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bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2008. 61 s. 

1 příloha. Vedoucí diplomové práce Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Klíčová slova: civilní nouzové plánování (CNP), krizové řízení, ochrana obyvatelstva, 

ochrana kritické infrastruktury, ochrana území. 

Práce se zabývá problematikou CNP na úrovni územních samosprávných celků. 

V první části jsou rozebrány principy CNP v České republice. Další část je věnována 

aktivitám CNP v mezinárodních a zahraničních souvislostech. V následující části jsou 

popsány možnosti CNP na úrovni územních samosprávných celků - v oblastech 

institucionálního zabezpečení a existujících mechanismů k zajištění cílů CNP. 

Na závěr je stanoven návrh zásad CNP územních samosprávných celků. 

V současné době neexistuje žádný ucelený materiál (právní norma, metodika, apod.), 

který by danou problematiku řešil. Diplomová práce poskytuje návrh dalšího řešení. 

 

Anotation 

ONDRA, Z. Civil Emergency Planning of Territorial Units. VSB - TU of Ostrava. 

Faculty of Safety Engineering. Department Fire Wardships and Wardships Population, 

2008. 61 p. 1 enclosure. Supervisor Ing. Vilem Adamec, Ph.D. 

 

Key words: civil emergency planning (CEP), crisis management, civil protection, 

protection critical infrastructure, protection territory. 

The diploma thesis is concerned with CEP problems at the level of territorial self-

governing units. In first chapter there are explicate CEP principles in Czech Republic. The 

second chapter deals with CEP activities in international and foreign sequences. In the 

following chapter there are described CEP possibilities at the level of self-governing 

units, in the areas of institutional safeguard and going mechanisms to support civil 

emergency awareness. 

At the conclusion is given suggestion of CEP principles for self-governing units. 

Currently there is no comprehensive material (legislation, methodology etc.) that would 

solve this issue. This diploma thesis provides a concept of next solution.
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1 Úvod 

Zájmem každého státu je vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj. Ten je 

třeba dát do souvislostí s úrovní sociálního a hospodářského rozvoje a dále se stavem 

životního prostředí. Jedním z aspektů k vytvoření zmíněných podmínek je schopnost 

bezpečnostního aparátu reagovat na vývoj bezpečnostního prostředí a jeho hrozeb. 

Zejména takových, které mohou vést ke vzniku krizových situací. Úkolem orgánů státní 

správy a samosprávy je provádět kroky k zajištění prevence, připravenosti, zdolávání a 

obnovy v souvislosti s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.  

Nabízí se využití civilního nouzového plánování (dále jen CNP) jako nástroje k 

zajištění připravenosti na krizové situace a právě toto je moment, který lze dát do 

souvislostí s územními celky. Bohužel stávající praxe a absence právní normy, která by 

definovala CNP, vnáší rozpory i do řad samotných odborníků bezpečnostní komunity. Pro 

bližší pochopení problematiky se musí vycházet zejména z dosavadního užití a rešerše 

právního rámce. 

Je třeba také vzít na vědomí aktivity Evropské unie a Severoatlantické aliance, 

tedy mezinárodních společenství, kterých jsme členy, dále také principy CNP v zahraničí. 

To jsou momenty, které mohou být vodítkem pro další vývoj problematiky v ČR. 

Na základě stanovení výše zmíněných principů lze postoupit dále. Při formulování 

zásad lze vycházet z dostupných a platných dokumentů, metodik, technických podpor a 

samozřejmě platného právního rámce. Zásady je nutné formulovat ve dvou rovinách. 

V první řadě je třeba vymezit institucionální zabezpečení na úrovni územních 

samosprávných celků, v řadě druhé využít existující mechanismy k podpoře cílů CNP. 

Cílem diplomové práce je stanovení zásad CNP na úrovni územních 

samosprávných celků. V současné době neexistuje žádný ucelený materiál (právní norma, 

metodika, apod.), který by danou problematiku řešil. Proto diplomová práce poskytuje 

návrh dalšího řešení problematiky. 
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2 Rešerše 

Při vyhledávání zdrojů pro diplomovou práci bylo nutné primárně využít možností 

internetu. A to v případě zahraničních i českých článků a dokumentů. Samostatnou částí 

se stalo vyhledávání aktuálních znění právních předpisů. V druhé řadě bylo třeba se 

poohlédnout po nabídce Knihovny a studovny na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

Ústřední knihovny VŠB - TU Ostrava.  

 

 

PROCHÁZKOVÁ, D. - ŘÍHA, J. Krizové řízení. 1. vyd. Praha: MV - generální ředitelství 

HZS ČR, 2004. 226 s. ISBN 80-86640-30-2. 

 

Publikace se zabývá komplexně krizovým řízením. Popisuje přístupy nejen v ČR, 

ale i ve světě k dané problematice. Objasňuje principy a základní myšlenky krizového 

řízení, kritické infrastruktury, řízení, bezpečnosti, scénářích a plánování, dává je do 

souvislostí s CNP nebo havarijním plánováním. 

 

 

Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike [online]. [cit. 2007-12-01]. Dostupný 

z WWW: <http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/kp/kp_kap_5.pdf>. 

 

Text se zabývá komplexním přístupem k CNP v Slovenské republice. Jde zejména 

o cíle a postupy k jejich dosažení. Zároveň je rozebrána problematika v Severoatlantické 

alianci a částečně i ČR. 

 

 

Backgrounder NATO’s Role in Civil Emergency Planning [online]. [cit. 2008-02-22]. 

Dostupný z WWW: <http://www.nato.int/docu/cep/cep-e.pdf>. 

 

Dokument definuje CNP z pohledu Severoatlantické aliance. Dále se zabývá 

základními principy ve vztahu Aliance k členským státům. Jsou předloženy aspekty 

finanční, oblasti plánování i institucionální zabezpečení v kontextu Aliance. 
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3 Civilní nouzové plánování v ČR 

CNP je v ČR definováno jako proces plánování opatření k zajištění ochrany 

obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně 

společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva. Nedílnou součástí je koordinace 

požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR [15]. 

Následující text předloží bližší souvislosti k pochopení problematiky. 

 

 

3.1 Plánování bezpečnosti státu 

Není účelné hovořit o CNP odděleně, ale je třeba uvést souvislosti s celým 

systémem bezpečnostního plánování. 

Stát si uvědomuje záštitu nad systémem bezpečnostního plánování. V ústavním 

zákoně o bezpečnosti ČR [17] je uvedeno, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti 

ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot je základní povinností státu. 

Bezpečnostní strategie ČR [14] je jedním ze základních dokumentů bezpečnostní 

politiky ČR. Odráží bezpečnostní zájmy a potřeby ČR v souvislosti s vyvíjejícím se 

bezpečnostním prostředím. Dále je třeba zmínit Zprávu o stavu zajištění bezpečnosti 

České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi [13], jejímž cílem je 

vyhodnocení stavu v dotčené oblasti. Tato zpráva navazuje na Bezpečnostní strategii ČR. 

V těchto dokumentech se vyskytuje pojem nevojenská obrana1. Dále se uvádí 

vyloučení možnosti vojenského útoku proti ČR ve střednědobém časovém výhledu; o to 

více vystupují do popředí negativní jevy, které mají vliv na bezpečnost. Jedná se zejména 

o hrozby terorismu, průmyslových havárií a živelních pohrom. 

Z uvedených negativních jevů, hrozeb, můžeme dovodit systém plánování 

bezpečnosti státu - ten se lze dělit na civilní a vojenské plánování. Souvislost CNP se 

systémem plánování bezpečnosti státu přináší obr. 1 [1]. 

                                                 
1 Nevojenská obrana definuje požadavky na fungování státu a plnění jeho klíčových funkcí při zabezpečení 
obrany státu za válečného konfliktu, tj. definování požadavků na realizaci opatření v nevojenské oblasti 
obrany státu při vojenských krizových situacích [18]. 
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obr. 1 - Plánování bezpečnosti státu 
 

 

3.1.1 Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR [17] uvádí povinnost státu zajištění svrchovanosti 

a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví 

a majetkových hodnot. Toto lze korespondovat se skutečností existence ústředních 

správních orgánů a jejich aktivit v oblasti bezpečnostní politiky, které zahrnují i CNP. 

Další skutečnost, kterou přináší zákon [17] je, že bezpečnost ČR zajišťují 

ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Dále je 

stanovena povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti u státních orgánů, orgánů 

územních samosprávných celků a také právnických a fyzických osob. Jednotlivé oblasti 

jsou následně ošetřeny samostatnými zákony. 

 

 

3.2 Historie 

Členské země Severoatlantické aliance (dále jen NATO) měly a mají zájem 

o vzájemnou pomoc v nevojenské oblasti. V důsledku změn bezpečnostních hrozeb 

(zejména posledních 20 let) se mění i charakter spolupráce v nevojenské oblasti. Zatímco 

dříve se aktivity zaměřovaly spíše na civilní podporu vojenským operacím, nyní 

převažuje model opačný - vojenská podpora civilnímu sektoru např. při řešení civilních 

krizových situací. Tyto aktivity jsou řešeny v systému CNP. 
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V našem právním řádu nebyla problematika CNP nikdy zakotvena. Teprve 

koncem 90. let byla schválena  Metodika civilního nouzového plánování (dále jen 

Metodika CNP) [7]. A to i v souvislosti s připravovaným vstupem právě do NATO. 

Dnes můžeme konstatovat, že CNP bylo deklarováno jako předchůdce  krizového 

řízení. Po přijetí krizové legislativy v roce 2000 byla CNP odsunuta do pozadí. V oblasti 

bezpečnosti se začalo preferovat krizové řízení. 

 

 

3.3 Právní rámec 

3.3.1 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

ČR 

Ze zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (dále 

jen kompetenční zákon) [18] se zřizují, stanovují oblasti působnosti a zásady činnosti 

jednotlivých ústředních orgánů státní správy. 

V kompetenčním zákoně se [18] hovoří o tom, že Ministerstvo vnitra ČR (dále jen 

MV ČR) je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci mj. v souvislosti s krizovým 

řízením, civilním nouzovým plánováním, ochranou obyvatelstva a s integrovaným 

záchranným systémem. 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že CNP je samostatnou oblastí činnosti. Tu 

má pak ve své kompetenci MV ČR. 

 

 

3.3.2 Vyhláška o rozpočtové skladbě 

Další zmínku o CNP lze nalézt ve vyhlášce o rozpočtové skladbě [29], která 

stanovuje rozpočtovou skladbu, třídí jednotlivé příjmy a výdaje, které se uplatňují 

v rozpočtech organizačních složek státu. 

V příloze této vyhlášky jsou uvedeny jednotlivé položky státního rozpočtu. V části 

odvětvového třídění položek nacházíme skupinu 5 Bezpečnost státu a požární ochrana, 

v ní oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy. V rámci tohoto oddílu jsou uvedeny 

následující pododdíly: 

• ochrana obyvatelstva, 
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• hospodářská opatření pro krizové stavy, 

• státní správa v oblasti hospodářských opatření, 

• krizové řízení, 

• výzkum a vývoj v oblasti civilní nouzové připravenosti na krizové stavy, 

• ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy. 

Z uvedeného výčtu lze dovodit, které oblasti zahrnuje civilní připravenost 

na krizové stavy. Toto konstatování výrazně koresponduje s výše uvedenou definicí CNP. 

 

 

3.3.3 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon o integrovaném záchranném systému (dále jen zákon o IZS) [19] vymezuje 

integrovaný záchranný systém2 (dále jen IZS), stanoví složky IZS a jejich působnost, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a 

při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva3 před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, tzn. 

po dobu krizových stavů. 

Zákon o IZS [19] dále uvádí, že ministerstva a jiné ústřední správní orgány (dále 

jen ÚSÚ) při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své působnosti: 

• vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci 

prevence podle zvláštních právních předpisů4 sjednávají nápravu 

skutečností a stavů, které by mohly způsobit vznik mimořádné situace, 

• rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a 

k zmírnění jejich následků, 

• organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu 

obyvatelstva. 

MV ČR má plnit mj. úkoly přípravy na mimořádné události, v oblasti 

integrovaného záchranného systému. a ochrany obyvatelstva. Při plnění těchto úkolů má 

                                                 
2 Integrovaným záchranným  systémem se ze zákona rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě 
na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [19]. 
3 Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 
nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku [19]. 
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mít co dočinění s územním plánováním v souvislosti s ochranou obyvatelstva a civilním 

nouzovým plánováním. 

HZS krajů se mají vyjadřovat k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany 

obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

Zákon o IZS [19] dále hovoří o tom, že HZS kraje je dotčeným orgánem 

v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

 

3.4 Institucionální zabezpečení 

3.4.1 Mezinárodní úroveň 

Jak již bylo zmíněno výše, dnešní hrozby jsou méně viditelné a více 

nepředvídatelné. Z těchto důvodů opatření nemohou nabývat jen a pouze rozsahu ČR. Je 

třeba realizovat kroky i mimo území našeho státu.  Dalším momentem je samotná 

schopnost kapacit jednotlivých států řešit danou krizovou situaci - a to jak v preventivní, 

tak i v represivní oblasti. Jako příklad lze zmínit koordinaci vysílání nebo přijímání 

humanitární pomoci. Nejen z  tohoto důvodu jsou aktivity CNP v mezinárodních 

organizacích důležitou oblastí multilaterální spolupráce. 

Z hlediska mezinárodní spolupráce jsou jednoznačně stanoveny závazky směrem 

k  NATO. Dále je nutno vzít na vědomí členství v Evropské unii (dále jen EU). 

 

 

3.4.2 Centrální úroveň 

Na centrální úrovni je k zajištění bezpečnosti zřízen stálý pracovní orgán vlády pro 

koordinaci problematiky bezpečnosti ČR a přípravu návrhů opatření k jejímu zajištění. 

Jde o Bezpečnostní radu státu (dále jen BRS), která je zřízena na základě ústavního 

zákona o bezpečnosti ČR [17]. V rámci BRS jsou zřízeny čtyři stálé pracovní výbory. Ty 

jsou následující: 

• Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky,  

• Výbor pro obranné plánování, 

• Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen VCNP), 

• Výbor pro zpravodajskou činnost. 
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Dále je v rámci BRS zřízen Ústřední krizový štáb, což je pracovní orgán vlády pro 

řešení krizových situací. 

Usnesením vlády [28] je gesce za fungování VCNP svěřena MV ČR. Dále je tímto 

usnesením VCNP definován jako orgán pro koordinaci a plánování opatření k zajištění 

ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatelstva a ekonomiky, kritické infrastruktury, 

zabezpečování preventivních opatření proti použití zbraní hromadného ničení (dále jen 

ZHN) včetně řešení odstraňování následků jejich použití a koordinaci požadavků 

na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. 

Je zřejmé, že VCNP je v rámci ČR zastřešujícím orgánem těchto aktivit. 

V usnesení vlády je dále [28] stanovena jeho působnost. Jde především o zabezpečení 

koordinace plánovacích a přípravných aktivit k zajištění: 

• ochrany vnitřní bezpečnosti státu, 

• ochrany obyvatelstva, 

• ochrany ekonomiky, 

• ochrany kritické infrastruktury, 

• preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování 

následků jejich použití, 

• koordinace požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti ČR. 

Z tohoto výčtu lze jednoduše odvodit co je vlastně obsahem CNP. V posledním 

bodě se hovoří o požadavcích na civilní zdroje pro zajištění bezpečnosti. Zde musí zaznít 

zmínka o konfrontaci  vojenských a nevojenských aktivit. V této souvislosti hovoříme 

o civilně - vojenské spolupráci. 

Jako dalších dotčených ministerstev a dalších ÚSÚ lze jmenovat následující: 

• Ministerstvo obrany ČR, 

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 

• Ministerstvo zemědělství ČR, 

• Ministerstvo financí ČR, 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

• Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

• Ministerstvo kultury ČR, 
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• Ministerstvo životního prostředí ČR, 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

• Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

• Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), 

• Česká národní banka (dále jen ČNB), 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

• Národní bezpečnostní úřad. 

Jmenovaná ministerstva a ÚSÚ zabezpečují specifické oblasti CNP, které jsou 

v jejich kompetencích podle zákona [18]. 

 

 

3.4.3 Regionální úroveň - územní samosprávné celky 

Regionální úrovní je myšleno CNP na územním principu (území kraje, obce 

s rozšířenou působností, obce), tj. činnost věcně příslušných správních úřadů s územní 

působností a orgánů územní samosprávy. 

Objevují se názory, že CNP je doménou pouze centrální úrovně. Toto tvrzení je 

však v rozporu např. s již citovanou Metodikou CNP [7], která ukládá určité úkoly 

orgánům územních samosprávných celků k zabezpečení jednotlivých oblastí. V zákoně 

o IZS [19] se objevuje ustanovení, že HZS krajů se mají vyjadřovat k zásadám územního 

rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě 

na mimořádné události. Dále se hovoří o tom, že HZS kraje je dotčeným orgánem 

v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Navíc podle [7] lze konstatovat, že CNP je nástroj sloužící mj. k podpoře 

krizového řízení. To však není při dost dobře možné bez jasně deklarovaného přístupu 

na úrovni územních samosprávných celků. 

 

 

3.5 Stávající oblasti plánování 

Jak vlastně chápat CNP? Definice je jasná - CNP je v ČR definováno jako proces 

plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé 

funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a 
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obyvatelstva. Nedílnou součástí je koordinace požadavků na civilní zdroje, které jsou 

nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR [15]. 

CNP je lze také definovat jako souhrn civilních řídících plánovacích a kontrolních 

procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce 

připravují pro řešení mimořádných a krizových situací. Obsahuje soustavu úkonů a 

činností k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných 

politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání 

disponibilních civilních zdrojů, které je stát schopen a ochoten pro zajištění bezpečnosti 

ČR vyčleňovat [7]. 

Bohužel samotné definice nestačí. Základním problémem je absence zákona, 

případně jiné právní úpravy řešící problematiku CNP. Při snaze objasnit co je cílem a 

samotným obsahem CNP musíme vycházet z dosavadního užití a současného právního 

rámce. Současný stav však vnáší rozpory i do řad bezpečnostních expertů a to se 

pochopitelně odráží na reálném stavu praxe. Ta se projevuje nejednotnými řešeními a 

přístupy v důsledku neexistujících sjednocujících mechanismů. 

CNP v ČR představuje podle [11] nástroj k předcházení MU resp. krizových 

situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání. Pro naplnění svého cíle se aktivity 

zaměřují podle výše uvedeného na následující oblasti. Jedná se zejména o: 

• ochranu obyvatelstva, 

• udržení přijatelné formy společenského a hospodářského života se 

schopností zajišťovat nezbytné civilní zdroje za krizových stavů, 

• ochranu kritické infrastruktury, 

• bezpečnostního výzkumu, 

• opatření proti použití ZHN vůči civilnímu obyvatelstvu. 

CNP zahrnuje aktivity charakteru preventivního i represivního, opatření jsou 

přijímána s dlouhodobým výhledem, dále se zde střetává civilní a vojenský sektor. 

Naopak krizové i havarijní plánování jsou svým charakterem represivní. Jejich 

výstupem jsou plány, které řeší již vzniklou MU, která vede resp. může vést až 

k vyhlášení některého z krizových stavů. 

K bezpečnostnímu plánování ještě jedna zmínka. Havarijní plány mohou být 

součástí krizových plánů, tzn. že havarijní a krizové plánování jsou spjaté systémy. CNP 

má do budoucna podle [11] být mj. nástrojem k usměrňování havarijního a krizového 
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plánování, kde zabezpečí soulad a bude zabraňovat duplicitě s obranným plánováním. 

Jedná se o vzájemně propojený systém. 

 

 

3.6 Krizové řízení 

Již bylo uvedeno výše, že CNP v ČR představuje nástroj k předcházení MU resp. 

krizových situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání. Z tohoto titulu je třeba 

nastínit problematiku krizového řízení. 

Základní právní rámec krizového řízení je v ČR zakotven v samostatném zákoně 

[20]. Krizové řízení podle něj můžeme definovat jako souhrn řídících činností věcně 

příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 

krizové situace. 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost (dále jen MU), při níž je vyhlášen 

některý z krizových stavů. Toto opatření se volí v případě, že standardní mechanismy 

nejsou schopny zvládnout MU. 

Současná právní úprava rozeznává tyto krizové stavy: 

• stav nebezpečí, 

• nouzový stav, 

• stav ohrožení státu, 

• válečný stav. 

Vztah mezi druhem krizové situace a vyhlášeným stavem vysvětluje obr. 2 [2]. 

V této souvislosti je třeba podotknout následující. Hasičský záchranný sbor (dále jen 

HZS) kraje plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní 

bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešení, naopak Policie České republiky (dále 

jen PČR) zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností 

a veřejným pořádkem na území kraje [20]. 
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obr. 2 - Souvislost mezi druhem krizové situace a vyhlášeným stavem 
 

 

Krizové řízení (též krizový management) lze prezentovat jako činnosti směřující 

do oblasti prevence, připravenosti, odezvy a obnovy. 

V rámci prevence se provádí konkrétní technická a netechnická opatření (např. 

stavby protipovodňových hrází). Jsou to tedy taková opatření, které mají za úkol zabránit 

vzniku MU. V rámci připravenosti se provádí taková opatření, která zvýší akceschopnost 

k řešení krizových situací (opatření organizační, materiální apod.). V případě odezvy se 

rozumí provedení kroků ke zdolání krizové situace, jde zejména o provedení záchranných 

a likvidačních prací. V rámci obnovy se provádí opatření k obnovení funkce zasaženého 

území. 

Krizový zákon [20] dále stanovuje práva a povinnosti orgánů krizového řízení. 

Rozlišujeme orgány s krizového řízení s národní a územní působností. 

 Úkolem státu a orgánů územní samosprávy je zajistit krizovou připravenost. 

Zřizují se bezpečnostní rady jako orgány koordinující krizovou připravenost. K řešení 

krizových situací se zřizují u orgánů krizového řízení krizové štáby. 

Orgány krizového řízení se rozumí zejména: 

• vláda, 

• MV ČR, 
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• orgány kraje, 

• HZS kraje, 

• orgány obce. 

Krizové plánování je součástí příprav na krizové situace. Výstupem krizového 

plánování je u orgánů krizového řízení krizový plán. Krizový plán je dokument, který 

obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací v působnosti 

daného orgánu krizového řízení. 

Krizové řízení je možno chápat jako jednu z nezbytných součástí k zajištění 

bezpečnosti a krizové připravenosti státu. V oblasti krizového řízení převažuje represivní 

charakter, tj. v rámci krizového managementu se provádí opatření ke zvládnutí krizové 

situace. 

 

 

3.7 Havarijní plánování 

Výstupem havarijního plánování jsou havarijní plány. Havarijní plánování patří 

do havarijní připravenosti, kterou [15] definuje jako přípravu opatření na odvrácení 

dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění, tj. je zřejmý represivní charakter. 

Zahrnuje zpracování scénářů možných závažných havárií, odezvy na možné závažné 

havárie, řízení odezvy na možné závažné havárie i přípravu prostředků a pomůcek 

nutných pro odezvu na závažné havárie. Havarijní plán je dokument, v němž jsou 

uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí 

k zmírnění jejích dopadů, zejména scénáře odezvy na závažnou havárii, modifikované 

na místní specifika a případně i na časový souběh několika událostí [15]: 

• uvnitř objektu nebo u zařízení, tj. vnitřní havarijní plán, 

• v okolí objektu nebo zařízení , tj. vnější havarijní plán. 

Havarijní plány jsou zpracovávány tak, aby je bylo možno využít jako součást 

krizových plánů. 

Obecně řeší problematiku havarijního plánování zákon o IZS [19]. Problematiku 

havarijního plánování a povinnosti vypracovat určitý typ havarijního plánu ukládají i jiné 

právní předpisy, např. zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami [25]. 
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3.8 Obranné plánování 

Obranné plánování je v ČR definováno jako souhrn činností, procedur a vazeb 

uskutečňovaných státními orgány k realizaci cílů a úkolů obrany státu a z nich plynoucích 

subjektů, postupů a termínů jejich plnění při respektování politických, vojenských, 

ekonomických a technologických požadavků a při souběžném, co nejefektivnějším 

využívání lidských, věcných a finančních zdrojů [8]. 

Cílem obranného plánování je zajistit: 

• efektivní rozvoj nezbytných vojenských kapacit pro udržování potřebné 

úrovně obranyschopnosti státu v kolektivním pojetí obrany a schopností 

spolupodílet se na udržování míru v mezinárodním měřítku účastí 

na mírových operacích v krizových oblastech i mimo území státu, 

• koordinovanou realizaci opatření ve státní správě, přípravě občanů, 

operační přípravě státního území a na všech úsecích veřejného života 

v zájmu zajišťování obrany státu. 

Obranné plánování je provázáno s CNP, které má zajišťovat koordinovanou a 

efektivní přípravu civilních zdrojů pro podporu ozbrojených sil a pro realizaci opatření 

uskutečňovaných v zájmu obrany v civilním sektoru. Naopak obranné plánování má 

zajišťovat koordinovanou a efektivní přípravu vojenských zdrojů pro podporu civilních 

orgánů při zdolávání civilní krizové situace. 

Připravenost použití sil a prostředků k zajištění bezpečnosti v civilních a 

vojenských orgánech je stejně jako plánování jejich výstavby a přípravy realizováno 

v rozdílných systémech, tj. civilním a vojenském. Používá se pojem civilně - vojenská 

spolupráce. 
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4 Severoatlantická aliance 

NATO5 je mezinárodní vojenská organizace. Její založení se datuje na 4. dubna 

1949, kdy 12 zakládajících států podepsalo ve Washingtonu tzv. Severoatlantickou 

smlouvu. Hlavním cílem organizace je ochrana svobody a bezpečnosti všech jejích členů. 

V současnosti NATO sdružuje 26 členských států. 

Již zmíněná Severoatlantická smlouva má 14 článků. Nejdůležitějším článkem je 

článek 56, který hovoří o tom, že ozbrojený útok proti jednomu státu je považován za 

ozbrojený útok proti všem. 

Ve smyslu [32] je organizace fórem, ve kterém se projednávají dané problémy a 

otázky, dotýkající se bezpečnosti. Důležitým bodem je existence orgánů a vazeb v rámci 

organizace, které se využívají ke spolupráci nejen v politické a vojenské oblasti, ale i 

v oblasti vědy, výzkumu a nevojenských oblastech (např. CNP). 

 

 

4.1 Pojetí civilního nouzového plánování 

Studená válka je již minulostí. Posledních 20 let se NATO více zaměřuje na širší 

chápání bezpečnosti. Dnes můžeme konstatovat, že hlavními hrozbami, např. v souvislosti 

s CNP, pro bezpečnost států sdružujících se v NATO, jsou teroristé a jejich útoky. 

Vývoj CNP souvisí s výše uvedeným vývojem bezpečnosti v kontextu NATO. 

Dříve bylo CNP zaměřeno především na podporu civilních zdrojů vojenským operacím. 

Nyní je tato oblast komplexnější. Aktivity jsou dále zaměřeny na obnovu po válečném 

konfliktu, civilní ochranu a oblast související s řešením krizových situací. 

V dokumentu [33] se o CNP hovoří v tom smyslu, že významné krizové situace 

mohou být hrozbou pro bezpečnost a stabilitu. Některé krizové situace mohou svými 

následky zasáhnout území státu, příp. více států, který nebude schopen svými kapacitami 

                                                 
5 NATO - Nord Atlantic Treaty Organisation, tj. Organizace Severoatlantické smlouvy. 
6 Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe 
bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá 
z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, 
pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu 
s ostatními takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a 
udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku 
budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti 
přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti [15]. 
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zdolávat zmíněné následky. Jsou to právě schopnosti a kapacity NATO, které můžou být 

využity při vojenských operacích, ale i proti následkům katastrof. 

Je vhodné zmínit ještě jeden moment. Jak již bylo uvedeno hrozby a jejich 

následky nerespektují státní hranice, např. poruchy kritické infrastruktury (dále jen KI) 

mohou mít své původy v jiném státě než se vyskytují projevy této poruchy (např. 

energetika). 

CNP v NATO je zaměřeno ve smyslu [33] na následující oblasti: 

• civilní podpora pro operace Aliance ve smyslu článku 5 Severoatlantické 

smlouvy, 

• podpora pro operace mimo článek 5, 

• podpora národním úřadům v naléhavých civilních krizových situacích, 

• podpora národním úřadům v ochraně obyvatelstva před účinky ZHN, 

• spolupráce s partnery. 

Každá členská země nese odpovědnost za zajištění krizových situací sama. CNP je 

tedy v kompetenci jednotlivých států. Již zmíněné kapacity - civilní zdroje zůstávají vždy 

pod národní kontrolou. 

NATO vytváří servis pro analyzování národních programů (tj. zákony, vyhlášky, 

metodiky atd.) a dohlíží na to, aby procedury byly funkční a určené prostředky byly 

dostupné pro aktivity Aliance, které jsou řešeny v nadnárodní úrovni. Důležitým bodem je 

analyzování a hodnocení možnosti využití civilních zdrojů v době krizové situace. 

V podmínkách NATO je CNP chápáno jako část systému obranného plánování 

NATO zaměřená na zajišťování civilních zdrojů a ochranu obyvatelstva [15]. 

 

 

4.1.1 Civiln ě - vojenská spolupráce 

Primárně je však NATO vojenskou organizací, a proto je kladen požadavek 

na využití civilních zdrojů pro podporu vojenským operacím. NATO v rámci CNP 

kontinuálně hledá možnosti civilních zdrojů pro podporu operací. Vytváří se určitý registr 

těchto zdrojů, které mohou být k dispozici vojenským orgánům. 
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4.1.2 Institucionální zabezpečení 

Orgány a vazby mezi nimi jsou v CNP NATO následující: 

• Severoatlantická rada, 

• Vyšší výbor pro CNP, 

• Euroatlantické středisko pro koordinaci odpovědí v případě katastrof, 

• Výbor pro problémy moderní společnosti. 

 

Severoatlantická rada 

Je nejvyšším orgánem Aliance. 

 

Vyšší výbor pro CNP 

Vyšší výbor pro CNP7 (dále jen SCEPC) řídí činnost CNP v NATO. Je podřízen 

Severoatlantické radě. SCEPC je personálně obsazen z národních představitelů 

jednotlivých členských i partnerských států. 

Pod SCEPC spadají plánovací úřady a výbory8 (dále jen PB & C), které koordinují 

činnost v jednotlivých oblastech. Jejich personální obsazení je principiálně stejné jako 

v případě SCEPC. V současné době existují následující PB & C [34], [35]: 

 

• Plánovací úřad pro oceánskou lodní plavbu9 (dále jen PBOS) 

PBOS je činný v oblasti plánování námořní dopravy lidí a materiálu v období 

krizových situací a v případě vojenských konfliktů. 

 

• Plánovací úřad pro vnitrozemskou pozemní dopravu10 (dále jen PBIST) 

PBIST koordinuje plánování použití v období krizových situací a v případě 

vojenských konfliktů: 

o přístavů, silnic, železnic a vnitrozemské vodní plavby, včetně 

příslušné infrastruktury, 

o pozemní přepravy kapalných paliv aj., vyjma produktovodů, 

o lodní přepravy munice, výbušnin. 

 

                                                 
7 SCEPC - Senior Civil Emergency Planning Committee 
8 PB & C - Planning Boards and Committees 
9 PBOS - Planning Board For Ocean Shipping 
10 PBIST - Planning Board For Inland Surface Transport 
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• Plánovací výbor pro civilní letectví11 (dále jen CAPC) 

CAPC zajišťuje použitelnost civilních leteckých kapacit pro aktivity NATO. 

Vychází se z principu, že bezpečnost provozu civilní letecké dopravy je 

v kompetenci daného státu. 

 

• Plánovací výbor pro potraviny a zemědělství12 (dále jen FAPC) 

FAPC se zaměřuje na monitorování národních civilních plánů zaměřených 

na potraviny a zemědělství a na související hrozby. Na základě monitoringu 

připravuje podklady pro SCEPC, který provádí další koordinaci. 

 

• Plánovací výbor pro průmysl13 (dále jen IPC) 

IPC zajišťuje vypracování plánů pro dodávky výrobků a služeb. Koordinuje 

mobilizaci a použití průmyslových zdrojů členských států za účelem dosažení 

cílů Aliance. 

 

• Zdravotnický výbor14 (dále jen JMC) 

JMC pracuje na zajištění zdravotnických potřeb a zařízení v nadnárodní 

úrovni. 

 

• Plánovací výbor pro civilní spoje15 (dále jen CCPC) 

CCPC je odpovědný za civilní telekomunikace, pošty. Jeho cílem je 

zabezpečení provozu civilních spojů pro politické, ekonomická a vojenské 

účely. 

 

• Výbor pro civilní ochranu16 (dále jen CPC) 

CPC se zabývá problematikou civilní ochrany. 

 

• Výbor pro plánování ropných produktů17 (dále jen PPC) 

Výbor zajišťuje plánování zásob a distribuce ropných produktů. 

                                                 
11 CAPC - Civil Aviation Planning Committee 
12 FAPC - Food And Agriculture Planning Committee 
13 IPC - Industrial Planning Committee 
14 JMC - Joint Medical Committee 
15 CCPC - Civil Communications Planning Committee 
16 CPC - Civil Protection Committee 
17 PPC - Petroleum Planning Committee 
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Euroatlantické středisko pro koordinaci odezvy v případě katastrof 

Euroatlantické středisko pro koordinaci odezvy v případě katastrof18 (dále jen 

EADRCC) je místem pro koordinaci činností mezi členskými a partnerskými státy NATO 

při zdolávání katastrof [36]. 

Sídlo EADRCC je v belgickém Bruselu. Personální obsazení je zajištěno 

standardní službou, která může být v případě velkých krizových situací rozšířena o další 

odborníky. 

Princip činnosti je následující. Členská nebo partnerské země zasažená katastrofou 

podá žádost o pomoc. EADRCC následně vysílá tento požadavek ostatním zemím NATO 

a následně shromažďuje nabídky pomoci. 

Praktickou ukázkou činnosti může být činnost EADRCC při organizování pomoci 

při hurikánu Katrina v USA [33]. Oficiální žádost o pomoc od USA byla přijata 3. září 

2005 ve EADRCC, žádost byla dále postoupena. Odpovědělo celkem 39 zemí ve smyslu 

poskytnutí pomoci. Dne 4 září byl vypraven styčný důstojník EADRCC do postižené 

oblasti. Jeho hlavním úkolem bylo zabezpečit těsnou spolupráci s americkými úřady. Dne 

8. září 2005 byla poskytnuta pomoc. EADRCC působila jako orgán pro shromažďování 

žádostí a nabídek pomoci. Celkově bylo do USA letecky dopraveno 189 tun 

požadovaného materiálu. 

 

Výbor pro problémy moderní společnosti 

Výbor pro problémy moderní společnosti19 (dále jen CCMS) vznikl pro řešení 

problémů ochrany životního prostředí a kvality života v souvislosti mj. s obranou. 

Obsahově CCMS řeší problémy týkající se např. znečištění životního prostředí, 

rozvoje měst, průmyslových zón, bezpečnosti, energetické soběstačnosti.  

 

4.1.3 Ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování 

Ministerské směrnice pro CNP20 (dále jen MS) vydává NATO i pro oblast CNP. 

Jde o dokument, který obsahuje seznam hlavních cílů pro nadcházející období, zpravidla 

dva roky. 

                                                 
18 EADRCC - Euro Atlantic Disaster Response Coordination Centre 
19 CCMS - Committee on the Challenges of Modern Society 
20 Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 



 

 22 

V současné době jsou relevantní MS pro období let 2001 - 2002 (obsahuje seznam 

základních cílů CNP) a následující MS (pro roky 2003 - 2004, 2005 - 2006 a 2007 - 

2008), reagují na aktuální potřeby bezpečnostní situace, upravují a rozšiřují MS první. 

K MS pro období let 2005 - 2006 [9] je možno uvést, že se zabývá především 

hrozbami teroristických útoků a účinků ZHN. V tomto kontextu je problematika 

rozpracována v následujících oblastech: 

• bezpečnostní situace v souvislosti s vývojem CNP NATO, 

• priority jednotlivých států, 

• činnost vojenských orgánů NATO, tj. civilně vojenská spolupráce, 

• úkoly pro SCEPC, 

• úkoly pro PB & C, 

• činnost EADRCC. 

 

 

4.2 Dílčí shrnutí 

NATO je vojenskou organizací a úkoly CNP jsou primárně nastaveny na využití 

civilních zdrojů pro vojenské operace. Měnící se bezpečnostní situace, zejména 

posledních dvaceti let, má vliv na vnímání bezpečnostních hrozeb (teroristické útoky, 

použití ZHN). 

Aliance si uvědomuje úlohu koordinátora nad problematikou CNP, to se tak stalo 

praktickou oblastí spolupráce. Plánovací oblasti civilních zdrojů kopírují jednotlivé 

PB & C. 

EADRCC je praktickým nástrojem pro koordinaci činností při zdolávání katastrof 

mezi státy NATO, který se osvědčil v několika případech (např. USA - hurikán Katrina, 

Pákistán - zemětřesení). 

Aktivity NATO jsou pro ČR momentem pro výměnu zkušeností při budování 

národního systému CNP. Centrální úroveň se sama podílí na formování CNP NATO jako 

rovnoprávný člen Aliance. 

Dále je třeba vnímat na národní úrovni tyto aktivity jako sjednocující pro případ 

mezinárodních operací. 



 

 23 

5 Evropská unie 

EU byla založena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii21. Jedná se 

o mezinárodní společenství, které v současné době tvoří 27 členských států. 

Principiálně EU funguje na mezinárodních smlouvách, které uzavírají jednotlivé 

státy. V dokumentu [23] se uvádí základní smlouvy, z nichž je možno dovodit principy 

(pilíře), na kterých společenství funguje. Členské státy tedy spolupracují v následujících 

oblastech: 

• společná politika (sociální, ekologická, místní rozvoj), 

• policejní a soudní spolupráce, 

• společná zahraniční a bezpečnostní politika. 

 

 

5.1 Pojetí civilního nouzového plánování 

Pojmu CNP se prostředí EU neužívá. Na základě výše jmenovaných pilířů je třeba 

hledat v rámci struktur EU oblasti, které zahrnují danou problematiku. 

Evropská bezpečnostní a obranná politika22 (dále jen ESDP) patří do Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky23 (dále jen CFSP), přičemž ESDP je následníkem 

Evropská bezpečnostní a obranné iniciativy24 (dále jen ESDI) pod hlavičkou NATO. Ne 

všechny členské státy EU jsou totiž členy NATO. 

Cílem ESDP je vytvoření takového systému, který bude schopen zvládat tzv. 

petersberské úkoly a spolupráci v boji proti terorismu [6]. 

Petersberskými úkoly se rozumí zejména: 

• humanitární a záchranné úkoly, 

• mírové úkoly, 

• úkoly vojenských sil v krizích, včetně prosazování míru. 

Civilní krizový management a civilní ochrana (dále jen CO) jsou oblasti, které 

zahrnují dotčenou problematiku. Oblast civilní ochrany se prolíná všemi pilíři, 

problematika civilního krizového managementu naopak jen do třetího [6]. Toto zatřídění 

je důležité si uvědomit mj. z  pohledu gesce.  
                                                 
21 též známá pod názvem Maastrichtská smlouva 
22 tj. European Security and Defence Policy (ESDP) 
23 tj. Common Foreign and Security Policy (CFSP) 
24 tj. European Security and Defence Identity (ESDI) 
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5.1.1 Civilní ochrana 

CO Společenství25 má následující cíle: 

• podpora národního úsilí (v této souvislosti se hovoří o poskytnutí 

integrované pomoci), 

• zvýšení informovanosti obyvatelstva (tím je zajištěno to, že lidé budou více 

schopni se sami o sebe postarat), 

• vypracování funkčního a efektivního systému mezinárodní spolupráce 

v nezbytných případech, 

• podpora spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména pak s partnerskými 

zeměmi. 

Rada EU zveřejnila v dokumentu [38] typy krizových situací, které chápe jako 

prioritní. Vyznačují se zejména transhraničními dopady. Jde o teroristické útoky, útoky 

na KI (zejména telekomunikace, ropovody, atd.), havárie velkého rozsahu se zdravotními 

dopady (např. epidemie) a také hrozba chemických, biologických, radiologických a 

nukleárních útoků. 

Nyní je třeba zmínit smluvní nástroje, které jsou k dispozici v oblasti civilní 

ochrany v rámci Společenství. Podle [6] se jedná o: 

• Mechanismus zesílené spolupráce společenství v oblasti civilní ochrany 

(řeší koordinaci spolupráce uvnitř Společenství), 

• Finanční nástroj pro civilní ochranu (řeší vysílání odborníků a podporu 

členským státům), 

• Rámec Společenství pro spolupráci na úseku znečištění moří. 

Z institutů lze jmenovat zejména Monitorovací a informační středisko (dále jen 

MIC) [40], které komunikuje s jednotlivými státy. MIC funguje na principu nepřetržité 

služby. Země postižená velkou MU může skrze MIC požadovat pomoc. Úkoly lze 

rozdělit do následujících bodů: 

• komunikační bod  

Tvoří kontaktní místo pro koordinaci mezinárodních žádostí o pomoc a 

nabídek pomoci. Tím je vytvořen prostor pro evidenci dostupných kapacit 

v reálném čase. 

 

                                                 
25 V této souvislosti Společenstvím se rozumí nejen členské státy EU, ale i Norsko, Lichtenštejnsko a 
Island. 
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• informační centrum 

Podává informace z oblasti civilní ochrany a účastnícím se státům příp. dalším 

subjektům. Dále provádí včasné varování výstrahy. 

• podpora koordinace 

Koordinuje obstarání evropské pomoci (jak na řídící úrovni, tak přímo v místě 

potřeby této pomoci). 

K aktivaci mechanismu uvnitř EU dochází vždy, když nastane požadavek státu 

o pomoc. Následně dochází k proceduře zajišťujících účinnou mezinárodní spolupráci. 

Žádost o pomoc může vyslat i třetí země (tj. není členem Společenství). Pak jsou cesty 

vedoucí k aktivaci mechanismu složitější (nastupuje politická úroveň). 

Dále je zřízen Společný záchranný komunikační a informační systém (CECIS) 

[39], který má usnadnit komunikaci mezi MIC a vnitrostátními orgány s cílem rychlejší a 

efektivnější reakce na MU. Toto vzájemné spojení vzájemné usnadní výměnu informací a 

zkušeností mezi úřady odpovědnými za civilní ochranu. Jeho hlavní úkol je správa 

databáze dostupných prostředků pro pomoc, ovládat žádosti o pomoc na základě těchto 

dat a dokumentovat všechny činnosti a komunikace. Komunikace mezi zúčastněnými 

stranami je zajištěna v kontaktních místech nepřetržitým provozem. 

Oblast CO je v gesci Evropské komise. 

Je třeba podotknout, že popsaný systém poskytování pomoci v oblasti civilní 

ochrany je kompatibilní se systémem NATO. EU a NATO tak v problematice CO nachází 

praktickou oblast spolupráce. 

 

 

5.1.2 Civilní krizový management 

Co se týká civilního krizového managementu (civilních aspektů krizových situací) 

lze na základě [41] konstatovat, že EU si uvědomuje potřebu vytváření zdrojů a kapacit. 

Toto vytváření se pak uskutečňuje v rámci ESDP. 

V červnu 2000 byly schváleny Evropskou radou civilní parametry ESDP. V této 

souvislosti se hovoří o civilních aspektech krizového managementu. Byly ustaveny 4 

priority pro civilní sféru. 
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• Policie 

EU chce být schopna provádět policejní operace; dále poradenství, asistenci a 

výcvik. Policejní operace ve dvou rovinách – posílení místních sborů, 

nahrazení nefunkčních nebo neexistujících sborů. 

• Zesílení právního rámce 

Členské státy mají vyvinout opatření, která zajistí odborníky (např. soudce, 

státní zástupce) pro zajištění činností v souvislosti se řešením krizové situace. 

Již nyní existuje databáze těchto odborníků, kteří jsou k dispozici. Další 

aktivity směřují do oblasti obnovy věznic a soudů po personální a 

infrastukturální stránce. 

• Civilní administrativa 

Aktivity v této oblasti spočívají ve vytvoření skupiny odborníků pro civilní 

administrativu, kteří budou schopni provádět poradenství, školení a přípravu 

místních úředníků. Dalším požadavkem je zajištění rozmístění těchto 

odborníků ve velmi krátké době. 

• Civilní ochrana 

V této souvislosti je třeba zmínit CO jako nástroj k podpoře mezinárodního 

míru a bezpečnosti (i za hranicemi EU). Aktivity v této oblasti směřují 

k vytvoření malých týmů pro vyhodnocování a koordinaci situace v místě. 

Dále jsou to tzv. zásahové týmy, které řeší danou krizovou situaci. 

 

V oblasti CFSP (zahrnující ESDP) jsou hlavními aktéry Rada EU a také zástupce 

pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 

 

 

5.2 Evropská bezpečnostní strategie 

Evropskou bezpečnostní strategii26 (dále jen ESS) vydala EU v roce 2003. Její 

základní tezí je konstatování, že rozvoj demokracií, hospodářství a nadnárodních 

koncernů zvýšil evropskou závislost - a tím i zranitelnost - na propojené infrastruktuře 

v dopravě, energiích, informačních aj. oblastech [42]. 

ESS popisuje bezpečnostní prostředí, v kterém EU spatřuje tyto největší hrozby: 

                                                 
26 ESS -  European Security Strategy 
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• terorismus, 

• rozšíření ZHN, 

• regionální konflikty, 

• selhání státu jako instituce, 

• organizovaný zločin. 

Dále jsou nastíněny strategické cíle. Prvním z nich je uvědomění si hrozeb. EU má 

být aktivní v poznávání klíčových hrozeb. V této souvislosti se hovoří o nutnosti 

prevence. Další bodem je bezpečnost u sousedních států EU (aktivity v této oblasti se 

zaměřují zejména na podporu států na východ od EU). Třetím, posledním, bodem je 

mezinárodní spolupráce. V globálním světě bezpečnost EU stále více závisí na efektivním 

multilaterálním systému. 

EU má strategických cílů dosáhnout větší aktivitou zejména v oblastech krizového 

managementu a prevence. Proto je třeba využít politických, diplomatických, armádních, 

civilních, obchodních a hospodářských aktivit. 

 

 

5.3 Evropská unie a Severoatlantická aliance 

Již bylo zmíněno, že ESDP je nástupcem ESDI. Vývoj v NATO byl zejména 

střetem zájmů evropských a zájmů Spojených států amerických. Nicméně lze konstatovat, 

že ESDP je vyústěním práva evropských států na společnou obrannou politiku. 

Zájmy stanovené v evropském bezpečnostním pilíři měly za následek klesající 

význam NATO jako transatlantického fóra v oblasti bezpečnosti. Vztahy EU a NATO 

v oblasti evropské bezpečnostní politiky se začaly řešit v roce 1996, kdy byla podepsána 

zástupci obou organizací tzv. Berlínská dohoda. Ve společném prohlášení NATO a EU 

z roku 2002 bylo stanoveno šest základních principů společenství, např. aktivity 

krizového managementu by měly být zesíleny zefektivněny na poli konzultace a 

spolupráce, autonomní rozhodování a zájmy obou stran; vzájemně zesílený vývoj 

vojenských schopností a kapacit. Institucionální řešení  společenství se odráží především 

v dohodě z roku 2003, která dovolí EU použít struktury, mechanismy a prostředky 

NATO, kdyby  NATO odmítlo jednat. K poslednímu bodu je třeba podotknou, že ne 

všechny země EU jsou členy NATO. 

Základním cílem společenství je eliminace duplicit a tím zvýšená efektivita na poli 

ESDP. 
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5.4 Dílčí shrnutí 

Problematika CNP není pojata v EU stejně, jako např. v NATO. Problematiku řeší 

oblasti civilního krizového managementu a civilní ochrany. 

EU funguje na multilaterálním principu, např. problematika CO je řešena 

na národních úrovních, EU funguje jako koordinátor při mezinárodní pomoci. Nevytváří 

nadnárodní společné kapacity. Naopak vytváří seznamy (schopností a kapacit), které by 

byly k dispozici při potřebě řešit rozsáhlou MU. 

Dalším momentem je dialog EU a NATO např. v oblasti CNP. Důvodem je snaha 

o efektivní využití schopností a kapacit. Zejména se v této souvislosti zmiňuje eliminace 

duplicit; efektivní a účinný systém. 

ČR se podílí na formování EU, z tohoto titulu má vliv i na formování dotčených 

oblastí. Při výstavbě národního systému CNP lze vycházet ze zkušeností získaných 

na fóru členských států. 
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6 Civilní nouzové plánování v zahraničí 

Tato kapitola nastíní pojetí a principy CNP v zahraničí. Vzorek se skládá 

ze Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. Slovenskou republiku 

považujeme za stát srovnatelný dle relevantních měřítek (tj. postkomunistická země, 

hospodářský vývoj apod.), na straně druhé Spolková republika Německo je tradiční 

západoevropskou demokracií. 

 

 

6.1 Slovenská republika 

Podle [43] je CNP ve Slovenské republice (dále jen SR) definováno jako nástroj k 

přípravě a koordinaci opatření na zabezpečení funkčnosti orgánů státní správy, vnitřní 

bezpečnosti a bezpečnosti státu a civilní ochrany po dobu krizové situace. 

Podobně jako v české právní úpravě krizových a s nimi souvisejících právních 

předpisů se pojem CNP objevuje velmi často. Stejně jako u nás však nejsou nikde 

stanoveny úkoly a vazby mezi kompetentními orgány. 

Ústředním orgánem CNP ve SR je Výbor pro civilní nouzové plánování, jež má 

v gesci Ministerstvo vnitra SR27. Jeho úkoly jsou následující [44]: 

• koordinace CNP v oblasti mezinárodní spolupráce, 

• koordinace CNP vykonávaného ministerstvy a ostatními orgány státní 

správy, 

• projednávání návrhů předložených Bezpečnostní radou SR, které souvisí 

s plněním úloh v oblasti CNP, 

• vypracování stanovisek a jejich předložení Bezpečnostní radě SR a 

• projednávání návrhů obecně závazných právních předpisů vztahujících se 

na CNP. 

Dále Ministerstvo vnitra SR zřizuje oddělení ochrany kritické infrastruktury a 

civilního nouzového plánování v rámci odboru civilní ochrany obyvatelstva. Jeho úlohou 

je koordinovat a plnit úlohy ochrany osob a majetku v rámci CNP, organizování 

poskytování a přijímání humanitární pomoci na celostátní úrovni. 

                                                 
27 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
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Zákon o řízení státu v krizových situacích mimo období války a válečného stavu 

[27] přináší definici CNP ve SR jako přípravu a koordinaci opatření pro zabezpečení 

funkčnosti orgánů státní správy, vnitřní bezpečnosti a civilní ochrany obyvatelstva 

v krizové situaci. 

CNP má podle [44] zajistit: 

• vnitřní bezpečnost, 

• akceschopnost orgánů státní správy, 

• akceschopnost orgánů samosprávy, 

• organizaci a výcvik výkonných složek, 

• útočiště a evakuaci, tj. ochranu obyvatelstva, 

• funkčnost nouzového hospodářství, 

• podporu obrannému plánování 

• a mezinárodní součinnost. 

Je zřejmé, že CNP plánování je ve SR chápáno jako příprava a koordinace 

opatření pro zabezpečení funkčnosti orgánů státní správy, vnitřní bezpečnosti a civilní 

ochrany obyvatelstva v krizové situaci. 

Absence právní normy pro CNP byla již uvedena výše. Jejím důsledkem je 

neexistence jednotných postupů, metodik a pravidel, stejně tak i institucionálních vazeb. 

 

 

6.2 Spolková republika Německo 

Skutečnosti uvedené v této kapitole byly čerpány z [45], [46]. 

Při snaze o pochopení pojetí CNP je třeba vzít na vědomí vnitřní státní uspořádání, 

které je jiné než v ČR. Zejména v 90. letech minulého století došlo k převodu části 

kompetencí na jednotlivé spolkové země. 

S pojmem civilní nouzové plánování se v německém právním řádu nesetkáme. Je 

třeba najít ekvivalentní výraz. V odborném a právním prostředí se používá pojmu civilní 

obrana28. 

Základním právním vymezením problematiky je ústava. Ta vymezuje obsah 

civilní obrany. Jednotlivé oblasti jsou pak vymezeny dalšími zákony (např. civilní 

ochrana a její vymezení v zákoně o civilní ochraně). 

                                                 
28 Zivilverteidigung 
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Ze studia materiálů Spolkového ministerstva vnitra29 je zřejmé, že úkoly CNP 

vedou k zajištění: 

• základních funkcí státu, 

• vlády, 

• soudní moci, 

• vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, 

• informovanosti obyvatelstva, 

• civilní ochrany, 

• podpory obranným složkám. 

Dalším momentem je oddělení civilní obrany v souvislosti se členstvím v NATO 

(vyčlenění civilních zdrojů pro vojenské účely) od vnitrostátní oblasti. 

Institucionální zajištění je následující. Úkoly vyplývající ze členství v NATO 

v souvislosti s CNP plní oddělení krizového managementu a ochrany obyvatelstva 

(organizační složka Spolkového ministerstva vnitra). 

Spolkové ministerstvo vnitra zřizuje Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a 

ochranu před katastrofami30, který je ústředním správním orgánem pro ochranu 

obyvatelstva a pro ochranu katastrofami. Metodické a koordinační pokyny přicházejí 

z centrální úrovně a vlastní realizace pak probíhá dle právního rámce jednotlivých 

spolkových zemích. Každá země má své  spolkové ministerstvo vnitra, které má 

v kompetenci CNP. 

Je zřejmé, že pojetí celé problematiky je zcela odlišné od stavu v ČR. Hlavními 

důvody jsou správní dělení země a rozdělení problematiky do dvou již výše zmíněných 

oblastí. 

                                                 
29 Bundesministerium des Innern 
30 Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
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7 Stanovení zásad civilního nouzového plánování na úrovni 

územních samosprávných celků 

7.1 Teoretická východiska 

Při krizové situaci jsou ohroženy zájmy státu. Je třeba si uvědomit, že neexistuje 

absolutní ochrana, tj. cíle nemohou být absolutní, ale jen racionálně přiměřené 

současnému technickému rozvoji a znalostem společnosti. Z toho plyne, že MU s určitou 

pravděpodobností a následky může nastat. 

Je důležité uvědomění si možných iniciátorů MU a velikosti postiženého území 

z hlediska dalších kroků. Na daném území je třeba systematicky vyhledávat potencionální 

původce MU (havárie určité infrastruktury, přírodní síly apod.), dále velikost a druh 

následků (na obyvatelstvu, infrastruktuře, přírodě). Situaci vystihuje obr. 3 [1]. 

 

 

obr. 3 - Charakteristika území 
 

 

Z časového hlediska lze pohled na MU prostřednictvím vnímání bezpečnostního 

systému jednoduše předložit jako výkon jednotlivých činností v souvislosti s časovým 

vývojem MU resp. krizové situace (viz. obr. 4 [1]). 
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obr. 4 - Management MU 
 

 

Před vznikem MU se provádí přípravné činnosti vedoucí k zajištění: 

• analýzy rizik, 

• prevence, 

• připravenosti, atd. 

Po vzniku MU se provádí činnosti vedoucí ke zdolání MU (odezva) s cílem: 

• ochrana ohrožených a postižených obyvatel, 

• omezení rozsahu negativních účinků, 

• provizorní opravy atd. 

Další fáze obsahuje činnosti zajišťující obnovu zasaženého území. Jedná se 

zejména o: 

• zvýšení odolnosti, 

• nahrazení, 

• rekonstrukce zničených zařízení, struktur atd. 

Uvedený postup se nazývá managementem rizik. Management rizik lze definovat 

jako systematické uplatňování politiky, postupů a metod managementu při řešení úkolů 

analyzování, hodnocení a řízení rizik [4]. Definice může znít i následovně: management 
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rizik je řízená činnost, zaměřená k plánování, organizování a kontrole organizace (území, 

výrobního postupu atd.) vzhledem k existujícím rizikům [47]. Je důležité, aby 

bezpečnostní aparát důsledně aplikoval management rizik k zajištění zvládání krizových 

situací. 

Na základě výše prezentovaných poznatků lze konstatovat, že CNP 

v bezpečnostním systému ČR představuje procesní nástroj k předcházení MU a krizových 

situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání. 

Zaměření a působnost CNP se odvíjí i od závazků vůči NATO, podle [11] by 

aktivity měly zajišťovat následující úkoly a cíle: 

• ochranu obyvatelstva, 

• přijatelnou forma společenského a hospodářského života, 

• ochranu kritické infrastruktury, 

• civilní zdroje nezbytné pro zajištění bezpečnosti, 

• civilně - vojenskou spolupráci, 

• civilní podporu činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů pro případ 

jejich použití, včetně koordinace požadavků na ozbrojené síly. 

CNP se bude podle [11] do budoucna profilovat jako procesní nástroj k zajištění 

připravenosti ÚSÚ, orgánů samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob řešit 

MU a krizové situace nebo se na jejich řešení podílet. 

Otázkou zůstává, jestli lze všechny jmenované oblasti řešit i na regionální úrovni. 

Je třeba vycházet z následujících tezí. Lze konstatovat, že CNP je úzce spjato s krizovým 

řízením. Dále je nutno vzít na vědomí kapacity (personální, materiální, finanční apod.), 

které jsou na regionální úrovni k dispozici. To znamená, že je třeba zabývat se těmi 

oblastmi, které poskytnou prostor k zapracování místních podmínek. 

Pro aplikaci CNP na úrovni územních samosprávných celků je třeba reflektovat 

současné správní členění země, zejména vznik vyšších územních samosprávných celků. 

Tomu odpovídající orgány státní správy a samosprávy, jejich postavení a úkoly. 

Je třeba podotknout, že role samosprávy na daném území jako ústředního orgánu 

má dopad na udržitelný rozvoj a bezpečnost území. 

Již bylo výše uvedeno, že neexistuje právní rámec CNP. Přesto lze v současném 

právním řádu nalézt oporu (institucionální a nástrojovou) pro zajištění CNP. Následujícím 

úkolem je najít takový mechanismus, který bude schopen zajistit cíle CNP na úrovni 

územních samosprávných celků. 
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7.2  Územní veřejná správa - úroveň územních samosprávných celků 

7.2.1 Základní principy 

Již bylo zmíněno výše, že důležitým momentem je existence územních 

samosprávných celků. Územní samosprávný celek lze definovat jako prostorově 

vymezený funkční celek, který je nadán právem sám rozhodovat o svých záležitostech 

[5]. 

Základní teze pro aplikaci CNP na úrovni územních samosprávných celků jsou 

následující. Je třeba reflektovat současné správní členění země, dále orgány státní správy 

a samosprávy, tj. institucionální zabezpečení. 

Institucionální zabezpečení v této souvislosti vyjadřuje strukturu, vzájemné vazby, 

působnost a odpovědnost systému krizového řízení jako celku se zaměřením na CNP a 

individualizaci úkolů, působnosti a odpovědnosti jednotlivých subjektů [7]. 

V ČR existují dva stupně územních samosprávných celků. V první řadě se jedná 

o kraje jako vyšší územní samosprávné celky, dále existují obce jako základní územní 

samosprávné celky. 

Na základě ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 

[26] vzniká celkem 14 vyšších územních samosprávných celků - krajů. 

Právo na samosprávu je primárně zakotveno v Ústavě ČR [16] a dále je vymezeno 

v zákoně o krajích [24] a v zákoně o obcích [23]. 

 

 

7.2.2 Zákon o krajích 

Zákon o krajích [24] definuje kraj jako územní společenství občanů; náleží mu 

právo na samosprávu, tj. samostatná působnost. Kraj dále vykonává na svém území státní 

správu v oblastech stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o IZS [19] 

nebo s krizový zákon [20]), tj. přenesená působnost. 

Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. 
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7.2.3 Zákon o obcích  

Zákon o obcích [23] definuje obec jako základní územní samosprávné 

společenství občanů, tj. samostatná působnost; to tvoří územní celek, který je vymezen 

hranicí území obce. Obec vykonává na svém území státní správu oblastech stanovených 

zvláštními právními předpisy (např. zákon o IZS [19] nebo s krizový zákon [20]), tj. 

přenesená působnost. 

 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; 

při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních 

předpisech. 

 

 

7.2.4 Institucionální zabezpečení 

Mezinárodní úroveň 

VCNP je hlavním kontaktním orgánem pro spolupráci s SCEPC NATO. MV ČR 

je jedním z ÚSÚ, který komunikuje s orgány NATO nebo EU. Důležitá je zejména 

koordinace mezinárodní pomoci při krizových situacích. 

 

 

Centrální úroveň 

Vláda má obecnou odpovědnost za funkčnost systému CNP, schvaluje organizační 

a metodickou stránku [7]. V rámci BRS funguje VCNP (v gesci MV ČR), který je v rámci 

ČR zastřešujícím orgánem CNP. 

Na centrální úrovni se funkčnost systému CNP dále zajišťuje prostřednictvím 

dalších ministerstev a ÚSÚ (např. SSHR, ČNB, určená ministerstva). 

 

 

Regionální úroveň - územní samosprávné celky 

CNP s vazbou na krizové řízení by mělo kopírovat vazby věcně příslušných 

orgánů krizového řízení. To je moment, z kterého lze vycházet při stanovení 

institucionálního zabezpečení systému CNP územních samosprávných celků. 

Podobný model byl v minulosti uveden v Metodice CNP [7]. Vzhledem k datu 

vydání (rok 1998) však dnes již není aktuální. 
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Samosprávné celky vytvářejí v rámci svých struktur orgány, jejichž 

prostřednictvím je státní správa (v přenesené působnosti) a samospráva uskutečňována. 

Výhodou místní státní správy je bližší pohled na věc, než z centrální úrovně; z toho 

plynou další výhody - zejména efektivnost a menší finanční náročnost [5]. 

V praxi by měl být zachován princip subsidiarity31. Mělo by tak tomu být v zájmu 

efektivity systému krizového řízení resp. CNP. Na uvedeném principu bude dále uvedeno 

institucionální zabezpečení CNP územních celků. 

Při formování zásad, lze využít některá ustanovení krizového zákona [20]. 

 

Kraj 

Na úrovni kraje řídí a kontroluje přípravná opatření k řešení krizových situací a 

činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou 

působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami hejtman. V rámci kraje je zřízena 

Bezpečnostní rada kraje, která je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

HZS kraje plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace a organizuje součinnost mezi 

správními úřady a obcemi v kraji při zajištění připravenosti kraje na řešení krizových 

situací nesouvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Naopak PČR zajišťuje 

připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným 

pořádkem na území kraje. 

Krajský úřad (dále jen KÚ) je řídícím orgánem krizového řízení na území kraje, a 

proto by jím měl být i v oblasti CNP. K zabezpečení úkolů CNP jsou zřízena pracoviště 

přímo řízená vedoucím krajského úřadu. KÚ by měl v rámci CNP plnit úkoly: 

• ochrany obyvatelstva, 

• ochrany kritické infrastruktury, 

• ochrany území (tj. strategické plánování ve věci zajištění cílů CNP), 

• plnění dalších úkolů z centrální úrovně. 

To vše v souvislosti s cíly CNP. 

Pro zajištění cílů CNP lze využít Bezpečnostní rady kraje (dále jen BRK), v jejímž 

čele stojí hejtman. Přičemž BRK je koordinačním orgánem v rámci kraje a zároveň také 

kontaktním místem jednak s centrální úrovní, ale i s ostatními kraji. 

Na krajské úrovni se ve výše zmíněných oblastech pochopitelně pracuje se 

specifickými podmínkami daného kraje podle metodických pokynů z centrální úrovně. 

                                                 
31 Tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní resp. co lze udělat v místě (místními orgány) není 
třeba řešit na úrovni vyšší (řídícími orgány). 
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HZS kraje by měl plnit úkoly pro zajištění činnosti BRK a zajišťovat součinnost 

mezi správními úřady a obcemi v kraji. 

 

Obec s rozšířenou působností 

Na úrovni obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) se lze dostat do 

komplikací. Krizový zákon [20] totiž nezná pojem ORP. Podle [51] je určenou obcí je 

každá ORP a dále obec, která rozpracovává vybrané úkoly krizového plánu kraje. 

V dalším textu platí, že určenou obcí je ORP. 

Obce organizují přípravu obce na krizové situace, dále zajišťují připravenost obce 

na řešení krizových situací. Určené obce pak zřizují Bezpečnostní radu určené obce (dále 

jen BRUO) jako koordinační orgán pro správní území obce, přičemž starosta obce 

odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací (starosta určené obce stojí v čele 

BRUO). Při této činnosti určené obce spolupracují a plní dílčí úkoly určené ze strany KÚ 

a HZS kraje. 

Obecní úřad (dále jen OÚ) obce s rozšířenou působností je řídícím orgánem 

krizového řízení na území ORP32, a proto by jím měl být i v oblasti CNP. K zabezpečení 

úkolů CNP jsou zřízena pracoviště přímo řízená vedoucím OÚ ORP. OÚ ORP by měl 

v rámci CNP plnit následující úkoly: 

• ochrany obyvatelstva, 

• ochrany kritické infrastruktury, 

• ochrany území (tj. strategické plánování ve věci zajištění cílů CNP). 

To vše v souvislosti s cíly CNP. 

Pro zajištění koordinace CNP na území ORP lze využít BRUO, v jejímž čele stojí 

starosta určené obce. Přičemž HZS kraje by měl plnit úkoly pro zajištění činnosti BRUO 

 

Obec 

Podle krizového zákona [20] orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení 

krizových situací, přičemž starosta obce zodpovídá za stav připravenosti. Pokud se 

nejedná o určenou obec nemusí zřizovat Bezpečnostní radu obce. Dále obce spolupracují 

a plní dílčí úkoly určené ze strany KÚ a HZS kraje. 

Obec by v systému CNP měla plnit dílčí úkoly stanovené KÚ a HZS kraje. 

Odpovědnost pak má starosta obce a obec nemusí zřizovat Bezpečnostní radu obce. 

                                                 
32 Správní obvod ORP je určen prováděcím právním předpisem [32], je vymezen seznamem obcí. 
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Na úseku CNP by obec měla plnit zejména úkoly k zabezpečení ochrany 

obyvatelstva. 

 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

Právnické osoby a podnikající fyzické podle krizového zákona [20] plní určité 

závazky. Pro zabezpečení vybraných úkolů CNP je třeba též využít plnění závazků 

ze strany právnických osob a podnikajících fyzických osob. Konkrétní náležitosti plnění 

úkolů by měly být ošetřeny smluvně s kompetentním orgánem státní správy. 

 

 

7.2.5 Dílčí shrnutí 

Nastíněná filosofie institucionálního zabezpečení vychází z ustanovení krizového 

zákona [20], tj. ze systému krizového řízení. Výše uvedený model shrnuje obr. 5 [2]. 

 

 

obr. 5 - Systém krizového řízení 
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7.3 Analýza a hodnocení rizik 

Posuzování rizik je jednou z částí managementu rizik. Zahrnuje právě analýzu a 

hodnocení rizik. Analýzu rizik lze definovat jako systematickou aplikaci metod 

identifikace a hodnocení nebezpečí - podmínek a příčin vzniku MU s odpovídajícím 

vyhodnocením možných následků. Hodnocení rizika je proces, při kterém se provádí 

úsudek o přijatelnosti rizika na základě provedené analýzy rizika [48]. 

 Jedná se o primární krok k zabezpečení cílů CNP. Ustanovení v zákoně o IZS 

[19] a krizovém zákoně [20] hovoří o tom, že správní úřady vedou přehled možných 

zdrojů rizik a provádějí analýzy ohrožení. 

 

 

7.3.1 Princip posuzování rizik 

Posuzování rizik lze zapsat do modelu managementu rizik, který přináší obr. 6 

[49]. 

 

obr. 6 - Proces managementu rizik 
 

Posuzování rizik je prvotním úkolem bezpečnostního aparátu. Je třeba provést 

takové kroky na jejichž základě lze konstatovat, jestli jsou rizika přijatelná nebo nikoliv. 

Pokud budou rizika shledána akceptovatelnými (tj. pravděpodobnost vzniku a následky 
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jsou přijatelné), pak není třeba dalších kroků. Pokud jsou rizika nežádoucí (tj. 

pravděpodobnost vzniku a následky jsou nepřijatelné), je třeba plánovat opatření tak, aby 

bylo riziko sníženo na minimum, následně se toto riziko opět posoudí (viz. obr. 6). 

Uvedený princip posuzování rizik je třeba provádět bezpečnostním aparátem 

kontinuálně, tj. uvedený postup je třeba pravidelně opakovat. Uvádí se perioda 3 až 5 let. 

Koresponduje to s úvahou vývoje prostředí, území, společnosti. V této souvislosti se také 

vyvíjí rizika a schopnosti eliminovat je [50]. 

Je třeba konstatovat, že nelze riziko odstranit úplně. Jakýkoliv systém, lidská 

činnost, výrobní provoz bude mít vždy určitou hodnotu zbytkového rizika. 

Při posuzování rizik je třeba dodržovat určitý postup. V první řadě je důležité 

disponovat dostatkem validních dat a informací, které se budou následně vyhodnocovat. 

Důležitým bodem je konkrétní cíl analýzy a hodnocení rizik. Dále je třeba zvolit správnou 

metodiku analýzy rizik. V neposlední řadě je nutné stanovit kritéria, při jejichž splnění 

bude riziko ještě akceptovatelné. Zmíněné hodnocení je vysoce individuální, v této 

souvislosti se hovoří o společensko - ekonomické přijatelnosti rizika. 

 

 

7.3.2 Kategorizace nebezpečí 

Dosud byl uváděn pojem riziko. Ovšem pokud není známa pravděpodobnost 

vzniku a míra následků, pak se primárně hovoří o nebezpečí - vztah mezi nebezpečím, 

ohrožením a rizikem přináší obr. 7 [4]. 
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obr. 7 - Vztah mezi nebezpečím, ohrožením a rizikem 
 

Krizová situace je MU, při které dojde k vyhlášení některého z krizových stavů 

[20]. MU se dle podstaty rozeznávají následující [3]: 

• přírodní - působení přírodních sil pozemských i mimozemských, které jsou 

výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu; 

např.: 

o zemětřesení, 

o vulkanická činnost, 

o svahové sesuvy, 

o pohyby vodní hladiny, 

• antropogenní - důsledek civilizačních aktivit, např.: 

o požár, 

o výbuch, 

o migrační vlny, 

o terorismus, 

o kumulované, 

• kombinované - přírodní MU vyvolané činností člověka. 
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7.3.3 Využití analýzy a hodnocení rizik 

Cílem analýzy a hodnocení rizik je jednoznačné stanovení, zda je riziko 

akceptovatelné. V případě, že je riziko neakceptovatelné budou následovat další opatření. 

Problematika posuzování rizik je prvotním úkolem k zajištění přípravy činností 

směřujících do oblasti prevence, připravenosti, odezvy a obnovy. 

Zákon o IZS [19] a krizový zákon [20] uvádí, že správní úřady vedou přehled 

možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence odstraňují 

nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace. Správními úřady se rozumí 

v tomto případě ministerstva a jiné ÚSÚ. 

 

 

7.4 Územní plánování 

7.4.1 Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) [22] 

upravuje ve věcech územního plánování zejména úkoly a cíle územního plánování, 

soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů 

na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto 

zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, 

rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a 

kvalifikační podmínky pro územně plánovací činnost. 

Přičemž cílem územního plánování je mj. vytvořit předpoklady pro udržitelný 

rozvoj území pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 

který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích. 

V souvislosti s vydáním stavebního zákona se HZS kraje stal dotčeným orgánem 

územního a stavebního řízení. Dále se HZS krajů mají vyjadřovat k zásadám územního 

rozvoje. Obsah těchto zásad řeší vyhláška o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti [30]. V této 

souvislosti stavební zákon zmiňuje udržitelný rozvoj území. Obsah tohoto pojmu výrazně 

koresponduje s bezpečností resp. bezpečností daného území. 
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7.4.2 Principy územního plánování 

Územní plánování je důležitým nástrojem mj. pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, který zahrnuje aspekty pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský a sociální 

rozvoj a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. Zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území z hlediska jeho 

uspořádání a využití [22]. 

Územní plánování je činnost, která má sladit zájmy samosprávy na rozvoj obce či 

kraje, zájmy dotčených orgánů a v neposlední řadě zájmy jednotlivých vlastníků 

nemovitostí. Při této činnosti je třeba sledovat princip rovnováhy ekonomických, 

ekologických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje území. 

Politikou územního rozvoje se rozumí stanovení úkolů územního plánování 

v republikovém a mezinárodním měřítku; schvaluje ji vláda (pořizuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj) a platí pro celé území ČR. Obsahuje zásady pro priority územního 

plánování vyplývající mj. z mezinárodních závazků. Ze zákona je závazná pro úkony ve 

věcech územního plánování (např. při pořizování a vydávání zásad územního rozvoje). 

Na úrovni kraje se stanovují zásady územního rozvoje. Tyto mj. stanoví základní 

požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a obsahují i vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území. Důležitým momentem je, že zásady územního rozvoje jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území.  

Podle zákona o IZS [19] uplatňuje HZS kraje stanoviska k zásadám územního 

rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a CNP při přípravě na MU. 

Územní plán (dále jen ÚP) se vydává pro celé území obce, v souvislostech a 

podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu 

se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. 

ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

urbanistického uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí 

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 

změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro 

veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví 

podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Regulační plán (dále jen RP) se pořizuje a vydává pro danou plochu podle zásad 

územního rozvoje, které jsou závazné. Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, 
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pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. V řešené ploše nahrazuje ve schváleném rozsahu 

územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. RP vydaný krajem je dále 

závazný pro ÚP a RP pořizované a vydávané obcemi. 

 

 

7.4.3 Zásady územního rozvoje 

HZS kraje poskytuje informace ve věci územních analytických podkladů. Ty se 

poskytují z důvodu pořizování ÚP a RP pro správní obvod (např. obce) nebo z důvodu 

stanovení zásad územního rozvoje kraje. 

Na základě vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti [30] poskytuje HZS kraje 

údaje o sledovaných jevech z hlediska ochrany obyvatelstva a CNP. 

 

 

7.4.4 Využití územního plánování 

Prostřednictvím nastíněného systému územního plánování lze nastavit takové 

parametry využití a uspořádání území, které zajistí předpoklad udržitelného rozvoje území 

při současném zajištění rovnováhy ekonomických, ekologických a sociálních aspektů. 

Obsah tohoto pojmu výrazně koresponduje s bezpečností resp. s ochranou daného území. 

Je třeba i nadále využívat mechanismů územního plánování ve věci ochrany 

obyvatelstva a CNP. 

 

 

7.5 Strategické plánování 

7.5.1 Definice strategického plánování a strategického plánu 

Strategické plánování lze podle [52] definovat jako systematický způsob, jak 

organizovat změny a vytvářet v celé místní společnosti široký konsensus na společné vizi 

pro lepší, a to nejen ekonomickou, budoucnost. Je to také soubor postupných a zcela 
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konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném 

území. 

Strategické plánování není zaměřeno na jednorázové cíle a krátká období, ale 

naopak. Předkládají se priority a vize se střednědobými i dlouhodobými cíly. Strategické 

plánování zahrnuje tyto aspekty [52]: 

• územní limity, 

• politickou vůli, 

• finanční zdroje, 

• nefinanční (zejména) lidské zdroje. 

Výstupem strategického plánování je strategický plán, který stanoví cíle, termíny a 

případně cesty, jak stanovených cílů dosáhnout.  

Strategický plán není v současných právních normách definován. V dalším textu 

bude použito strategického plánování a strategického plánu v kontextu územních 

samosprávných celků. 

 

 

7.5.2 Principy tvorby strategického plánu 

V současné době neexistuje žádná sjednocující metodika pro tvorbu strategických 

plánů. Podle převládající praxe by strategický plán měl obsahovat části analýzy a syntézy. 

Konkrétně se jedná o následující body [52]: 

• analýza současného stavu, 

• analýza SWOT33, 

• soubor priorit a konkrétních střednědobých a dlouhodobých strategických 

cílů řešících současné problémy podle analýzy SWOT, 

• soubor konkrétních opatření, včetně subjektů odpovědných za jejich 

realizaci, 

• odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých 

opatření, 

• přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých 

opatření, 

• opatření sloužící ke kontrole plnění strategických cílů. 
                                                 
33 SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) 
stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), je součástí strategického plánování společnosti [53]. 
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Na tvorbě strategického plánu by se měly podílet zástupci veřejného i soukromého 

sektoru daného území (kraje, obce apod.), tzn. politická reprezentace, odborníci a zástupci 

zájmových skupin. Na regionální úrovni je dost dobře možné zapojit do procesu i 

jednotlivé občany. 

V současnosti se řeší oblasti hospodářského rozvoje, dopravní obslužnosti, 

životního prostředí, veřejné správy, příp. územního rozvoje. 

Co se týká zajištění cílů CNP, není využíván potenciál strategického plánování. 

V souvislosti s bezpečností se řeší dílčí oblasti (např. kriminalita). V oblasti strategického 

plánování lze řešit některé úkoly k zajištění cílů CNP. 

 

 

7.5.3 Využití strategického plánování 

Rozvoj území je úzce spjat s bezpečností daného území. Strategický plán jako 

rozvojový dokument se přesto na úrovni územních samosprávných celků jen v malé míře 

zabývá problematikou aspektů MU a krizových situací. Strategické plánování se 

zaměřením na CNP lze uskutečňovat zejména v oblastech životního prostředí, veřejné 

správy a infrastruktury. 

 

 

7.6 Vzdělávání 

Důležitým bodem v celé oblasti bezpečnostního plánování je vzdělávání. 

Systematické vzdělávání je důležitým bodem k zajištění podmínek pro úspěšné zdolání 

MU a krizových situací. 

V současné době existuje Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení [10]. Ta 

řeší principy vzdělávání ve zmíněné oblasti. Jsou v ní stanoveny následující cíle: 

• systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti, 

• stanovení cílových skupin, 

• stanovení způsobu a zásad pro zpracování rámcových vzdělávacích 

programů pro jednotlivé cílové skupiny, 

• vytvoření podmínek k získávání a prohlubování kvalifikace a její 

zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob 

dotčených oblastí krizového řízení, 
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• realizace koordinace a výkonu státní správy v oblasti činností spojených se 

vzděláváním v krizovém řízení v odpovědnosti MV ČR ve spolupráci 

s dalšími ÚSÚ. 

Cílové skupiny vzdělávání musí kopírovat institucionální zabezpečení uvedené 

výše - lze využít rámec uvedený v [10]. Cílové skupiny tedy jsou: 

• úředníci územních samosprávných celků, 

• státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech, 

• příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, 

• ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které 

jsou dotčeny krizovým plánováním, 

• volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělání. 

V současné době je vzdělávání organizováno v následujících oblastech 

(modulech): 

• obecné základy krizového řízení, 

• úvod do problematiky krizového řízení, 

• krizové řízení při nevojenských krizových situacích, 

• obrana státu, 

• ochrana obyvatelstva, 

• ochrana ekonomiky, 

• vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 

• hospodářská opatření pro krizové stavy, 

• integrovaný záchranný systém, 

• krizové řízení v oblasti zdravotnictví. 

Citovaná Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení svým zaměřením 

kopíruje současnou praxi krizového řízení. Přesto lze využít systému vzdělávání v oblasti 

krizového řízení. To však zahrnuje podmínku zakomponovat problematiku CNP. Základní 

body náplně vzdělávání by měly obsahovat: 

• principy CNP, 

• institucionální zabezpečení (postavení a úkoly orgánů státní správy a 

samosprávy), 

• oblasti plánování opatření. 
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7.7 Ochrana obyvatelstva 

7.7.1 Definice ochrany obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva plní úkoly civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo 

něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a 

další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku [15]. 

Přičemž civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a 

dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Civilní ochrana se stává za válečného 

stavu součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených 

v čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů [15]. 

Problematiku rámcově řeší již prezentovaný zákon o IZS [19]. MV ČR má plnit 

úkoly přípravy na MU, v oblasti IZS a ochrany obyvatelstva. Tyto úkoly přebírá HZS ČR 

a při plnění těchto úkolů má mít co dočinění s územním plánováním. 

 

 

7.7.2 Principy ochrany obyvatelstva 

V současné době platí Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem 

do roku 2020 [11]. Jedná se o dokument, který řeší plánování a realizaci opatření v oblasti 

ochrany obyvatelstva; to vše v souvislosti s aktuálním bezpečnostním prostředím (tj. 

v souvislosti s aktuálními a předpokládanými hrozbami). Plnění úkolů se má podle 

zmíněné koncepce uskutečňovat v systému CNP. V této souvislosti jsou dále uvedeny 

další oblasti plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro MU (např. krizové 

řízení, požární ochrana, OKI, HOPKS). 

Důležitým momentem je vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Připravenost 

pracovníků veřejné správy, právnických osob je řešena v systému podle Koncepce 

vzdělávání v oblasti krizového řízení. Je zmíněna též nutnost vzdělávání fyzických osob. 

Koncepce dále řeší základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

jako jsou: 

• varování, 

• evakuace, 
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• ukrytí, 

• nouzové přežití, 

• ochrana osob před kontaminací, 

• humanitární pomoc, 

• monitorování radiační, chemické a biologické situace, 

• informování obyvatelstva. 

V neposlední řadě je prezentována řešení koncepce ochrany obyvatelstva 

v případě civilních a vojenských krizových situací, včetně připravenosti sil a prostředků a 

materiálního a finančního zabezpečení. 

Ochranu obyvatelstva lze tedy podle [19], [11] prezentovat jako soubor činností a 

postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících 

k minimalizaci negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. ÚSÚ v oblasti ve ochrany obyvatelstva 

je MV ČR, jeho úkoly plní HZS ČR. 

Na základě [11] lze konstatovat, že systém ochrany obyvatelstva je funkční. 

V budoucnosti je třeba věnovat pozornost informovanosti a vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Dále je zmíněna potřeba posílení a materiálního zabezpečení složek IZS, 

odpovědnost ministerstev, ÚSÚ, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu 

obyvatelstva. 

V neposlední řadě je důležitou oblastí rozvoje ochrany obyvatelstva podpora 

výzkumu a vývoje. Do budoucna je třeba klást důraz na výzkum a vývoj, informovanost a 

vzdělávání. 

 

 

7.8 Ochrana kritické infrastruktury 

7.8.1 Definice kritické infrastruktury 

KI se podle [15] rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla 

vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších 

základních funkcí státu při krizových situacích. 
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Ochranu kritické infrastruktury (dále jen OKI) lze následně chápat jako proces, 

který při zohlednění rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování subjektů34 kritické 

infrastruktury a vazeb mezi nimi [1]. 

V současné době se v ČR pracuje na sjednocujícím přístupu k OKI. Prioritním 

úkolem do budoucna je tedy na centrální úrovni nalézt konsenzus, jehož výsledkem bude 

vytvoření  zmíněného sjednocujícího institutu. 

Primárním úkolem je najít ony výrobní a nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost 

by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších 

základních funkcí státu při krizových situacích. 

 

 

7.8.2 Současný stav ochrany kritické infrastruktury 

Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v ČR  [12] shrnuje současný 

stav  OKI a následný postup v procesu, jehož výsledkem by mělo být v první řadě 

schválení strategie ČR k řešení problematiky KI, jejíž součástí budou dílčí strategie 

jednotlivých odvětví zahrnující všechny úrovně veřejné správy.  

Projednávaný materiál v BRS by se měl zabývat [12]: 

• určením významu fungování subjektů KI pro jednotlivé úrovně, 

• stanovením dopadů nefunkčnosti objektů KI na jednotlivé úrovně, 

• analýzou ohrožení a určení způsobu jak zabránit nebo minimalizovat 

dopady nefungování některých objektů KI, 

• stanovení úkolů gestorům za řešení problematiky v jednotlivých odvětvích 

či subjektům KI za řešení problémů vzniklých u objektů KI, 

• vypracování přehledu zákonných norem upravujících odpovědnost 

v oblasti ochrany KI, tj. stávajících i chybějících, 

• vypracování rozborů ekonomických dopadů na veřejné rozpočty. 

To vše s využitím strategií EU a NATO. Výsledkem by měla být zmíněná strategie 

OKI. Současně se na centrální úrovni má zpracovat Národní program ochrany kritické 

infrastruktury. Jeho obsah má zahrnovat následující body [12]: 

• legislativní úpravy ve vazbě na legislativu v oblasti bezpečnosti (krizové 

zákony, obrana státu apod.) a závazné dokumenty zejména EU, 

                                                 
34 Subjekty KI jsou vlastníci a provozovatelé výrobních a nevýrobních systémů vytvářející produkty nebo 
poskytující služby kritické infrastruktury. 
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• úpravy metodik pro zpracování plánů v oblasti bezpečnosti (krizové plány, 

plány krizové připravenosti, apod.), 

• úpravy Plánů kontinuity činnosti subjektů KI k zachování minimální 

funkčnosti KI, 

• úpravy vnitřních předpisů, norem a standardů pro příslušné sektory KI 

z hlediska jejich dostatečnosti pro OKI, 

• zabezpečit informování (vyrozumění) hlavních vlastníků/dodavatelů 

činností (služeb) v oblasti KI, 

• vytvoření podmínek pro nácvik opatření k OKI (simulátory ohrožení 

sektorů či subjektů KI), 

• vytvoření podmínek pro financování opatření OKI. 

Vzhledem k tomu, že v ČR dochází ke tvorbě výše zmíněných dokumentů je 

vhodné ohlédnout se do zahraničí. Zejména je pak potřeba zmínit aktivity NATO a EU. 

NATO se v souvislosti s OKI zaměřuje zejména na vzdělávání a výměnu 

informací jednotlivých zemí. 

Od roku 2004 EU pracuje na přípravě celkové strategie na OKI. V současné době 

se v evropských strukturách pracuje na Evropském programu na ochranu kritické 

infrastruktury35 (dále jen EPCIP). Výsledkem by měla být směrnice, která se bude 

zabývat ochranou evropské KI. Pod pojmem evropská KI se rozumí KI, která má 

transhraniční rozměr, tj. její narušení či zničení má dopad na více členských států. 

Primárním úkolem EU je najít takový mechanismus, který umožní identifikovat 

evropskou KI. Aktivity EU nemají zasahovat do národních programů. 

OKI, jejíž formování právě probíhá, se musí do budoucna soustředit zejména 

na určení KI. V současné době jsou subjekty KI rozděleny do tří kategorií podle významu: 

• kategorie III - místní úroveň, 

• kategorie II - krajská úroveň, 

• kategorie I - národní úroveň, 

• evropská KI. 

Uvedené rozdělení samozřejmě souvisí s daným stupněm provedených opatření. 

A je také v kontextu s principem subsidiarity. 

Dalším úkolem je nezbytná nutnost změny právních předpisů zahrnující definici 

KI, OKI včetně stanovení práv a povinností mezi orgány státní správy a vlastníky (příp. 

                                                 
35 EPCIP - European Programme for Critical Infrastructure Protection 
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provozovateli) KI. Je zřejmé, že důležitým momentem je vzdělávání, a to nejen státní 

úředníky a vlastníky KI, ale i obyvatelstvo, které je na KI závislé. 

Důležitým bodem je zajištění patřičných finančních prostředků na zvýšení ochrany 

KI. A to nejenom státních, ale i soukromých. V neposlední řadě lze využít i finančních 

prostředků EU. 

 

 

7.8.3 Zabezpečení kritické infrastruktury 

Současný právní rámec neřeší OKI, přesto lze provádět určité kroky již nyní. 

Jedná se o využití ustanovení zejména zákona o IZS [19], krizového zákona [20] a zákona 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (dále jen zákon o HOPKS) [21]. 

Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 

plánu právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, pak lze základě zákona o IZS 

podniknout určité kroky v souvislosti s řešením MU (na místní úrovni). 

K zabezpečení plnění úkolů subjekty na krajské úrovni lze postupovat podle 

ustanovení krizového zákona pod podmínkou, že subjekt je zahrnutý v krizovém plánu 

kraje. 

Na národní úrovni lze využít např. ustanovení krizového zákona. Za podmínky, že 

určené subjekty byly zahrnuty orgánem krizového řízení v krizových plánech. Dále 

krizový zákon uvádí zvláštní požadavky směrem k určeným subjektům, které zabezpečují 

okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva a k zajištění 

funkčnosti veřejné správy. 

Lze také využít např. některá ustanovení zákona o HOPKS [21], která mají 

zvláštní požadavky na infrastrukturu v souvislosti s přípravou a přijetím HOPKS. Tyto 

požadavky vyplývají z krizových plánů. Zákon o HOPKS definuje infrastrukturu pouze 

v souvislosti s přípravou a přijetím HOPKS, tedy jinak než výše uvedená definice KI. 

Pro zajištění komplexního systému řešící OKI je nutné přijmout nové a 

novelizovat stávající právní normy. 
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8 Zásady civilního nouzového plánování 

Na základě předloženého textu jsou navrženy následující zásady CNP na úrovni 

územních samosprávných celků. 

 

Zásada č. 1 

CNP v bezpečnostním systému ČR má představovat především procesní nástroj 

k předcházení MU a krizových situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání, 

v kontextu s cíly Aliance. 

 

Zásada č. 2 

CNP je úzce spjato s krizovým řízením. Institucionální zabezpečení systému CNP 

by proto mělo kopírovat systém krizového řízení. 

 

Zásada č. 3 

CNP územních celků má být nástrojem k zajištění ochrany obyvatelstva, ochrany 

kritické infrastruktury a ochrany území, dále pak plnění dalších úkolů z centrální úrovně. 

To vše ve smyslu naplnění cílů CNP. 

 

Zásada č. 4 

Na úrovni územních samosprávných celků je třeba využít existujících mechanismů 

k zabezpečení cílů CNP - územního plánování, strategického plánování a ustanovení 

stávajících právních přepisů apod. 
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9 Závěr 

Důležitým aspektem k naplnění cílů CNP je systematické zapojení regionální 

úrovně do této oblasti nevojenského plánování. Cílem diplomové práce bylo stanovení 

zásad CNP na úrovni územních samosprávných celků. 

Absence právní normy řešící danou oblast vnáší rozpory i do samotné 

bezpečnostní komunity. To se projevuje na stávající nejednotné praxi. CNP lze chápat 

podle názorů odborníků jako doménu centrální úrovně, příp. duplicitní systém krizového 

řízení. Z tohoto důvodu bylo nejdříve nutné provést rozbor dostupných materiálů. 

V první řadě bylo třeba CNP dát do souvislostí s plánováním bezpečnosti státu, 

provést analýzu současného užití a stávajících právních předpisů. Dále bylo nutné 

rozebrat principy dotčené problematiky v mezinárodních společenstvích, Severoatlantické 

alianci a Evropské unii. V současném globálním světě je totiž třeba chápat CNP 

v mezinárodním kontextu. Praxe v zahraničí může být vodítkem pro další vývoj CNP, 

proto byl proveden rozbor pojetí CNP ve Slovenské republice a Spolkové republice 

Německo. Při hledání inspirace v zahraničí je však nutné vzít na vědomí i další relevantní 

faktory (správní členění daného státu, principy krizového řízení apod.). 

Další část, zahrnující syntézu získaných poznatků, se zaměřuje na problematiku 

v kontextu územních samosprávných celků. Je zdůrazněna nutnost aplikace managementu 

rizik orgány krizového řízení jako elementárního systémového přístupu k zajištění krizové 

a civilní nouzové připravenosti. Následně je popsáno institucionální zabezpečení ve vazbě 

na systém krizového řízení spolu s úkoly CNP na úrovni kraje, obce s rozšířenou 

působností a obce. Předposlední část se zabývá využitím existujících mechanismů 

k zajištění stanovených úkolů. Na závěr jsou stanoveny zásady pro CNP na úrovni 

územních samosprávných celků. 

CNP lze prezentovat v ČR jako nástroj k předcházení MU a krizových situací a 

k zajištění připravenosti na jejich zvládání. Na úrovni územních celků lze do plánovacích 

činností s výhodou zakomponovat místní podmínky a tím efektivněji dosáhnout 

stanovených cílů, zároveň je nutné provádět úkoly stanovené z centrální úrovně. 

Úkolem do budoucna bude vytvořit pevný právní rámec a to nejenom co se týče 

jednoznačného vytyčení obsahu CNP, ale i postavení a úkoly státní správy a samosprávy. 

Smyslem této práce bylo nastínit vývoj v oblasti CNP se zaměřením na územní celky. 
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Příloha 

Úloha ministerstev a ústředních správních úřadů v systému CNP 

Metodika CNP [5] uvádí úlohy ministerstev a ÚSÚ. Další text je zde uveden pro doplnění 

s tím, že role MV ČR již byla uvedena výše. 

 

Ministerstvo obrany ČR 

Ministerstvo obrany koordinuje přípravu vojenských zdrojů pro podporu civilních 

krizových situací. Dále prosazuje požadavky na civilní podporu vojenským operacím. 

Při vyhlášení stavu ohrožení státu a ve válečném stavu se Ministerstvo obrany stává 

hlavním koordinujícím subjektem ve všech oblastech CNP a obranného plánování. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Ministerstvo zahraničních věcí komunikuje s orgány NATO a zajišťuje 

diplomatické zastoupení zájmů ČR v oblasti civilního nouzového plánování v NATO. 

 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Ministerstvo zemědělství koordinuje činnost vodohospodářské, veterinární a 

rostlinolékařské služby a zabezpečení potravinami. Při své činnosti spolupracuje s dalšími 

orgány, např. se Správou státních hmotných rezerv. 

 

Ministerstvo financí  ČR 

Ministerstvo financí zajišťuje ve státním rozpočtu na finanční prostředky 

pro oblast CNP. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zajištění nezbytných potřeb zejména 

civilních zdrojů v oblasti průmyslu pro řešení krizových situací. 

 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR 

Ministerstvo dopravy a spojů odpovídá za plánování civilních zdrojů v oblastech 

dopravy, letectví, telekomunikací nebo pošt. 

 

 



 

 II  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí mj. řídí a kontroluje výkon státní správy 

v oblasti dávek sociálního zabezpečení. V této souvislosti plánuje opatření pro 

zabezpečení těchto dávek po dobu krizových stavů. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo zdravotnictví zejména provádí společné civilně - vojenské plánování 

k zajištění zdravotnických kapacit. 

 

Správa státních hmotných rezerv 

Správa státních hmotných rezerv koordinuje plánování zdrojů, jejich udržování a 

využívání v krizových situacích. 

 

Česká národní banka 

Česká národní banka při přípravě na krizové situace a za krizových situací plní 

povinnosti vyplývající ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 


