloze č. 6. V této příloze jsou také grafická 
znázornění dopadů jednotlivých mimořádných událostí. 
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Graf 10 Dopady mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

Jsou-li získány hodnoty pravděpodobnosti vzniku jednotlivých MU a hodnoty dopadů těchto 
MU, pomocí vztahu (3) se vypočte hodnota rizika jednotlivých MU. Hodnoty rizika MU pro 
vnější prostředí jsou uvedeny v tabulce 32. 

Tabulka 32 Hodnoty rizika jednotlivých mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení MU PRT Dopady Riziko Pořadí 
1. Výpadek dodávky energií 3 5 15 1. 
2. MU závisející na poloze 3 3 9 2. 
3. Teroristický útok 2 2 4 5. 
4. Výpadek telekomunikačních sítí 3 2 6 4. 
5. Výpadek v zásobování 2 4 8 3. 
 
Tabulka 33 uvádí hodnoty rizika jednotlivých MU pro vnitřní prostředí. 

Tabulka 33 Hodnoty rizika jednotlivých mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 

P. č. Hodnocení MU PRT Dopady Kombinace Pořadí 
1. Nedostatek personálu 3 5 15 2. 
2. Výbuch 2 2 4 4. - 6. 
3. Požár 3 2 6 3 
4. Únik NL 2 2 4 4. - 6. 
5. Epidemie (nemocniční nákazy) 4 4 16 1. 
6. Komunikační technologie 4 1 4 4. - 6. 
 
Podle Paretova pravidla způsobí 20% příčin 80% mimořádných událostí. V případě rizik 
z vnějšího prostředí výpadek dodávky energií tvoří podle expertů 35% příčin, epidemie jsou 
příčinou z 32,65% rizik z vnitřního prostředí. Je třeba si uvědomit, že tyto výsledky jsou 
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značně zkresleny tím, že k analýze jsou využity skupiny MU, ne jednotlivé mimořádné 
události. 
Pro rozšíření rizik, které mohou negativně ovlivnit funkčnost nemocnice, byla využita matice 
rizik. Hodnoty získané v analýzách byly zaneseny do matice rizik, abychom zjistili, které 
mimořádné události mohou funkčnost nemocnice ovlivnit významným způsobem. Matice 
rizik pro MU z vnějšího prostředí je zobrazena na obrázku 10, matice rizik vnitřního prostředí 
je na obrázku 11. 

 

Obrázek 10 Rizika mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

Z matice rizik pro MU z vnějšího prostředí je patrné, že významnými MU jsou: 
• výpadek dodávky energií, 
• mimořádné události závisející na poloze a  
• výpadek v zásobování. 

 

 

Obrázek 11 Rizika mimořádných událostí z vnitřního prostředí [vlastní] 
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Významnými vnitřními riziky jsou: 
• nedostatek personálu a  
• epidemie způsobené nemocničními nákazami. 

 
Dalším krokem je rozdělení prvku KI, v tomto případě nemocnice, na funkční části. Tabulka 
34 uvádí jednotlivé funkční části nemocnice společně s vypočtenou hodnotou mediánu a 
průměru, které ukazují význam dané části pro prvek KI. Hodnocení dopadů výpadku 
jednotlivých částí bylo řešeno v rozpětí stupnice 1 – 5, kdy 1 znamená zanedbatelné dopady, 
5 znamená závažné dopady na prvek KI. 

Tabulka 34 Hodnocení dopadů výpadku jednotlivých funkčních částí nemocnice [vlastní] 

č. p. Funkční část Medián Průměr 
1. Operační sály 5 4.818182 
2. Jednotka intenzivní péče 5 5 
3. Anesteziologicko-resuscitační oddělení 5 5 
4. Ambulance 3 3.090909 
5. Emergency 4 3.363636 
6. Pokoje pro pacienty 2 2.454545 
7. Sesterny 2 1.909091 
8. Lékařské pokoje 2 1.636364 
9. Jídelny a kuchyně 1 1.454545 
10. Sádrovny 3 2.818182 
11. Rentgen, ultrazvuk a magnetická rezonance 3 3 
12. Dospávací pokoje 2 2.090909 
 
Možnost ovlivnění funkce jednotlivých částí nemocnice významnými mimořádnými 
událostmi z vnějšího prostředí byla hodnocena oslovenými experty. Tato vnímavost části 
prvku KI vůči MU představuje zranitelnost prvku KI. Pro analýzu byl využit medián hodnot 
expertů, viz tabulka 35 a tabulka 36. 

Tabulka 35 Hodnocení zranitelností jednotlivých částí významnými MU – vnější rizika [vlastní] 

č. 
p. Funkční část/ MU 

Výpadek dodávky 
energií 

MU závislé na 
poloze 

Výpadek v 
zásobování 

1. Operační sály 5 2 5 
2. Jednotka intenzivní péče 5 2 5 

3. 
Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení 5 1 5 

4. Ambulance 1 3 3 
5. Emergency 2 3 3 
6. Pokoje pro pacienty 1 3 1 
7. Sesterny 2 2 2 
8. Lékařské pokoje 2 2 2 
9. Jídelny a kuchyně 3 1 4 
10. Sádrovny 1 3 2 

11. 
Rentgen, ultrazvuk a 
magnetická rezonance 5 3 1 
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12. Dospávací pokoje 3 3 3 
Experti pro hodnocení zranitelnosti částí nemocnice a mimořádných událostí bodových 
hodnot v rozsahu od 1 do 5, kdy 

• 1 znamená zanedbatelnou zranitelnost dané části, 
• 2 znamená malou zranitelnost části, 
• 3 je hodnocena středně velká zranitelnost části, 
• 4 je hodnocena značná zranitelnost dané části, 
• 5 značí velkou zranitelnost dané části mimořádnou událostí. 

Tabulka 36 Hodnocení zranitelností jednotlivých částí významnými MU – vnitřní rizika [vlastní] 

p. č. Funkční část/ MU 
Nedostatek 
personálu Epidemie 

1. Operační sály 5 5 
2. Jednotka intenzivní péče 5 5 
3. Anesteziologicko-resuscitační oddělení 5 5 
4. Ambulance 3 3 
5. Emergency 4 4 
6. Pokoje pro pacienty 1 1 
7. Sesterny 1 2 
8. Lékařské pokoje 1 2 
9. Jídelny a kuchyně 1 2 
10. Sádrovny 2 3 

11. 
Rentgen, ultrazvuk a magnetická 
rezonance 3 3 

12. Dospávací pokoje 2 2 
 
Pomocí vztahu (9) se vypočte riziko, které daná mimořádná událost znamená pro jednotlivé 
části nemocnice, viz tabulka 37.  
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Tabulka 37 Rizika významných mimořádných událostí vůči jednotlivým částem nemocnice [vlastní] 

 

č. 
p. 

Funkční část/ MU 

Výpadek dodávky 
energií 

MU závislé na 
poloze 

Výpadek v 
zásobování 

Nedostatek 
personálu Epidemie 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Rizi
ko 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Rizi
ko 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Rizi
ko 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Rizi
ko 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Rizi
ko 

1. Operační sály 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 5 25 
2. Jednotka intenzivní péče 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 5 25 

3. 
Anesteziologicko-
resuscitační oddělení 5 5 25 5 1 5 5 5 25 5 5 25 5 5 25 

4. Ambulance 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 
5. Emergency 4 2 8 4 3 12 4 3 12 4 4 16 4 4 16 
6. Pokoje pro pacienty 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
7. Sesterny 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 2 4 
8. Lékařské pokoje 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 2 4 
9. Jídelny a kuchyně 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 
10
. Sádrovny 3 1 3 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 3 9 
11
. 

Rentgen, ultrazvuk a 
magnetická rezonance 3 5 15 3 3 9 3 1 3 3 3 9 3 3 9 

12
. Dospávací pokoje 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 



76 
 

Po vypočtení hodnoty rizika se stanoví priority pro eliminaci, případně redukci působení 
významných MU na jednotlivé části prvku KI. Ke stanovení těchto priorit se může opět 
využít matice rizik. Na obrázku 12 je znázorněna matice rizik pro výpadek dodávek energií. 
 

 

Obrázek 12 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek dodávky energií [vlastní] 

Pro eliminaci nebo redukci dopadu výpadku dodávek energií na nemocnici je zapotřebí 
pomocí preventivních opatření snížit závislost operačních sálů, jednotky intenzivní péče a 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení, rentgenu, ultrazvuku a magnetické rezonance na 
dodávkách energií. 
Vyhodnocení rizika, které je způsobeno mimořádnými událostmi závislými na poloze ve 
vztahu ke zranitelnosti jednotlivých částí prvku KI je patrno z obrázku 13. 
 

 

Obrázek 13 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – mimořádné události závislé na poloze 
[vlastní] 
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Z obrázku 13 je patrné, že MU závislé na poloze nemají pro funkčnost nemocnice velký 
význam, ale jsou schopny svými dopady způsobit nemocnici určitá omezení a ztráty. 
Významnějším ohrožením je pro nemocnici výpadek v zásobování, jak je patrno z obrázku 
14. 
 

 

Obrázek 14 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek v zásobování [vlastní] 

Výpadek v zásobování bude mít vážné dopady na operační sály, jednotku intenzivní péče, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení a také na emergency. 
Nedostatek personálu je dalším významným rizikem, kterým může být nemocnice zasažena.  
 

 

Obrázek 15 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – nedostatek personálu [vlastní] 

Z obrázku 15 je patrné, že nedostatek personálu se nejvíce projeví zejména na operačních 
sálech, jednotce intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačním oddělení a emergency.  
Posledním významným rizikem je epidemie způsobená nemocničními nákazami, viz obrázek 
16. 
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Obrázek 16 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – epidemie [vlastní] 

Toto riziko zasáhne nejvýznamněji operační sály, jednotku intenzivní péče, anesteziologicko-
resuscitační oddělení a emergency. 
 
Z matic rizik uvedených na obrázcích 12 – 16 a také z výsledků analýz rizik vyplývá, že 
nejzranitelnějšími částmi prvku KI jsou operační sály, jednotka intenzivní péče, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení a emergency. 
Na tyto části je zapotřebí se zaměřit s preventivními opatřeními a jejich pomocí snížit dopady 
MU. 

5.4 Dílčí závěr 

Obecný model pro stanovení míry zranitelnosti vychází z německého modelu stanovení 
zranitelnosti prvku kritické infrastruktury. Základem modelu je prvotní analýza rizik, kterou 
jsou zjištěny mimořádné události, pro které je zapotřebí řešit zranitelnost části prvku kritické 
infrastruktury. Dále jsou na základě analýzy rizik stanoveny části prvku kritické 
infrastruktury, jejichž výpadek vážně ovlivní funkci celého prvku kritické infrastruktury. 
Zranitelnost části prvku kritické infrastruktury je stanovena v závislosti na ohrožující 
významné mimořádné události. Pomocí pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a 
zranitelnosti části prvku kritické infrastruktury je vypočteno riziko, které je vyhodnoceno 
pomocí matice rizik.  
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6 Metodika pro připravenost nemocnice na mimořádné 
události a krizové situace 

Tato metodika je určena především krizovým pracovníkům nemocnic, které splní odvětvová 
kritéria pro oblast zdravotnické kritické infrastruktury. Metodika může být využita i jinými 
pracovníky pro jiné sektory, v tomto případě je postupy ovšem dle potřeby upravit. 
Tato metodika zapracovává i metodiku pro stanovení zranitelnosti prvku kritické 
infrastruktury ve zdravotnictví. 
 

6.1 Analýza ohrožení nemocnice mimořádnými událostmi 

Pro případ lepší orientace a snadnější vyhodnocení vstupních dat pro analýzu je vhodné řešit 
zvlášť vnější a vnitřní ohrožení nemocnice. U každé skupiny ohrožení je uveden check list pro 
zjednodušení získání vstupních dat pro analýzy. Uvedeny jsou nejvýznamnější MU získané 
strukturovanými pohovory s jedenácti experty čtyř fakultních nemocnic. 
Pro správné provedení analýzy rizik je zapotřebí ujasnit si zejména: 

• rozsah a typ rizik, která jsou přijatelná, 
• způsoby, jak ošetřit nepřijatelná rizika, 
• metody a techniky, které mají být použity k posuzování rizik a jejich přínos k procesu 

managementu rizik, 
• dostupné zdroje k provedení posuzování rizik, 
• způsoby jakým budou výsledky posuzování rizik ověřovány a aktualizovány.[16] 

Posuzování rizik je komplexním procesem, který se skládá z identifikace rizik, analýzy rizik, 
hodnocení rizik, tzn. stanovení, která rizika jsou přijatelná a která naopak přijatelná nejsou. 
Pro nepřijatelná rizika je zapotřebí zavést preventivní opatření, pokud toto není možné, je 
třeba připravit represivní opatření, která budou minimalizovat dopady MU. Posledním 
krokem je ověření funkčnosti přijatých preventivních opatření. 

6.1.1 Vnější ohrožení 

K získání informací o vnějším ohrožení je vhodné kontaktovat hasičský záchranný sbor kraje. 
Tomu je krizovým zákonem [82] stanovena povinnost „vést přehled možných zdrojů rizik a 
provádí analýzy ohrožení“ [82]. Nesmí být ani opominuto obecné ohrožení společnosti, 
jakým může být např. epidemie, blackout, … Toto obecné ohrožení nemusí být hasičským 
záchranným sborem kraje uvedeno, neboť toto ohrožení je společné pro celou Českou 
republiku. 
Pro zjednodušení kontroly ohrožení z vnějšího prostředí je možno využít následující Check 
list. Tento check list, viz tabulka 38, je rozdělen na dvě části, v první části jsou MU vyvolané 
přírodními jevy, druhou část tvoří antropogenní MU. 

Tabulka 38 Check list pro možná ohrožení nemocnice [vlastní] 

Existuje ohrožení? ANO NE 
přírodní mimořádné události 
povodně přirozené   
povodně zvláštní   
vichřice a větrné smrště   
sněhové kalamity   
dlouhotrvající mrazy   
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epidemie   
vysoce nebezpečné nemoci   
požáry   
extrémní teplo a sucha   
bouřky   
laviny   
svahové pohyby   
propady zemských dutin   
úniky plynů ze zemských dutin   
antropogenní mimořádné události 
výpadek dodávek el. energie   
výpadek dodávek tepla   
výpadek dodávek plynu   
úniky nebezpečných látek při přepravě   
havárie v jaderných zařízeních   
havárie v chemických podnicích   
výbuchy   
výpadek v zásobování vodou   
výpadek v zásobování potravinami   
výpadek v zásobování krví a krevními deriváty   
výpadek v zásobování léky a léčivy   
výpadek v zásobování zdravotnickým materiálem   
terorismus   
mezinárodní konflikty   
emigrační vlny   
výpadek telekomunikačních služeb   
 
Po získání informací o riziku MU je zapotřebí stanovit míru rizika jednotlivých ohrožení, 
které jsou pro ZZ známa. K tomuto stanovení je nejvhodnější využití kombinace metod 
bodového hodnocení na řídké stupnici s využitím Paretovy analýzy a Saatyho metody. 
Pro lepší zobrazení výsledků metody bodového hodnocení na řídké stupnici je vhodné 
výsledky zaznamenat do matice rizik. 
Metoda bodového hodnocení na řídké stupnici je založena na subjektivním hodnocení 
odborníka na dané bodové stupnici. Doporučuje se využít stupnici o rozsahu 5, maximálně 10 
bodů. Každé ohrožení je hodnoceno body podle jeho závažnosti. Nejvhodnější je hodnocení 
na pětibodové škále. 
Pro účely vypracování disertační práce bylo osloveno jedenáct expertů (lékaři a krizoví 
pracovníci) čtyř vybraných nemocnic České republiky. Pomocí řízených rozhovorů byla 
stanovena ohrožení nemocnic, viz obrázek 17.  
Těmito ohroženími jsou: 

• výpadek dodávky energií: 
 elektrická energie, 
 plyn, 
 teplo, 

• mimořádné události závisející na poloze: 
 únik nebezpečných látek z chemických podniků, 
 únik nebezpečných látek z jaderných zařízení, 
 únik nebezpečných látek při přepravě, 
 sesuvy půdy, 



81 
 

 únik metanu, 
 zemětřesení, 
 povodně, 
 větrné smrště, 
 epidemie, 
 výskyt vysoce nebezpečných nákaz, 

• teroristický útok: 
 se zneužitím CBRNE látek, 
 bez zneužití CBRNE látek, 

• výpadek telekomunikačních sítí: 
 telefonní sítě, 
 internet, 
 intranet,  

• výpadek v zásobování: 
 léky a léčiva, 
 zdravotnický materiál, 
 potraviny,  
 pitná voda, 
 krev a krevní deriváty. 
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Obrázek 17 Vnější ohrožení vybraných nemocnic [vlastní]
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6.1.2 Vnitřní ohrožení  

Na stanovení ohrožení ZZ je vhodné využít metody brainstorming. Metoda brainstorming je 
založena na volně proudící konverzaci ve skupině znalých osob s cílem identifikovat 
potenciální způsoby ohrožení. Pro tuto techniku je důležitá stimulace diskuze při zahájení, 
povzbuzování diskuze směřující k řešení dalších významných úkonů a zachycení myšlenek, 
které z diskuze vyplývají. Brainstorming může být formální a neformální. Neformální 
brainstorming představuje spíše prostředek k získání určitého účelu. Formální brainstorming 
má svá pravidla a je strukturovaný. Stanoveny jsou cíle a úmyslem je shromáždit tolik názorů 
kolik je možno, není podstatné, zda jsou nebo nejsou tyto názory opodstatněné či nikoli. [16] 
K zjednodušení rozhodovacího procesu je vhodné, aby krizový pracovník předložil 
ke stanovení ohrožení check list s možnými vnitřními ohroženími, viz níže. Z těchto ohrožení 
budou stanovena ta, která jsou pro ZZ významná a pro která bude stanovena míra rizika. Jako 
tým rozhodující o vybraných ohroženích by měl být využit management nemocnice, zejména  

• ředitel nemocnice, 
• náměstek pro vědu a výzkum, 
• náměstek pro léčebnou péči, 
• náměstek pro ošetřovatelskou péči, 
• ekonomický náměstek, 
• náměstek pro techniku a provoz, 
• náměstek pro informatiku, 
• personální náměstek, 
• vedoucí lékárník, 
• krizový pracovník. 

Obecně byla pomocí řízených rozhovorů pro vybrané nemocnice stanovena následující 
ohrožení: 

• únik nebezpečných látek: 
 kyslík, 
 zemní plyn, 
 další nebezpečné látky, 

• nemocniční epidemie, 
• výpadek komunikačních technologií: 

 telefonní linky, 
 internet, 

• požár, 
• nedostatek personálu: 

 lékaři, 
 zdravotní sestry a ošetřovatelé, 
 odborný personál, 
 pomocný personál, 
 technický personál, 
 další odborný personál a  
 uklízečky, 

• výbuch. 
 

Stanovená vnitřní ohrožení jsou znázorněna na obrázku 18. 



84 
 

 

Obrázek 18 Vybraná vnitřní ohrožení nemocnice [vlastní] 
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6.1.3 Bodové hodnocení na řídké stupnici s Paretovou analýzou 

Stanoveny byly jednotlivé MU, které mohou nemocnici ohrozit. Dále je zapotřebí stanovit 
pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost dopadů. K analýze pravděpodobností vzniku 
jednotlivých mimořádných událostí a jejich dopadů byla využita kombinace metod bodového 
hodnocení na řídké stupnici s Paretovou analýzou.  
Oslovení experti ohodnotili, jak pravděpodobnosti vzniku jednotlivých MU, tak i jejich 
dopady na nemocnici, na bodové stupnici v rozpětí 1 – 5, viz kapitola 4. Jednotlivé analýzy 
jsou uvedeny v příloze č. 7, kde je možno nalézt i grafy k těmto analýzám. 
V tabulce 39 jsou uvedeny pravděpodobnosti vzniku jednotlivých MU z vnějšího prostředí. 

Tabulka 39 Pravděpodobnosti vzniku jednotlivých mimořádných událostí z vnějšího prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Výpadek dodávky energií x x 
1. a Elektrická energie 4 3.727272727 
1. b Plyn 4 3.545454545 
1. c Teplo 3 3.363636364 
2. MU závisející na poloze x x 
2. a Únik NL z chemických závodů 3 2.909090909 
2. b Únik NL z jaderných zařízení 3 2.545454545 
2. c Únik NL při přepravě 3 2.818181818 
2. d Sesuvy půdy 3 2.636363636 
2. e Únik metanu 1 1.181818182 
2. f Zemětřesení 1 1.090909091 
2. g Povodně 4 4.363636364 
2. h Větrné smrště 3 2.909090909 
2. i Epidemie 4 4.272727273 
2. j Výskyt vysoce nebezpečných nákaz 2 2.090909091 
3. Teroristický útok x x 
3. a Se zneužitím CBRNE látek 1 1 
3. b Bez zneužití CBRNE látek 2 1.636363636 
4. Výpadek telekomunikačních sítí x x 
4. a Telefonní sítě 4 3.727272727 
4. b Internet 3 3.454545455 
4. c Intranet 4 3.818181818 
5. Výpadek v zásobování x x 
5. a Léky a léčiva 3 2.727272727 
5. b Zdravotnický materiál 2 2.454545455 
5. c Potraviny 3 3.181818182 
5. d Pitná voda 4 3.636363636 
5. e Krev a krevní deriváty 2 2.272727273 
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Z tabulky je patrné, že jako nejpravděpodobnější rizika z vnějšího prostředí byly analýzou 
určeny výpadek dodávky elektrické energie a plynu, vznik povodně a epidemie, výpadek 
telefonní sítě a internetu a výpadek dodávky pitné vody.  
Pravděpodobnosti vzniku MU z vnitřního prostředí uvádí tabulka 40. 

Tabulka 40 Pravděpodobnosti vzniku jednotlivých mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Medián Průměr 
1. Nedostatek personálu x x 
1. a Lékaři 3 3.181818182 
1. b Sestry a ošetřovatelé 3 2.545454545 
1. c Další odborný zdravotnický personál 2 1.545454545 
1. d Odborný personál 2 1.636363636 
1. e Pomocný personál 1 1.363636364 
1. f Technický personál 1 1.272727273 
1. g Uklízečky 1 1 
2. Výbuch 3 2.636363636 
3. Požár 3 3 
4. Únik NL x x 
4. a Kyslík 1 1.181818182 
4. b Plyn 1 1.454545455 
4. c Další NL 2 2.090909091 
5. Epidemie 4 3.818181818 
6. Komunikační technologie x x 
6. a Intranet 4 3.636363636 
6. b Vnitřní telefonní linky 3 3.090909091 
 
MU s největší pravděpodobností vzniku z vnitřního prostředí jsou vznik epidemie, jako 
důsledek nemocničních nemocí, a výpadek intranetu. 
Dalším důležitým údajem pro následnou analýzu rizik je vyhodnocení dopadů jednotlivých 
MU. Vnější MU jsou uvedeny v tabulce 41. 

Tabulka 41 Hodnocení dopadů jednotlivých mimořádných událostí z vnějšího prostředí [vlastní] 

p. č. Hodnocení dopadů MU Medián Průměr 
1. Výpadek dodávky energií x x 
1. a Elektrická energie 4 3.909090909 
1. b Plyn 2 1.909090909 
1. c Teplo 2 1.909090909 
2. MU závisející na poloze x x 
2. a Únik NL z chemických závodů 2 2.363636364 
2. b Únik NL z jaderných zařízení 3 2.818181818 
2. c Únik NL při přepravě 2 2.272727273 
2. d Sesuvy půdy 3 3.090909091 
2. e Únik metanu 1 1.363636364 
2. f Zemětřesení 2 2.454545455 
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2. g Povodně 3 2.727272727 
2. h Větrné smrště 2 1.545454545 
2. i Epidemie 4 3.909090909 
2. j Výskyt vysoce nebezpečných nákaz 5 4.454545455 
3. Teroristický útok x x 
3. a Se zneužitím CBRNE látek 2 2.363636364 
3. b Bez zneužití CBRNE látek 2 2.181818182 
4. Výpadek telekomunikačních sítí x x 
4. a Telefonní sítě 1 1.363636364 
4. b Internet 1 1.272727273 
4. c Intranet 1 1.454545455 
5. Výpadek v zásobování x x 
5. a Léky a léčiva 4 4.363636364 
5. b Zdravotnický materiál 4 3.818181818 
5. c Potraviny 4 3.727272727 
5. d Pitná voda 5 4.454545455 
5. e Krev a krevní deriváty 5 4.636363636 
 
Největší dopady na nemocnici by měly výskyt vysoce nebezpečných nákaz, výpadek 
v zásobování pitnou vodou a krví a krevními deriváty. 
Dopady vnitřních MU uvádí tabulka 42. 

Tabulka 42 Hodnocení dopadů jednotlivých mimořádných událostí z vnitřního prostředí 
[vlastní] 

P. č. Hodnocení dopadů MU Medián Průměr 
1. Nedostatek personálu x x 
1. a Lékaři 5 4.545454545 
1. b Sestry a ošetřovatelé 5 4.636363636 
1. c Další odborný zdravotnický personál 3 2.727272727 
1. d Odborný personál 2 2.363636364 
1. e Pomocný personál 2 2 
1. f Technický personál 2 1.636363636 
1. g Uklízečky 1 1.363636364 
2. Výbuch 2 2.090909091 
3. Požár 2 2.454545455 
4. Únik NL x x 
4. a Kyslík 2 1.636363636 
4. b Plyn 1 1.363636364 
4. c Další NL 2 1.727272727 
5. Epidemie 4 3.909090909 
6. Komunikační technologie x x 
6. a Intranet 1 1.363636364 
6. b Vnitřní telefonní linky 1 1 
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Nejvýznamnějšími MU z vnitřního prostředí z pohledu závažnosti dopadů jsou absence 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů. 
Jak již bylo uvedeno výše, pro potřeby analýzy rizik byly používány mediány hodnot 
pravděpodobností a dopadů jednotlivých MU. 

6.2 Vyhodnocení analýzy rizik 

Prvotně je vhodné si vyhodnotit všechna rizika, která mohou ovlivnit zdravotnické zařízení, 
viz přílohy č. 6 a 8. Čím detailnější údaje pro analýzu jsou, tím lépe jsou vyhodnocena rizika, 
která nemocnici ohrožují. Po zjištění všech rizik by měla být zhodnocena preventivní 
opatření, která zdravotnické zařízení má. Jako další krok by mělo být provedení analýzy rizik, 
do které jsou již zahrnuty preventivní opatření, viz přílohy č. 7 a 9. Tato analýza ukáže, jakým 
způsobem preventivní opatření míru rizika ovlivňují. Dále je nezbytné vyhodnotit zbývající 
rizika a stanovit potřebu dalších preventivních opatření, nebo úpravu stávajících opatření. 
Pro lepší identifikaci rizika a jeho vizualizaci byly výsledky provedených analýz 
zaznamenány do matice rizik, viz obrázek 19. Tato umožňuje snadnou orientaci v oblasti 
přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika.  

 

Obrázek 19 Matice rizik [vlastní] 

Matice rizik se skládá ze čtyř oblastí – oblast zanedbatelného rizika, oblast malého rizika, 
oblast zvýšeného rizika a oblast velkého rizika. Rizika, která se nacházejí v oblasti 
zanedbatelného rizika, není potřeba dále řešit, jejich míra je pro společnost akceptovatelná. V 
oblasti malého rizika se nacházejí rizika, která jsou akceptovatelná, jejich řešení není prioritní. 
Rizika z oblasti zvýšeného rizika je zapotřebí řešit, jejich akceptování není žádoucí. Zcela 
nepřijatelná a jako prioritní cíl řešení jsou rizika nacházející se v oblasti velkého rizika. 
K jejich řešení je zapotřebí zavedení preventivních opatření a změna některých systémových 
opatření. 
MU, které jsou analýzou rizik vyhodnocena jako významná a uvedené v podkapitolách 6.2.1 a 
6.2.2, jsou ty, které mají být eliminovány či redukovány a které budou využity pro stanovení 
zranitelnosti prvku KI. 
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6.2.1 Vnější rizika 

Pomocí metody bodového hodnocení na řídké stupnici s využitím Paretovy analýzy byl jako 
nejvýznamnější riziko, při zohlednění preventivních opatření, z vnějšího prostředí stanoven 
výpadek dodávky pitné vody.  
Dalšími významnými riziky jsou: 

• výpadek dodávky elektrické energie a 
• epidemie. 

 
 

 

Obrázek 20 Výsledná rizika pro nemocnice – jednotlivá rizika z vnějšího prostředí [vlastní] 

 
Při využití matice rizik je zřejmé, že nejvýznamnějšími riziky skutečně jsou: 

• výpadek elektrické energie a 
• výpadek v zásobování pitnou vodou. 

 
Další významné riziko představují: 

• epidemie, 
• povodně, 
• výpadek v zásobování léky a léčivy, 
• výpadek v zásobování potravinami a  
• výpadek v zásobování krví a krevními deriváty. 

Tato rizika by měla být odstraněna, případně alespoň redukována na minimální úroveň. 
K tomu se využijí různá preventivní opatření, viz část 7.4. 

6.2.2 Vnitřní rizika 

Výsledky analýzy rizik pro vnitřní prostředí jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 8, kde jsou 
vyhodnocena rizika bez zohlednění preventivních opatření. Vyhodnocení rizik se 
zohledněním preventivních opatření tvoří přílohy č. 7 a 9. Součástí těchto příloh jsou i grafy. 
Pomocí metody bodového hodnocení na řídké stupnici s využitím Paretovy analýzy byla jako 
nejvýznamnější riziko, v případě zohlednění preventivních opatření, z vnitřního prostředí 
stanovena epidemie.  
Dalšími významnými riziky jsou: 
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• nedostatek lékařů a  
• nedostatek zdravotních sester a ošetřovatelů. 

 

 

Obrázek 21 Výsledná rizika pro nemocnice – jednotlivá rizika z vnitřního prostředí [vlastní] 

Z matice rizik vychází jako nejvýznamnější rizika: 
• nedostatek lékařů, 
• nedostatek zdravotních sester a ošetřovatelů a  
• epidemie. 

 
Další významná rizika v tomto případě již nejsou.  
 

6.3 Hodnocení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury 

Pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické infrastruktury bude využit výše 
navržený model. Metodika je zpracována s obecnými příklady ohrožujících mimořádných 
událostí. Hodnoty pro analýzy byly získány pomocí řízených rozhovorů s jedenácti experty 
čtyř vybraných nemocnic, jak je uvedeno v kapitole 4. 
Významné mimořádné události, které budou pro hodnocení zranitelnosti prvku KI využity, 
jsou stanoveny v podkapitole 6.2. 
Pro stanovení zranitelnosti prvku KI je zapotřebí tento prvek rozdělit na funkční části. 
Tabulka 43 uvádí jednotlivé funkční části nemocnice společně s vypočtenou hodnotou 
mediánu a průměru, které ukazují význam dané části pro nemocnici.  

Tabulka 43 Hodnocení dopadů výpadku jednotlivých funkčních částí nemocnice [vlastní] 

č. p. Funkční část Medián Průměr 
1. Operační sály 5 4.818182 
2. Jednotka intenzivní péče 5 5 
3. Anesteziologicko-resuscitační oddělení 5 5 
4. Ambulance 3 3.090909 
5. Emergency 4 3.363636 
6. Pokoje pro pacienty 2 2.454545 
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7. Sesterny 2 1.909091 
8. Lékařské pokoje 2 1.636364 
9. Jídelny a kuchyně 1 1.454545 
10. Sádrovny 3 2.818182 
11. Rentgen, ultrazvuk a magnetická rezonance 3 3 
12. Dospávací pokoje 2 2.090909 
 
Tabulka 44 udává hodnocení rizika vyplývajícího ze zranitelnosti jednotlivých částí prvku KI 
v závislosti na významných mimořádných událostech. Tuto tabulku doplňuje tabulka 45, kde 
jsou uvedena rizika významných mimořádných událostí, která byla doplněna použitím matice 
rizik. Riziko je vypočteno pomocí vztahu (9). 
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Tabulka 44 Hodnocení zranitelností jednotlivých částí významnými mimořádnými událostmi [vlastní] 

p. 
č. Funkční část/ MU 

Výpadek 
elektrické 
energie 

Výpadek 
dodávky pitné 
vody Epidemie 

Nedostatek 
lékařů 

Nedostatek sester a 
ošetřovatelů 

Epidemie 
(vnitřní nákazy) 

Do
pa
d 

Zranit
elnost 

Ri
zik
o 

Do
pa
d 

Zranit
elnost 

Ri
zik
o 

Do
pa
d 

Zranit
elnost 

Ri
zik
o 

Do
pa
d 

Zranit
elnost 

Ri
zik
o 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Riz
iko 

Do
pa
d 

Zranit
elnost 

Ri
zik
o 

1. Operační sály 5 5 25 5 3 15 5 5 25 5 5 25 5 5 25 5 5 25 

2. 
Jednotka intenzivní 
péče 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 4 20 5 5 25 

3. 
Anesteziologicko-
resuscitační oddělení 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 5 25 5 5 25 

4. Ambulance 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 
5. Emergency 4 3 12 4 4 16 4 4 16 4 4 16 4 4 16 4 4 16 
6. Pokoje pro pacienty 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 4 
7. Sesterny 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 4 
8. Lékařské pokoje 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 
9. Jídelny a kuchyně 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10. Sádrovny 3 1 3 3 4 12 3 1 3 3 1 3 3 3 9 3 1 3 

11. 
Rentgen, ultrazvuk a 
magnetická rezonance 3 5 15 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 1 3 

12. Dospávací pokoje 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 4 8 2 3 6 
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Tabulka 45 Hodnocení zranitelností jednotlivých částí významnými mimořádnými událostmi – 
doplňující rizika [vlastní] 

p. 
č. 

Funkční část/ MU 
Povodně 

Výpadek dodávky 
léků a léčiv 

Výpadek 
dodávky potravin 

Do
pad 

Zranit
elnost 

Riz
iko 

Dop
ad 

Zranitel
nost 

Riz
iko 

Do
pad 

Zranit
elnost 

Riz
iko 

1. Operační sály 5 2 10 5 5 25 5 1 5 
2. Jednotka intenzivní péče 5 2 10 5 5 25 5 1 5 

3. 
Anesteziologicko-
resuscitační oddělení 5 1 5 5 5 25 5 1 5 

4. Ambulance 3 4 12 3 4 12 3 1 3 
5. Emergency 4 4 16 4 4 16 4 1 4 
6. Pokoje pro pacienty 2 2 4 2 2 4 2 4 8 
7. Sesterny 2 3 6 2 1 2 2 3 6 
8. Lékařské pokoje 2 2 4 2 1 2 2 3 6 
9. Jídelny a kuchyně 1 1 1 1 1 1 1 5 5 
10. Sádrovny 3 3 9 3 1 3 3 1 3 

11. 
Rentgen, ultrazvuk a 
magnetická rezonance 3 4 12 3 2 6 3 1 3 

12. Dospávací pokoje 2 2 4 2 3 6 2 1 2 
 
 
Po vypočtení hodnoty rizika byly stanoveny priority pro eliminaci, případně redukci působení 
významných MU na jednotlivé části prvku KI. Ke stanovení těchto priorit se využila matice 
rizik. Na obrázku 22 je znázorněna matice rizik pro výpadek elektrické energie. 
 

 

Obrázek 22 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek dodávky energií [vlastní] 

Pro eliminaci nebo redukci dopadu výpadku dodávek energií pro nemocnici je zapotřebí 
pomocí preventivních opatření snížit závislost operačních sálů, jednotky intenzivní péče a 
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anesteziologicko-resuscitačního oddělení, dále také části emergency a rentgenu, ultrazvuku a 
magnetické rezonance na dodávkách energií. 
Vyhodnocení rizika, které je způsobeno výpadkem dodávky pitné vody ve vztahu ke 
zranitelnosti jednotlivých částí prvku KI, je patrno z obrázku 23. 
 

 

Obrázek 23 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek dodávky pitné vody [vlastní] 

Z obrázku 23 je patrné, že výpadek dodávky pitné vody ohrozí především operační sály, 
emergency a sádrovny. Velmi významné dopady bude mít na funkčnost nemocnice epidemie, 
viz obrázek 24. 

 

Obrázek 24 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – epidemie [vlastní] 

Epidemie ohrozí především funkčnost operačních sálů, jednotky intenzivní péče, 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení a emergency. 
Dalším významným ohrožením je pro nemocnici povodeň, jak je patrno z obrázku 25. 
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Obrázek 25 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – povodeň [vlastní] 

Povodeň může ohrozit emergency, ambulance a rentgeny, ultrazvuk a magnetickou rezonanci. 
Výpadek dodávky léků a léčiv je dalším významným rizikem, kterým může být chod 
nemocnice ovlivněn.  
 

 

Obrázek 26 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek dodávky léků a léčiv [vlastní] 

Z obrázku 26 je patrné, že výpadek dodávky léků a léčiv se nejvíce projeví zejména na 
operačních sálech, jednotce intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 
emergency a ambulancích.  
I nedostatek zdravotnického personálu způsobí nemocnici velké komplikace. Na obrázku 27 
jsou patrné dopady při nedostatku lékařů. 
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Obrázek 27 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – nedostatek lékařů [vlastní] 

Nedostatek lékařů zasáhne nejvýznamněji operační sály, jednotku intenzivní péče, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení a emergency. 
Významně zasáhne funkčnost nemocnice také nedostatek zdravotních sester a ošetřovatelů, 
viz obrázek 28. 

 

Obrázek 28 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – nedostatek zdravotních sester a 
ošetřovatelů [vlastní] 

Na obrázku 24 jsou znázorněny části nemocnice ohrožené epidemií, která vznikne z vnějšího 
prostředí. Ale může se stát, že dojde i ke vzniku epidemie z nemocniční nákazy, jejich dopady 
na jednotlivé části nemocnice jsou znázorněny na obrázku 29. 
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Obrázek 29 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – epidemie (nemocniční nákazy)[vlastní] 

Nemocniční nákazy ohrozí zejména operační sály, jednotku intenzivní péče, anesteziologicko-
resuscitační oddělení a emergency. 
Jako poslední významné riziko byl analýzou rizik určen výpadek dodávky potravin, viz 
obrázek 30. 

 

Obrázek 30 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – výpadek dodávky potravin [vlastní] 

Tento výpadek nepředstavuje pro nemocnici žádné vážnější riziko. 
Z matic rizik uvedených na obrázcích 22 – 30 a také z výsledků analýz rizik vyplývá, že 
nejzranitelnější částí nemocnice je emergency, dalšími velice zranitelnými částmi jsou 
operační sály, jednotka intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. 
Na tyto části je zapotřebí se zaměřit s preventivními opatřeními a jejich pomocí snížit dopady 
MU. Dále by preventivní opatření měla eliminovat rizika u ambulancí, rentgenu, ultrazvuku, 
magnetické rezonance a sádrovně. 
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6.4 Opatření pro minimalizaci rizik 

Existuje několik druhů opatření pro minimalizaci rizik. Nejvýznamnější jsou opatření 
technická, technologická a organizační. Součástí organizačních opatření je rovněž tvorba 
plánovacích dokumentů, kterými jsou např. traumatologické plány a plány krizové 
připravenosti subjektu kritické infrastruktury. 
Technická a technologická opatření jsou různá zařízení, která pomáhají redukovat, případně 
eliminovat vznik či dopady MU. Jejich využití je velice vhodné a účelné, ale je zapotřebí 
správně zvolit typ použitého technologického opatření. Příkladem těchto opatření mohou být 
detektory nebezpečných a výbušných plynů, hlásiče požáru, elektronická požární signalizace, 
samočinné hasicí zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, detektory pohybu apod. 
K organizačním opatřením patří vzdělávání a výcvik personálu směřovaný na žádoucí chování 
během MU a KS včetně stanovení úkolů jednotlivým osobám. Znalosti získané školeními a 
postupy stanovené plánovací dokumentací, především traumatologickým plánem a plánem 
krizové připravenosti, je nezbytné prověřovat cvičeními. Doporučená frekvence je mít 
alespoň jedno cvičení za jeden rok. Jednou za tři roky se doporučuje zorganizovat prověřovací 
cvičení ve spolupráci s orgány krizového řízení a složkami IZS. Všechna cvičení by měla mít 
za úkol prověřit připravenost nemocnice a jejího personálu na zvládání mimořádných 
událostí. 
Všechny nedostatky zjištěné při cvičení je vhodné pokud možno rychle napravit či odstranit. 
Především nedostatky v plánovací dokumentaci je důležité odstranit neprodleně. 
Mezi významná opatření tudíž patří také kvalitně zpracovaná plánovací dokumentace. 
V současné době musí být pro nemocnice zpracován traumatologický plán, tato povinnost je 
dána zákonem [84]. Nemocnice určené krizovým plánem kraje nebo krizovým plánem obce 
s rozšířenou působností musí zpracovávat plán krizové připravenosti [82]. V případě, že 
některá nemocnice splní průřezová nebo odvětvová kritéria a stane se prvkem KI, je zákonem 
[82] stanovena povinnost zpracovat pro ni plán krizové připravenosti subjektu KI, v případě, 
že takováto nemocnice by měla vypracován plán krizové připravenosti, mohou být tyto plány 
sloučeny do jednoho [82]. 
Součástí plánovací dokumentace by se mohly stát i tzv. Karty odpovědnosti. Jsou to karty 
určené pro jednotlivé pracovní pozice. V těchto kartách jsou k dané pracovní pozici stanovené 
odpovědnosti a činnosti, které bude osoba na této pozici provádět v případě MU, případně 
KS. Karty by měly být napsány především obecně, ale pro rizika, která byla určena analýzou 
rizik, je vhodné uvést odlišnosti, existují-li. 
Struktura karty odpovědnosti: 

• pracovní pozice (vhodné využít jako název karty), 
• činnosti, které budou zajišťovány při MU, 
• odpovědnosti za MU, 
• v případě potřeby specifikace a použití osobních ochranných pracovních prostředků, 
• odlišnosti vyplývající z vytypovaných MU. 

Činnosti a odpovědnosti uvedené v Kartě odpovědnosti by měly vycházet zejména z úkonů, 
které budou zabezpečovány během evakuace a aktivace traumatologického plánu. 

6.5 Síly a prostředky pro zvládání mimořádných událostí a krizových 
situací 

Pro řešení MU je třeba znát síly a prostředky, kterými nemocnice disponuje, také síly a 
prostředky, které má smluvně zabezpečeny, a zejména vyspecifikovat síly a prostředky, které 
sama není schopna zabezpečit. V případě nemožnosti zajistit potřebné síly a prostředky je 
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vhodné spolupracovat s orgány krizového řízení, případně složkami integrovaného 
záchranného systému.  

6.6 Typové scénáře pro snížení zranitelnosti prvku zdravotnické 
kritické infrastruktury 

Pro snížení zranitelnosti nemocnice je, na základě analýzy rizik, zapotřebí stanovit typy 
mimořádných událostí, které mají potenciál významně ovlivnit jejich funkčnost. Hlavním 
úkolem je řádně se na tyto situace připravit, tzv. znát opatření, která mohou eliminovat 
dopady těchto MU a stanovit odpovědnosti personálu za úkony k řešení těchto MU. 
 
Typy MU, které představují významné ohrožení pro zdravotnickou infrastrukturu, byly 
určeny na základě analýz provedených v kapitole 4 pomocí metod hodnocení rizika na řídké 
stupnici v kombinaci s Paretovou analýzou. Určena byla tato hlavní rizika: 

• výpadek dodávek elektrická energie, 
• výpadek dodávky pitné vody, 
• epidemie (vnější i vnitřní), 
• nedostatek lékařů, 
• nedostatek zdravotních sester a ošetřovatelů. 

K těmto určeným hlavním rizikům bude níže uveden důvod možného vzniku a rovněž 
navržena opatření na jejich eliminaci nebo redukci. 

6.6.1 Výpadek v zásobování elektrickou energií 

Dlouhodobý výpadek elektrické energie bude mít na poskytování zdravotní péče vážné 
dopady. Omezí všechny činnosti pro poskytování lékařské péče. Operační sály nemohou bez 
elektrického proudu fungovat, to samé platí o většině diagnostických přístrojů. Ohrožena 
bude především jednotka intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení, neboť 
jejich provoz a využívané přístroje jsou na elektrické energii závislé. 

6.6.1.1 Důvod 
Příčiny rozsáhlého výpadku elektrické energie mohou být rozličné, ať již přetížení elektrické 
sítě, nebo naopak rychlý pokles odběru elektrické energie, tak poškození prvků přenosové 
soustavy v důsledku přírodní pohromy či technogenní havárie, případně teroristického útoku 
na výrobnu elektrické energie, distribuční nebo přenosovou soustavu. 

6.6.1.2 Navrhovaná opatření 
Nejvhodnějším řešením tohoto problému je mít funkční záložní zdroj elektrické energie. 
Většinou se bude jednat o diesel-agregáty. Je nezbytné neopomenout, že v tomto případě je 
zapotřebí mít i dostatečné množství pohonných hmot pro zabezpečení funkčnosti těchto 
agregátů, a to alespoň na první tři dny. Poté by měly být zabezpečeny dodávky pohonných 
hmot na vybraných čerpacích stanicích, dle potřeby i formou přídělového systému na základě 
hospodářských opatření pro krizové stavy v souladu se zákonem o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy3. V souvislosti s používáním náhradních zdrojů elektrické energie je nutné 
mít na paměti, že obsluha musí být pro jejich používání proškolena.  
Nemocnice bude muset mít vybrané zájmové části objektu, kterým bude dodávka elektrické 
energie náhradním zdrojem dodána. Je velice nepravděpodobné, že by náhradní zdroj 
elektrické energie byl schopen zajistit množství energie na běžný provoz celé nemocnice.  

                                                 
3 zákon č. 241 ze dne 28. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
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6.6.1.3 Karty odpovědnosti 
Osobám, které jsou předurčeny pro manipulaci s náhradním zdrojem elektrické energie, uvést 
do části odlišnosti i postup pro jejich obsluhu. 

6.6.2 Výpadek v zásobování pitnou vodou 

Pitná voda je základní komodita potřebná pro život. Absence pitné vody má pro člověka 
fatální dopady. V nemocnici je zvýšená potřeba pitné vody, ta je zde využívána nejenom 
k vaření a zajištění pitného režimu pacientů, ale také k provádění hygienických úkonů, 
desinfekce apod. 

6.6.2.1 Důvod 
K výpadku zásobování pitnou vodou může dojít z mnoha důvodů. Hlavními příčinami mohou 
být porucha na vodovodním řadu, extrémní sucho nebo kontaminace zdrojů pitné vody.  

6.6.2.2 Navrhovaná opatření 
Jedním z opatření je zajištění náhradního zásobování pitnou vodou. Dodavatel pitné vody je 
sice povinen zajistit náhradní zásobování [21], ale vzhledem k zvýšené spotřebě pitné vody se 
doporučuje uzavření dohody s dodavatelem o přednostním zabezpečení dodávek této 
komodity. 
V případě krizových situací by měla být pitná voda zajištěna také systémem hospodářských 
opatření pro krizové stavy. 

6.6.3 Epidemie 

Epidemie vznikají vnímavostí populace vůči určitému onemocnění [3]. Pro zdravotnické 
pracovníky představují epidemie vážnou hrozbu. Zdravotničtí pracovníci v případě epidemií 
přicházejí do styku s nemocnými osobami každý den.  
Nemocnice musí být připraveny na vznik epidemie, a to jak z pohledu dostatečné kapacity 
infekčního oddělení, tak i z pohledu možné absence zdravotnických pracovníků.  

6.6.3.1 Důvod 
Epidemie mohou vzniknout jako reakce na výskyt virulentních virových nebo bakteriálních 
onemocnění. Možnou příčinou vzniku epidemie může být také teroristický útok. Další 
doplňující informace jsou uvedené v [35]. 

6.6.3.2 Navrhovaná opatření 
Nejúčinnějším opatřením je vakcinace personálu, pokud existuje příslušná vakcína. Dalším 
opatřením pro snížení rizika přenosu nemoci na zdravotnické pracovníky je dodržování 
opatření k omezení přenosu nemoci, např. používání ochranných pracovních pomůcek, např. 
roušek při kontaktu s nemocným, sterilních rukavic, obličejových brýlí (pokud se dané 
onemocnění šíří především tekutinami, nebo kapénkami). Velice důležité je dodržování 
hygienických zásad. Vydání zákazu návštěv pacientů je opatření ochraňujícím zejména 
pacienty nemocnice. Při vypuknutí nemocí způsobených jídlem je zapotřebí zajištění zvýšené 
kontroly nezávadnosti potravin a procesu přípravy jídel. 

6.6.4 Absence lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 

Absence zdravotnického personálu je v současné době pro nás nepředstavitelná. Podle 
průzkumů Evropské unie je tato absence reálně hrozícím a významným ohrožením. 



101 
 

6.6.4.1 Důvod 
Zdravotnický personál může být zasažen různými mimořádnými událostmi, kterými jsou 
např. epidemie, teroristický útok, povodně, a nebude tudíž schopen vykonávat svou činnost 
v nemocnici. V tomto případě je ohrožena funkčnost zdravotnického zařízení.  
V roce 2010 Česká republika řešila hrozící stávku velkého počtu lékařů. Tato situace byla 
velice vyhrocená a reálně hrozilo, že některé nemocnice nebudou schopny provozu. Tento 
problém se dotýkal celého území ČR. Existovalo pouze pár nemocnice, které by byly schopny 
provozu (tyto nemocnice se připravovaly na příjem velkého počtu nemocných a zraněných 
osob, jež by potřebovaly zdravotní péči). Ačkoli byl problém řešen jak na úrovni jednotlivých 
krajů, tak i státu, patřičné řešení nalezeno nebylo. Krajům bylo doporučeno, aby vyhlásily 
stav nebezpečí a pomocí krizových opatření nařídily příslušným lékařům pracovní pomoc, 
která je v tomto případě povinná. Jestli by tento způsob byl realizovatelný a jak by byl 
úspěšný, však zjišťováno nebylo. A vzhledem k tomu, že lékařům nakonec vláda schválila 
zvýšení mezd, ani k této nežádoucí situaci nedošlo. Jak by se ovšem tato situace řešila, dodnes 
není zřejmé. Situaci v tomto případě komplikuje i složitost vzdělávání v lékařských oblastech, 
která výrazným způsobem omezuje akutní doplnění lékařů v nemocnici při jejich náhlém 
nedostatky, viz podkapitola 1.3.1. 
Dalším významným ohrožením nemocnice je její zasažení mimořádnou událostí, např. 
povodní, zemětřesením či teroristickým útokem. Při těchto MU nebudou zasaženi jenom 
pacienti a další návštěvníci nemocnice, ale také její personál a její prostory, což 
zdravotnickému personálu značným způsobem může zkomplikovat zajištění poskytnutí 
zdravotní péče pacientům. 
Absence zdravotnického personálu může být také způsobena MU, které znemožní dopravní 
dostupnost nemocnice. 
Nezanedbatelným ohrožením je také stárnutí současného zdravotnického personálu a 
nedostatečný počet nově vzdělaných osob. 

6.6.4.2 Navrhovaná opatření 
Řešení této typové situace je velice komplikované. Jako primární řešení by mělo být 
vzdělávání dostatečného počtu především mladých lidí v lékařských a zdravotnických 
oborech. V případě nemocnic je nezbytné zaměstnávat nejen potřebný zdravotnický personál, 
ale také mladé lidi, kteří mají patřičné vzdělávání a umožnit jim tak přístup k praktickému 
vzdělávání.  
Nemocnice by také měly vytvářet motivační programy pro své zaměstnance, aby předešla 
odchodu personálu do jiných nemocnic. 
 

6.7 Dílčí závěr 

Tato kapitola nastavuje metodiku, jejímž cílem je připravenost nemocnice na zvládání 
různých mimořádných událostí, případně krizových situací. Stanoveny jsou jednotlivé kroky, 
které k této připravenosti vedou. Součástí metodiky jsou také možná preventivní opatření, 
které dopady mimořádných událostí mohou eliminovat či redukovat.  
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7 Aplikace Metodiky pro připravenost nemocnice na 
mimořádné události a krizové situace pro vybranou 
nemocnici 

Pro zjištění možného využití Metodiky pro připravenost nemocnice na mimořádné události a 
krizové situace byla metodika vyzkoušena pro jednu konkrétní nemocnici. Název nemocnice 
nebude v práci na žádost zástupce nemocnice zveřejněn. V práci jsou uváděny citlivé 
informace, jejichž zveřejnění není žádoucí a taktéž by mohlo dojít k jejich zneužití. 

7.1 Analýza ohrožení 

Analýza ohrožení byla provedena dvěma pracovními skupinami, které jsou v nemocnici 
ustanoveny.  

7.1.1 Vnější ohrožení 

Jako vnější ohrožení byly stanoveny: 
• epidemie, 
• hromadné neštěstí, 
• teroristický útok, 
• povodeň, 
• výpadek v zásobování pitnou vodou a  
• výpadek dodávky elektrické energie. 

Hromadné neštěstí není dále řešeno, neboť připraveností na tuto mimořádnou událost se 
zabývá traumatologický plán.  

7.1.2 Vnitřní ohrožení  

Vnitřní ohrožení pro nemocnici představují: 
• požár a  
• únik nebezpečných látek v objektu nemocnice. 

7.1.3 Bodové hodnocení na řídké stupnici s Paretovou analýzou 

Stanovená ohrožení byla hodnocena kombinací metod bodové hodnocení na řídké stupnici s 
Paretovou analýzou. 
Tabulka 46 udává medián hodnocení pravděpodobnosti vzniku jednotlivých MU z vnějšího 
prostředí členy pracovní skupiny určené pro analýzu rizik. 

Tabulka 46 Hodnocení pravděpodobností vzniku vnějších mimořádných událostí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Hodnota 
1. Epidemie 3 
2. Teroristický útok 4 
3. Povodeň 3 
4. Výpadek v zásobování pitnou vodou 3 
5. Výpadek dodávky elektrické energie 3 
 
Dopady těchto událostí jsou uvedeny v tabulce 47. 
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Tabulka 47 Hodnocení dopadů vnějších mimořádných událostí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Hodnota 
1. Epidemie 2 
2. Teroristický útok 4 
3. Povodeň 2 
4. Výpadek v zásobování pitnou vodou 3 
5. Výpadek dodávky elektrické energie 3 
 
Hodnocení ohrožení vnitřních MU je v tabulce 48. 

Tabulka 48 Hodnocení pravděpodobností vzniku vnitřních mimořádných událostí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Hodnota 
1. Požár 4 
2. Únik NL 3 
 
Hodnoty mediánů hodnocení dopadů vnitřních MU jsou uvedeny v tabulce 49. 

Tabulka 49 Hodnocení dopadů vnitřních mimořádných událostí [vlastní] 

P. č. Hodnocení pravděpodobnosti MU Hodnota 
1. Požár 4 
2. Únik NL 2 
 
Uvedené hodnoty byly využity pro analýzu rizik, viz podkapitola 7.2. 

7.2 Vyhodnocení analýzy rizik 

Všechna stanovená ohrožení byla podrobena analýze rizik. Provedena byla navrhovanou 
kombinací metod, tedy metodami bodového hodnocení na řídké stupnici s Paretovou 
analýzou. 

7.2.1 Vnější rizika 

Nejprve byla hodnocena vnější ohrožení. Výsledná rizika jsou uvedena v tabulce 50. 

Tabulka 50 Hodnocení vnějšího rizika [vlastní] 

P. č. Hodnocení MU PRT Dopady Riziko Pořadí 
1. Epidemie 3 2 6 4. - 5. 
2. Teroristický útok 4 4 16 1. 
3. Povodeň 3 2 6 4. - 5. 
4. Výpadek v zásobování pitnou vodou 3 3 9 2. - 3. 
5. Výpadek dodávky elektrické energie 3 3 9 2. - 3. 
 
Riziko teroristického útoku je vyhodnoceno jako nejzávažnější riziko z vnějšího prostředí. 
Žádné další riziko již není pro nemocnici významné tak, aby muselo být dále řešeno, viz 
obrázek 31.  
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Obrázek 31 Matice rizik pro vnější prostředí [vlastní] 

Systém preventivních opatření nemocnice pro vnější rizika je velice vhodně nastaven. 

7.2.2 Vnitřní rizika 

Tabulka 51 uvádí hodnoty rizik z vnitřního prostředí. 

Tabulka 51 Hodnocení vnějšího rizika [vlastní] 

P. č. Hodnocení MU PRT Dopady Kombinace Pořadí 

1. Požár 4 4 16 1. 

2. Únik NL 3 2 6 2. 

 
Vnitřním rizikem, kterým je třeba se dále zabývat, je požár.  

 

Obrázek 32 Matice rizik pro vnitřní prostředí [vlastní] 



105 
 

Únik nebezpečných látek nepředstavuje pro nemocnici významné ohrožení, jak je patrno 
z obrázku 32. 

7.3 Hodnocení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury 

Pro hodnocení prvku KI byla analýzou rizik stanovena dvě rizika, a to: 
• teroristický útok, 
• požár. 

Nemocnice byla rozdělena na funkční části, po konzultaci s krizovým pracovníkem bylo 
ponecháno rozdělení uvedené v kapitole 6. 
Hodnocení významu jednotlivých částí nemocnice uvádí tabulka 52. 

Tabulka 52 Hodnocení významu jednotlivých částí nemocnice 

p. č. Funkční část Medián 
1. Operační sály 5 
2. Jednotka intenzivní péče 5 
3. Anesteziologicko-resuscitační oddělení 5 
4. Ambulance 3 
5. Emergency 4 
6. Pokoje pro pacienty 2 
7. Sesterny 1 
8. Lékařské pokoje 1 
9. Jídelny a kuchyně 1 
10. Sádrovny 2 
11. Rentgen, ultrazvuk a magnetická rezonance 3 
12. Dospávací pokoje 4 
 
Tyto části nemocnice byly posouzeny z hlediska zranitelnosti mimořádnými událostmi, které 
byly určeny analýzou rizik. Pomocí vztahu (9) bylo vypočteno riziko, které představuje daná 
MU pro jednotlivé části nemocnice, viz tabulka 53. 

Tabulka 53 Riziko vyplývající z mimořádných událostí a zranitelnosti částí nemocnice [vlastní] 

p. 
č. 

Funkční část/ MU 
Teroristický útok Požár 
Dopa
d 

Zraniteln
ost 

Rizik
o 

Dopa
d 

Zraniteln
ost 

Rizik
o 

1. Operační sály 5 3 15 5 2 10 
2. Jednotka intenzivní péče 4 5 20 4 2 8 

3. 
Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení 5 4 20 5 3 15 

4. Ambulance 3 5 15 3 4 12 
5. Emergency 4 4 16 4 5 20 
6. Pokoje pro pacienty 2 4 8 2 3 6 
7. Sesterny 1 1 1 1 2 2 
8. Lékařské pokoje 1 1 1 1 2 2 
9. Jídelny a kuchyně 1 4 4 1 1 1 
10. Sádrovny 2 2 4 2 2 4 
11. Rentgen, ultrazvuk a magnetická 3 3 9 3 3 9 
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rezonance 

12. Dospávací pokoje 4 2 8 4 2 8 
 
Pomocí matice rizik budou určeny priority pro redukci, případně eliminaci působení 
mimořádných událostí na jednotlivé části nemocnice. 

 

Obrázek 33 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – teroristický útok [vlastní] 

Z obrázku 33 je patrné, že teroristickým útokem jsou zranitelné jednotka intenzivní péče, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení, operační sály, emergency a ambulance. 

 

Obrázek 34 Matice rizik pro jednotlivé části nemocnice – požár [vlastní] 

Pro snížení zranitelnosti vůči požáru je zapotřebí zaměřit se zejména na emergency a dále na 
anesteziologicko-resuscitační oddělení a ambulance, jak je patrno z obrázku 34. 
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7.4 Opatření pro minimalizaci rizik 

Pro zamezení možného teroristického útoku na vybrané části nemocnice je vhodným 
opatřením zamezení volného pohybu osob po nemocnici zejména využitím režimových 
opatření. Pro snížení dopadu požáru, v částech určených podkapitolou 7.3 je nainstalována 
elektrická požární signalizace, tím se snižuje doba na zjištění vzniku požáru, se doporučuje 
umístit další přenosné hasicí přístroje. 
 

7.5 Typové scénáře pro snížení zranitelnosti zdravotnické 
infrastruktury 

Významnými mimořádnými události pro vybranou nemocnic byly analýzou rizik stanoveny 
teroristický útok a požár. Opatření pro snížení zranitelnosti nemocnice pro tyto dvě události 
jsou uvedeny níže. 

7.5.1 Teroristický útok 

Nemocnice jsou teroristickým útokem velmi ohroženy, je to dáno zejména tím, že její 
prostory jsou volně přístupné široké veřejnosti. Kontroly pacientů či návštěv nemocnice 
nejsou zabezpečeny. 
Pro snížení tohoto rizika je zapotřebí zavedení technicko-organizačních opatření. Těmito 
opatřeními jsou zejména kamerové systémy, bariéry bránící vniknutí do areálu nemocnice po 
jejím uzavření, omezení přístupu pacientů a návštěv do prostorů důležitých pro zachování 
funkčnosti nemocnice, využití služeb bezpečnostní agentury. 
Dalšími opatřeními jsou i plány pro hrozbu teroristického útoku, jakými mohou být oznámení 
útoku na nemocnici nebo nalezení podezřelého předmětu. 
Možným teroristickým útokem je také kybernetický útok na nemocnici, více informací [72].  

7.5.2 Požár 

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a jeho dopadů je v ČR nastaven velice účinný 
systém. Je potřeba, aby nemocnice dodržovala právní předpisy a normy upravující oblast 
požární ochrany. Spolu s kvalitně zpracovanou dokumentací, řádným školením zaměstnanců a 
pravidelným nácvikem evakuace (minimálně jednou ročně) se snižuje pravděpodobnost 
vzniku požáru a jeho dopady na akceptovatelnou úroveň. 

7.6 Dílčí závěr 

Metodika navržená v kapitole 6 byla aplikována pro konkrétní nemocnici. Cílem této činnosti 
bylo zjistit, zda je metodika srozumitelná pro zaměstnance nemocnice, zda její využití bude 
akceptovatelné a zda získané výsledky nejsou v rozporu s praxí. 
Metodika je jednoduchá, snadno pochopitelná a stručná. Výsledky jsou snadno interpretovány 
a odpovídají výsledkům jiných analytických metod. Stanovení zranitelnosti jednotlivých částí 
nemocnice ukázalo na možná kritická místa, která by mohla být zasažena vytypovanými 
mimořádnými událostmi a jejich zranitelnost vůči těmto mimořádným událostem. Informace 
získané využitím metodiky byly pro nemocnici přínosem. 
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Závěr 

Disertační práce se zabývá problematikou zdravotnické kritické infrastruktury v České 
republice a stanovením zranitelnosti jejího prvku. Ke zpracování návrhu metody stanovení 
zranitelnosti prvku kritické infrastruktury bylo nejprve zapotřebí provést obecný popis 
zdravotnické kritické infrastruktury a přístupů ke stanovení jejích prvků a ochrany. 
Česká republika jako jeden z členských států Evropské unie musí respektovat její nařízení. 
Evropská unie se zabývá zejména problematikou evropské kritické infrastruktury, řešení 
problematiky národních infrastruktur nechává v kompetenci jednotlivých členských států. 
V České republice byla subjektům kritické infrastruktury, jakožto provozovatelům prvku či 
více prvků kritické infrastruktury, stanovena povinnost zpracovat plán krizové připravenosti 
subjektu kritické infrastruktury. Pro určení prvku kritické infrastruktury byla stanovena 
průřezová a odvětvová kritéria. Odvětvová kritéria byla stanovena jednotlivými ústředními 
správními orgány, v jejichž gesci je řešení dané oblasti kritické infrastruktury. Pro oblast 
zdravotnictví byla gesce udělena Ministerstvu zdravotnictví České republiky. To jako 
odvětvové kritérium stanovilo 2500 akutních lůžek. Tohoto počtu akutních lůžek ovšem 
nedosahuje ani největší česká nemocnice.  
Pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické infrastruktury bylo potřeba nejprve 
navrhnout nová odvětvová kritéria. Po jejich stanovení byla provedena analýza možného 
ohrožení prvků zdravotnické kritické infrastruktury. Ke zjištění mimořádných událostí, které 
ohrožují tyto prvky, byla využita metoda Ishikawova diagramu. Dalším krokem bylo 
hodnocení významu těchto mimořádných událostí pro prvky zdravotnické kritické 
infrastruktury. K tomuto hodnocení bylo využito metod bodové hodnocení na řídké stupnici 
v kombinaci s Paretovou analýzou. Ke stanovení rizika, které představuje daná mimořádná 
událost pro prvek kritické infrastruktury, byla použita matice rizik.  
Stanovení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury bylo provedeno pro mimořádné události, 
které představují pro prvek významné riziko. Pro určení zranitelnosti bylo nutné prvek 
zdravotnické kritické infrastruktury rozdělit na části a pomocí analýzy rizik určit významné 
části tohoto prvku. Pro jednotlivé části prvku zdravotnické kritické infrastruktury byla 
stanovena zranitelnost vůči vytypovaným významným rizikům.  
V práci byly vytvořeny doporučení pro snížení zranitelnosti prvku kritické infrastruktury vůči 
vytypovaným významným rizikům. Pro prvky zdravotnické kritické infrastruktury byla 
vytvořena Metodika pro připravenost nemocnice na mimořádné události a krizové situace. 
Přínosy práce pro praxi jsou vytvoření Metodiky pro připravenost nemocnice na mimořádné 
události a krizové situace, včetně postupu pro stanovení zranitelnosti prvku kritické 
infrastruktury, a návrh nových odvětvových kritérií pro oblast zdravotnictví. Výhodou 
metodiky je její jednoduchost a srozumitelnost. Určený styčný bezpečnostní pracovník 
subjektu kritické infrastruktury by neměl mít problémy s jejím využitím. Studijnímu oboru 
přináší práce obecný model pro stanovení zranitelnosti prvku zdravotnické kritické 
infrastruktury. Přínosem pro vědní obor je Metodika pro stanovení zranitelnosti prvků kritické 
infrastruktury ve zdravotnictví, kterou je možno využít i v jiných oblastech kritické 
infrastruktury.  
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Conclusion 
 
The dissertation deals with the problem of the critical infrastructure in the health care in the 
Czech Republic and it deals with the assessment of the vulnerability of its asset. For 
the creation of the methodology asset vulnerability proposal it is necessary to describe 
the critical infrastructure in the health care and the approaches to the assessment of the asset 
and the protection.  
The Czech Republic as one of the EU Member States it has to respect the regulations of the 
EU. The European Union deals with the problem of the European critical infrastructure in the 
particular and the problems with the national critical infrastructure it leaves it on each 
Member State. 
In the Czech Republic there has been ordained the duty of the crisis scheme of the critical 
infrastructure component. For the assessment of the critical infrastructure asset there have 
been set the cross-cutting criteria and the sectoral criteria. The sectoral criteria have been 
defined by Ministries that have responsibility for the solving of the problems of the critical 
infrastructure sector.  2500 acute beds have been set for the critical infrastructure in health 
care. Those numbers of the acute beds have no hospital even the largest one. 
For the assessment of the vulnerability of the critical infrastructure asset in health care there 
have been necessary to propose the new sectoral criteria. When it has been proposed there 
were performed the analysis of the possible threat of the critical infrastructure asset. For 
finding out of the emergencies there was used the What-if Analysis. The next was rating of 
their relevance for critical infrastructure asset. For this rating was used the score of the risk 
method. The risk matrix was used for the evaluation of the risk that the emergency means for 
the critical infrastructure asset. 
The assessment of the critical infrastructure asset vulnerability it was made for the important 
emergencies. The asset was divided into the elements that are important for this asset. 
The components were evaluated by the analysis for the setting of the importance of these 
components. For the important components there were assessed the vulnerability for the 
important emergencies. 
In the dissertation there were created the recommendations for the reduction of the 
vulnerability of the critical infrastructure asset against chosen important risks. For the critical 
infrastructure assets there was made the Methodology for hospital’s preparedness for the 
emergencies and the crisis situation. 
The contribution of the dissertation for the practise there are the creation of the Methodology 
for hospital’s preparedness for the emergencies and the crisis situation including the 
assessment of the critical infrastructure asset vulnerability and the proposal of the new 
sectoral criteria for the critical infrastructure in the health care. The advantage of the 
methodology is its simplicity and comprehensibility. The security liaison officer should ave 
no problem with the using of the methodology. For the subject of study it brings the general 
model for the assessment of the vulnerability of the critical infrastructure in the health care. 
The contribution for the scientific discipline it is the Methodology for assessment of the 
vulnerability of component of the critical infrastructure in the health care. 
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Doporučení pro další postup ve výzkumu nebo vývoji 

 
K dalšímu výzkumu doporučuji zabývat se stanovením vazeb jednotlivých podoblastí 
zdravotnické kritické infrastruktury se zaměřením na ovlivnění funkčnosti jednotlivých 
podoblastí kritické infrastruktury při jejich výpadku. Také by mělo být zkoumáno, jaké 
dopady na zdravotnickou kritickou infrastrukturu budou mít výpadky jiných podoblastí 
kritické infrastruktury. 
Dále by měla být vytvořena softwarové analytické metody pro zdravotnickou kritickou 
infrastrukturu, tak aby umožňovala zadávat jednoduchá vstupní data a měla by být schopna 
zohlednit využitá preventivní opatření. 
 
 
I recommend occupying with the determination of the bonds of the constituent sectors of the 
critical infrastructure in the health care with orientation for the influencing of the function if 
the critical infrastructure sectors during failure of the health care for the further research. 
There should be research the impacts for the critical infrastructure in the health care during 
failure of the other sectors of the critical infrastructure.  
There should be created software of the analytic method for the critical infrastructure in the 
health care. This method should able to use simple inputs and it should be able to take account 
of the using preventive measures. 



111 
 

Seznam literatury 

1. ABZ.CZ. ABZ Slovník cizích slov [online]. 2005 [cit. 2014-07-19]. Dostupné 
z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 

2. BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 
KATASTROPHENHILFE. Method of Risk Analysis for Civil Protection [online]. 
Bonn: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2011 [cit. 2011-
10-26]. ISBN 978-3-939347-41-5. Dostupné 
z: http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html [Spolkový úřad pro ochranu 
obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Metody analýzy rizik pro oblast civilní 
ochrany] 

3. BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 
KATASTROPHENHILFE. Protecting Critical Infrastructures: Risk and Crisis 
Management [online]. Berlin: Bundesministerium des Innern, 2008 [cit. 2012-11-
04]. Dostupné z:http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html [Spolkový 
úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Ochrana kritických 
infrastruktur: Management rizik a krizový management] 

4. BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 
KATASTROPHENHILFE. Protection of Critical Infrastructures: Baseline 
Protection Concept [online]. Berlin: Bundesministerium des Innern, 2006 [cit. 
2010-05-12]. Dostupné z: http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
[Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Ochrana 
kritických infrastruktur: Základní koncept ochrany] 

5. BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND 
KATASTROPHENHILFE. Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im 
Krankenhaus [online]. Bonn: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, 2008 [cit. 2013-02-15]. Dostupné 
z: http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html [Spolkový úřad pro ochranu 
obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Ochrana kritických infrastruktur: 
Management rizik v nemocnici] 

6. BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK. 
Analysis of Critical Infrastructures – The ACIS methodology [online]. Berlin: 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2004 [cit. 2014-03-17]. 
Dostupné z: 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Kritis/acis_paper_en_pdf
.pdf?__blob=publicationFile [Spolkový úřad pro ochranu informačních technologií. 
Analýza kritických infrastruktur – Metoda ACIS]. 

7. BUNDESMINISTERIUM DES INNERN. National strategy for Critical 
Infrastructure Protection [online], Berlin: Bundesministerium des Innern, 2009, 
[cit. 2010-05-12] Dostupné z:  
http://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/EN/introduction/sectors/sectors_node.ht
ml [Ministerstvo vnitra. Národní strategie pro ochranu kritické infrastruktury] 

8. CENTRE FOR THE PROTECTION OF NATIONAL 
INFRASTRUCTURE. CPNI: Centre for the Protection of National 
Infrastructure [online]. [cit. 2010-02-33]. Dostupné z: www.cpni.gov.uk 

9. CITYPLAN SPOL. S. R. O. Metodický postup pro určení a zhodnocení kritických 
prvků silniční infrastruktury v ČR a jejich rizik. Praha, 2007, 103 s. 



112 
 

10. Communication from the Commission on a European Program for Critical 
Infrastructure Protection (COM (2006) 786 final) [Sdělení Komise o Evropském 
programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM (2006) 786 v konečném znění] 

11. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 
– EU Strategy for Action on the Crisis in Human Resources for Health in 
Developing Countries (COM (2005) 642 final)[Sdělení Komise Radě a 
Evropskému Parlamentu – Strategie EU k opatřením týkajícím se nedostatku 
lidských zdrojů v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemích (KOM (2005) 642 
v konečném znění)] 

12. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
– A European Programme for Action to tackle the critical shortage of health 
workers in developing countries (2007 – 2013) (COM (2006) 870 final) [Sdělení 
Komise Evropskému Parlamentu a Radě – Evropský akční program pro řešení 
kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007 – 
2013)(KOM (2006) 870  v konečném znění] 

13. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
on patient safety, including the prevention and control of healthcare-associated 
infections (COM (2008) 836 final)[Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a 
Radě o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s 
poskytováním zdravotní péče(KOM (2008) 836 v konečném znění)] 

14. CONRAD, Stephen H., Rene J. LECLAIRE, Gerard P. O'REILLY a Huseyin 
UZUNALIOGLU. Critical national infrastructure reliability modelling and 
analysis. In: Bell Labs Technical Journal. Alcatel-Lucent, 2006, 57 - 71. ISSN 
1089-7089. DOI: 10.1002/bltj.20178. 

15. Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and 
designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to 
improve their protection (Text with EEA relevance) [Směrnice Rady 2008/114/ES 
ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických 
infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Text s významem pro 
EHP)] 

16. ČSN EN 31010. Management rizik - techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, 2011, 80 stran. 

17. DUNN, Myriam. The socio-political dimensions of critical information 
infrastructure protection (CIIP). In: International Journal of Critical 
Infrastructures. Genève: InderScience Publishers, 2005, s. 258-268. ISSN 1475-
3219. 

18. EICHLER, Jan. Globální terorismus jako vážná hrozba pro civilní obyvatelstvo. 
In: The science for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2008-
2014, s. 47-63. ISSN 1803-568x. Dostupné z: http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/14/106.pdf 

19. FEKETE, Alexander. Common criteria for the assessment of critical 
infrastructures. In: International Journal of Disaster Risk Science. Beijing Normal 
University Press, 2011, s. 15-24. ISSN 2095-0055. DOI: 10.1007/s13753-011-
0002-y. 

20. FIŠER, Václav. Kritická infrastruktura v bezpečnostní politice zdravotnictví. 
In: Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. Praha: 
MEDIPRAX CB s.r.o., 1998 - 2014, s. 6-8. ISSN 1212-1924. Dostupné 
z:http://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2007_01.pdf 



113 
 

21. GEBHARTOVÁ, Jana, Jana CALETKOVÁ a BENEŠ. Zvyšování odolnosti prvků 
kritické infrastruktury v oblasti zásobování vodou. In: Periodica Academica. Brno: 
GNT s. r. o., 2014, s. 26-33. ISSN 1802–2626. 

22. GIANNOPOULOS, Georgios, Roberto FILIPPINI a Muriel SCHIMMER. 
EUROPEAN COMMISION. Risk assessment methodologies for Critical 
Infrastructure Protection. [online]. Luxembourg: Publications Office, 2012. ISBN 
978-92-79-23839-0. Dostupné z: http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/terrorism/docs/RA-ver2.pdf 

23. GOVERNMENT OF CANADA. Public Safety Canada [online]. [cit. 2013-08-18]. 
Dostupné z:http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/index-
eng.aspx 

24. GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou 
manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2010, 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 

25. Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (COM 
(2005) 576 final) [Zelená kniha o evropském programu ochrany kritické 
infrastruktury (KOM (2005) 576 v konečném znění)] 

26. Green Paper on the European Workforce for Health [Zelená kniha o pracovnících 
ve zdravotnictví v Evropě ze dne 10. 12. 2008 (KOM (2008) 725 v konečném 
znění)] 

27. HELLSTRÖM, Tomas. Critical infrastructure and systemic vulnerability: Towards 
a planning framework. In: Safety science. ELSEVIER, 1991-2014, 415–430. ISSN 
0925-7535. DOI: 10.1016/j.ssci.2006.07.007. 

28. Hodnocení kvality přemístění v MHD. In: RICHTÁŘ, Michal, Vladislav KŘIVDA 
a Ivana OLIVKOVÁ. Městská hromadná doprava: Institut dopravy, Fakulta 
strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava [online]. 2006 [cit. 2014-08-07]. 
Dostupné z:http://kds.vsb.cz/mhd/kvalita-vahy.htm 

29. HROMADA, Martin a Luděk LUKÁŠ. Multicriterial Evaluation of Critical 
Infrastructure Element Protection in Czech Republic. In: Computer applications for 
software engineering, disaster recovery, and business continuity: International 
Conferences, ASEA and DRBC 2012, Held in Conjunction With GST 2012, Jeju 
Island, Korea, November 28-December 2, 2012. Proceedings. 1st ed. New York: 
Springer, 2012, s. 361-368. ISBN 978-3-642-35266-9. DOI: 10.1007/978-3-642-
35267-6_48. 

30. Kolektiv autorů: Ochrana kritické infrastruktury, vydala: Česká asociace 
bezpečnostních manažerů, vytiskla: tiskárna AMOS repro, spol. s. r. o., Praha 2011, 
ISBN 978-80-260-1215-3 

31. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, ml. a Libor 
FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualizované vyd. V Ostravě: 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-
134-7. 

32. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Energetika jako prvek kritické infrastruktury a její 
bezpečnost. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava. Vedoucí práce prof. RNDr. Danihelka Pavel, CSc. 

33. LUIIJF, Eric A. M., H. BURGER a Marieke H. A. KLAVER. Critical 
Infrastructure Protection in The Netherlands: A Quick-scan. In: EICAR Conference 
Best Paper Proceedings. Copenhagen: EICAR, 2003. ISBN 87-987271-2-5. 

34. LUIIJF, Eric, Albert NIEUWENHUIJS, Marieke KLAVER, Michel EETEN a 
Edite CRUZ. Empirical Findings on Critical Infrastructure Dependencies in 
Europe. In: Critical information infrastructures security: third international 



114 
 

workshop, CRITIS 2008, Rome, Italy, October 13-15, 2008: revised papers. New 
York: Springer, c2009, s. 302-310. Lecture notes in computer science, 5508. ISBN 
3642035515. DOI: 10.1007/978-3-642-03552-4_28. 

35. MARŠÁLEK, Daniel a Radomír ŠČUREK. Hrozba biologických látek soudobé 
společnosti. In: Časopis krízový manažment. Žilina: Fakulta špeciálneho 
inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, 2002-2014, s. 12-20. ISSN 1336-0019. 

36. Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle §17 až 18 nařízení vlády č. 
462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky, Praha 2012 

37. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Seznam – Přehled metodik pro 
analýzu rizik. Praha, 2004, 15 stran 

38. MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ochrana kritickej 
infraštruktúry [online]. Bratislava, 2012 [cit. 2014-08-12]. Dostupné 
z: http://www.minv.sk/?ochrana-kritickej-infrastruktury 

39. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pandemický plán rezortu 
zdravotnictví. Praha, 2012, 51 stran 

40. MURRAY, Alan T a Tony H GRUBESIC. Critical infrastructure: reliability and 
vulnerability. New York: Springer, 2007, viii, 311 p. ISBN 978-3-540-68055-0 

41. Nařízení vlády č. 432 ze dne 22. prosince 2010o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury 

42. Nařízení vlády č. 462 ze dne 22. listopadu 2000 k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 
5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) 

43. NAVRÁTIL, Leoš, Zdeněk HON, Jiří HALAŠKA, Jozef ROSINA, Jozef SABOL, 
Václav NAVRÁTIL a Stanislav BRÁDKA. Stav připravenosti zdravotnického 
systému v České republice na mimořádnou událost a krizové řízení. In: The science 
for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2008-2014, s. 81-93. ISSN 
1803-568x. Dostupné z: http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/11/82.pdf 

44. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. Praha: ČVUT, 2011. ISBN 978-
80-01-04841-2.  

45. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. Praha: POLICE HISTORY, 
2006. ISBN 80-86477-35-5.  

46. R. Zimmerman. Public Infrastructure Service Flexibility for Response and 
Recovery in the September 11th, 2001 Attacks at the World Trade Center. In: 
Natural Hazards Research & Applications Information Center, Public Entity Risk 
Institute, and Institute for Civil Infrastructure Systems, Beyond September 11th: An 
Account of Post-Disaster Research, Special Publication #39. Boulder, CO: 
University of Colorado, s. 241-268, 2003.  

47. RINALDI, S. M. Modeling and simulating critical infrastructures and their 
interdependencies. In: Proceedings of the 37th Annual Hawaii International 
Conference on system sciences: (HICSS-37 2004) 5-8 January 2004, Big Island, 
Hawaii, abstracts and cd-rom of full papers. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer 
Society, 2004. ISBN 0769520561. DOI: 10.1109/HICSS.2004.1265180. 

48. RINALDI, S. M., J. P. PEERENBOOM a T. K. KELLY. Identifying, 
understanding, and analysing critical infrastructure interdependencies. In: IEEE 



115 
 

control systems. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990-
2014, s. 11-25. ISSN 1066-033x. DOI: 10.1109/37.969131. 

49. ROSTEK, Petr a Vilém ADAMEC. Kritičnost prvku infrastruktury a metody 
k jejímu posouzení. In: The science for population protection. Lázně Bohdaneč: 
MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany 
obyvatelstva, 2008-2014, s. 49-65. ISSN 1803-568x. Dostupné 
z: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/16/120.pdf 

50. ROSTEK, Petr a Vilém ADAMEC. Riziko nebo kritičnost infrastruktury. In: The 
science for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2008-2014, s. 
45-59. ISSN 1803-568x. Dostupné z: http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/13/101.pdf 

51. ROTHERY, Mike. Critical Infrastructure Protection and the Role of Emergency 
Services. In: Australian Journal of Emergency Management. Melbourne: RMIT 
Publishing, 2005, s. 45-50. ISSN 1324-1540. 

52. Roudný, Radim a Petr Linhart. Krizový management III. – Teorie a praxe rizika. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 174 s. 

53. SANTELLA, Nicholas, Laura J. STEINBERG a Kyle PARKS. Decision Making 
for Extreme Events: Modeling Critical Infrastructure Interdependencies to Aid 
Mitigation and Response Planning. In: Review of Policy Research. ISI Journal 
Citation Reports, 2009, s. 409-422. ISSN 1541-1338. DOI: 10.1111/j.1541-
1338.2009.00392.x. 

54. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 
NATIONAL. Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité National: 
SGDSN [online]. [cit. 2010-08-13]. Dostupné 
z: http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique52.html 

55. SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. ISBN 
80-247-0198-7.  

56. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše 
KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, 
povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-
890. 

57. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše 
KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. 

58. ŠČUREK, Radomír. Analýza rizik objektu kritické infrastruktury. In: The science 
for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2008-2014, s. 85-97. ISSN 
1803-568x. Dostupné z: http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/10/74.pdf 

59. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické 
infrastruktury. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 
2007, 141 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství), 51. 
ISBN 978-807-3850-258. 

60. ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných 
neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 557 stran. ISBN 978-802-
4745-787. 

61. U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. National Infrastructure 
Protection Plan 2013: Partnering for Critical Infrastructure Security and 
Resilience [online]. Washington: U. S. Department of Homeland Security, 2012 



116 
 

[cit. 2014-04-02]. Dostupné z: www.dhs.gov/office-cyber-infrastructure-analysis 
[Úřad pro státní bezpečnost. Plán ochrany národní infrastruktury 2013: Společník 
pro bezpečnost kritické infrastruktury] 

62. U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. Homeland Security: 
National Infrastructure Coordinating Center [online]. [cit. 2010-02-23]. Dostupné 
z: http://www.dhs.gov/national-infrastructure-coordinating-center 

63. Lůžková péče: Zdravotnická statistika. Praha: Ústav zdravotnických informací a 
statistiky ČR, 2013. ISSN 1211-0515. Dostupné 
z: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/luzkova-pece 

64. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 14. května 2002 č. 295 k Harmonogramu 
přípravy a zpracování krizových plánů 

65. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2 ze dne 16. prosince 1992 o 
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky 

66. Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému 
plánu České republiky 

67. Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. února 2010 č. 140 ke Komplexní 
strategii České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a k 
Národnímu programu ochrany kritické infrastruktury 

68. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007 č. 30 
69. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 14. května 2002 č. 295 v aktualizovaném 

znění 
70. Ústavní zákon č. 110 ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti České republiky 
71. Utne, I. B., P. Hokstad, G. Kjolle, J. Vatn, I. A. Tondel, D. Bertelsen, H. Fridheim a 

J. Rostum. Risk and Vulnerability Analysis of Critical Infrastructures – The 
DECRIS Approach. 10 s. Dostupné z: 
https://www.sintef.no/project/SAMRISK/DECRIS/Documents/DECRIS_paper_SA
MRISK_final%20080808.pdf 

72. VOCETKA, Vladimír a Vladimír ROUS. Kybernetické útoky ve zdravotnictví. 
In: Medicína katastrof 2013: Zkušenosti, příprava, praxe [online]. 2013 [cit. 2014-
08-13]. Dostupné z: http://www.zsa.cz/katastrofy2013/vocetka.pdf 

73. Vyhláška č. 55 ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků 

74. Vyhláška č. 99 ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb 

75. 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 

76. Webové stránky Severoatlantické aliance, dostupné na URL: <www.nato.int>, 
citované dne 18. 3. 2013  

77. Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

78. Zákon č. 45 ze dne 8. února 2011 o kritickej infraštruktúre 
79. Zákon č. 95 ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

80. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 



117 
 

81. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů 

82. Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) 

83. Zákon č. 258 ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů 

84. Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 

85. ZIMMERMAN, Rae. Social Implications of Infrastructure Network Interactions. 
In: Journal of Urban Technology. Taylor & Francis Group, 2010, s. 97-119. ISSN 
1063-0732. DOI: 10.1080/106307301753430764. 

86. Matematika pro inženýry 21. století. Paretova analýza [online]. Ostrava, 2011 [cit. 
2015-02-20]. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz/flash-animace/ 

 

  



118 
 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 2 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 3 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 4 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 5 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 6 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 7 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 8 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 9 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 9 ........................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Příloha č. 11 ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 



 119

Seznam vlastních prací vztahujících se k dané problematice 

Publikace 
[1] Kratochvílová ml., D., Smetana, M., Kratochvílová, D.: Havarijní plánování, 

Computer Press, Brno 2010, ISBN 978-80-251-2989-0 – součástí publikace je i část 
věnovaná traumatologickému plánování 

[2] Smetana, M., D. Kratochvílová, ml. a D. Kratochvílová. Krizové plánování. 1. vydání. 
Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7. 

Příspěvky 
[1] Kratochvílová, ml., D. a V. Adamec. Poskytování zdravotnické pomoci dobrovolnými 

jednotkami požární ochrany. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Ochrana 
obyvatel 2008. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-034-0. 

[2] Kratochvílová, D. a D. Kratochvílová, ml. Traumatologické plány – prvek havarijního 
plánování. In Sborník přednášek z mezinárodní konference Požární ochrana 2010. 
Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-087-6, ISSN 1803-1803. 

[3] Smetana, M. a D. Kratochvílová, ml. Havarijní plány a jejich zpracování. In Sborník 
přednášek z mezinárodní konference Požární ochrana 2010. Ostrava: SPBI, 2010. 
ISBN 978-80-7385-087-6, ISSN 1803-1803. 

[4] Kratochvílová, D. a D. Kratochvílová, ml. Traumatologické plánování jako prvek 
havarijního plánování. In Sborník přednášek mezinárodní konference Bezpečnost 
světa a domoviny. Brno: Univerzita obrany, 2010 

[5] Kratochvílová, ml., D. Zdravotnická kritická infrastruktura. In Sborník přednášek 
z mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita 
obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-928-2. 

[6] Kratochvílová, ml., D. Kritická infrastruktura ve zdravotnictví. In Sborník přednášek 
z konference „Medicína katastrof 2013“, Uherské Hradiště 2013. 

[7] Kratochvílová, ml., D. Kritická infrastruktura ve zdravotnictví. In Sborník přednášek 
konference Ochrana obyvatelstva 2014. SPBI: Ostrava, 2014. ISBN 978-80-7385-142-
2. 

 
 
 


