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Ing. Ján Hrivnák, CSc., JUDr. Vladimír Souček:  
 
Intenzita ohrožení a její místo v krizovém řízení 
 
Anotace 
 
Článek je stručným shrnutím některých nejasností, které do praxe krizového řízení vnesla 
novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Rozebírá některé pojmy z oblasti krizového 
řízení, zejména slovní spojení „intenzita ohrožení“ a poukazuje na skutečnost, že v oblasti 
krizového řízení, krizového plánování, ale i v oblasti obranného plánování jsou požadavky na 
jasné vymezení právního stavu o to zásadnější, že opatření tzv. legislativní povahy musí být 
navzájem propojeny. V závěru článku jsou uvedeny příklady přístupů k předmětné oblasti 
v některých zemích Evropy. 
 
Klíčová slova 
 
Intenzita ohrožení, analýza ohrožení, krizové řízení, krizová situace. 
 
Summary 
 
The article is a brief summary of some uncertainties in the practice of crisis management 
that were brought by an amendment to Act No. 240/2000 Coll., On crisis management. It 
discusses some of the concepts of crisis management, in particular the phrase "intensity of 
threat," and points out that in the field of crisis management, crisis planning, but also in 
defense planning are requirements for clearly defined legal status crucial, because the 
legislative measures nature must be interconnected. In conclusion, the article provides 
examples of approaches to the respective area in some European countries. 
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Úvod 
 

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 430 ze dne 21. prosince 2010, kterým byl 
novelizován zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen 
„krizový zákon“). 
 
Je zcela mimo jakoukoliv diskusi, že jasné vymezení pojmů v jakékoliv lidské činnosti, je 
základním požadavkem jednoty stanovených procesů. 
 
V oblasti krizového řízení, krizového plánování, ale i v oblasti obranného plánování, jsou 
požadavky na jasné vymezení právního stavu o to zásadnější, že opatření tzv. legislativní 
povahy jak v krizovém zákonodárství, tak v zákonodárství obranném musí být vzájemně 
propojeny. 
 
V rámci Evropské unie již několik let probíhá diskuse, zda je nutné dělit bezpečnost na 
vojenskou a nevojenskou a postupně se přichází k závěrům, že toto dělení již nemá 
opodstatnění a dochází ke splývání těchto kategorií. Někteří autoři dokonce doporučují tato 
označení odbourat, protože již několik desetiletí neodpovídají realitě. Není to proces 
jednoduchý, bude vyžadovat mnoho času a vynaložení nemálo finančních a jiných prostředků 
na vybudování případně nového systému. Každopádně se jedná o nový požadavek zajištění 
bezpečnosti v Evropě. 
 
Česká republika by neměla zaostávat ani v této oblasti a minimálně by se měla začít 
naplňovat strategie prosazování jejích bezpečnostních zájmů. V bezpečnostní strategii z roku 
2011 je kromě jiného uvedeno, že „charakter soudobých bezpečnostních hrozeb a trendů 
vyžaduje široký přístup k bezpečnosti, kombinující nevojenské a vojenské nástroje“. 
 
Provedená novela krizového zákona se těmto zásadám v mnoha svých ustanoveních tzv. 
„nepovedla“. 
 
1.  Objasnění (význam) pojmů „ohrožení“ a „intenzita“ 
 
Z otevřené encyklopedie na Wikipedii se dá zjistit, že ohrožení je stav, kdy dochází ke změně 
bezpečného stavu vlivem vnějšího či vnitřního nebezpečí na nový stav. Jinými slovy hrozí 
změna stávající ho stavu do nového, zpravidla méně bezpečného stavu. 
 
Ohrožení může být skutečné, fyzické – ohrožující samotnou existenci jedince, popřípadě 
obyvatelstva, tak pouze teoretické, které pouze vyvolává pocit strachu a jedinec, popřípadě 
obyvatelstvo nejsou ohroženy přímo, ale může docházet např. k narušení jejich psychické 
pohody. 
 
S využitím technických možností a příslušných databází lze poměrně rychle zjistit, že 
v současné době platných právních předpisech České republiky se v cca 2700 z nich vyskytuje 
slovo ohrožení. 
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Ne v každém z výše uvedených právních předpisů je klasifikace, členění, či třídění typů a 
druhů ohrožení vymezeno tak, aby byl význam tohoto slova, případně slovního spojení s ním 
jednoznačný, nezpochybnitelný, popřípadě aby nebyl mnohovýznamový. 
 
Jsou ale výjimky, jako např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve kterém je v § 49 uvedeno, že 
mimořádnou událostí v drážní dopravě je: 
 

 závažná nehoda, 

 nehoda, 

 ohrožení. 
 
Pod pojmem ohrožení v drážní dopravě se rozumí mimořádná událost, která ohrožuje nebo 
narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob 
a bezpečnost funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí a při které nedojde ke 
smrti ani újmě na zdraví a hmotná škoda je menší než značná ve smyslu trestního zákona. 
 
Na základě zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je stupeň 
ohrožení kategorie, která vyjadřuje míru šance na přežití živočišních druhů podle 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Příslušný prováděcí předpis 
(Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.) pak ve třech kategoriích podle stupně ohrožení (kriticky 
ohrožené; silně ohrožené; ohrožené) jmenuje zvláště chráněné živočišní druhy. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v § 70 vymezuje „stav ohrožení“ jako třetí, nejvyšší stupeň 
povodňové aktivity, který se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení 
životů a majetku v záplavovém území; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné 
práce nebo evakuace. 
 
Těchto několik citací a příkladů užití slova ohrožení ukazuje, že autoři výše uvedených zákonů 
a jiných právních předpisů se snažili alespoň minimálním způsobem vymezit obsah pojmu 
ohrožení tak, aby chápaní tohoto pojmu odbornou i laickou veřejností bylo jednotné 
zejména při přípravách protiopatření, která jsou zpravidla začátkem často poměrně složitých 
postupů a dalších činností k tomu určených orgánů, institucí. Takto upřesněné postupy  
a opatření jsou zpravidla realizovány v plánech různého názvu a obsahu. 
 
Slovo ohrožení, popřípadě ve slovním spojení, je v krizovém zákoně užito ve dvaceti 
paragrafech cca 29 krát, v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy je užito v jedenácti paragrafech a v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému ve čtrnácti paragrafech. 
 
Ministerstvo vnitra, v přenesené působnosti generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR, nekoná plnohodnotně tak, jak mu to ukládá §12 odst. 1 písm. m) zákona č. 2/1969 
Sb., tzv. kompetenční zákon, které má za účelem koordinace výkonu státní správy kromě 
jiného sjednocovat postupy v oblasti krizového řízení.  
 
Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že za celou dobu platnosti krizového zákona neupřesnilo 
(nedoporučilo) obsah a způsob provedení analýzy ohrožení jako důležitého nástroje pro 
stanovení odpovídajících krizových opatření. 
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Povinnost provádět analýzy ohrožení měla ministerstva a jiné správní úřady (§9 odst.  
2 krizového zákona). Provedenou novelou krizového zákona je tato povinnost nově přidělena 
také hasičskému záchrannému sboru kraje (§15 odst. 1 písmeno b) krizového zákona).  
 
Lze se oprávněně domnívat, že obdobně jako pro analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 
provádění kterých předpokládá např. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
a neexistuje pro ně závazný právní předpis, že v praxi krizového řízení se bude situace 
opakovat. Analýzy ohrožení se buď neprováděly, nebo se prováděly různým způsobem. 
 
Výše uvedené konstatování se opírá o Metodický pokyn odboru environmentálních rizik 
Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza  
a hodnocení rizik závažné havárie“. Tento metodický pokyn je uváděn jako doporučující 
s konstatováním, že pro zpracování a hodnocení rizik nelze poskytovat detailní a univerzální 
metodický postup, protože existuje celá řada proměnných faktorů od použitých technologií 
až po lokalizaci objektů nebo zařízení, které mají bezprostřední vliv na výsledky analýzy  
a hodnocení rizik. Nebudou-li získané výsledky srozumitelné a dostatečně dokladovatelné, 
budou pro snížení (řízení) rizika nepoužitelné. 
 
Již dnes platí v této oblasti řízení zásada, že analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 
zejména identifikaci zdrojů rizik a provádění analýzy vykonávají specialisté, kteří mají 
rozsáhlé dovednosti, technické a odborné znalosti získané z provozů objektů nebo zařízení 
daného či podobného typu. Dále jsou v těchto pracovních skupinách povinně chemičtí 
inženýři, kteří mají zkušenosti s procesní bezpečností. 
 
V mnoha specifických oborech lidské činnosti existuje celá řada přístupů, technik, metodik i 
softwarových nástrojů, které lze teoreticky různě kombinovat. V praxi krizového řízení, 
jmenovitě pro analýzy ohrožení jsou však zatím nepoužitelné, nepoužívané. 
 
Správní úřady, které mají podle krizového zákona provádět analýzy ohrožení (ministerstva  
a jiné ústřední správní úřady – §9 odst. 4 písm. a); Česká národní banka – §13 odst. 1 písm. 
b); hasičský záchranný sbor kraje – §15 odst. 1 písm. b)), by asi obtížně doložily, k jakým 
výsledkům se na základě provedených analýz ohrožení dopracovaly a jak dále s dosaženými 
výsledky (závěry) pracovaly při zpracování krizových plánů, resp. co je výstupem z jejich 
analýzy ohrožení. 
 
Co je, nebo má být obsahem analýzy ohrožení nestanovuje jednoznačně a závazně ani 
dokument „Metodika zpracování krizových plánů“, který byl schválen generálním ředitelem 
Hasičského záchranného sboru České republiky v červenci 2011.  
 
V článku 3 odst. (2) výše uvedené metodiky je uvedeno: „Analýza ohrožení je zhodnocení 
působení konkrétní hrozby s ohledem na plnění činnosti v okruhu působnosti příslušného 
správního úřadu nebo bezpečnost správního úřadu, majetek správního úřadu, zdraví nebo 
životy osob nacházejících se v prostorách správního úřadu“. Takto je tzv. „analýza ohrožení“ 
vymezena pro zpracování krizového plánu správního úřadu. 
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Naproti tomu, pro zpracování krizového plánu kraje je v článku 19 odst. (2) výše uvedené 
metodiky uvedeno: „Analýza ohrožení je zhodnocení působení konkrétní hrozby s ohledem 
na bezpečnost, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, životy  
a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí. V analýzách ohrožení se uvede zejména 
 

1. předpokládané následky působení konkrétních hrozeb na území kraje; 
2. informace o možném přesahu následků působení hrozeb na území jiného kraje nebo 

státu; 
3. informace o možném přesahu následků působení hrozeb z území jiného kraje nebo 

státu. 
 
Ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu je 
v příloze č. 2 užito slovní spojení „charakter ohrožení“. 
 
Ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému se slovo ohrožení vyskytuje v několika slovních 
spojeních – v §1 „ohrožení osob“; v § 4 „bezprostřední ohrožení“; v § 25 „ohrožení území 
kraje“; v příloze č. 1 „ohrožení obyvatelstva“; v příloze č. 2 „ohrožení zdraví osob“. 
 
Bohužel, žádný z výše uvedených zákonů a prováděcích právních předpisů pojem ohrožení, 
ani příslušné slovní spojení jednoznačně nevymezuje.  
 
Tvůrci výše uvedených zákonů i příslušných prováděcích právních předpisů se asi důsledně 
nechali inspirovat rakouským konstitucionalistou H. Stolzlechnerem, který napsal, že pokud 
nedává ústava (ústavní zákon) definici určitého právního pojmu, je zákonodárce při tvorbě 
jednoduchých zákonů svobodný. 
 
Je rovněž všeobecně dostupné a známé, že pojem intenzita má v různých oborech lidské 
činnosti několik významů. Obecně tento pojem znamená sílu, stupeň síly, mohutnost, stupeň 
mohutnosti, popřípadě vydatnost nějakého jevu, děje či procesu.  
 
Nejčastěji se tento pojem vyskytuje ve fyzice (např. intenzita fyzikálního pole; intenzita 
záření; intenzita zvuku), v genetice a biologii (intenzita selekce – odborný genetický pojem 
vyjadřující míru tzv. selekčního tlaku), v meteorologii (intenzita srážky; intenzita slunečního 
svitu), v zemědělství (intenzita snášky vajec), popřípadě v ekonomii (intenzita práce). 
 
2.  Stávající právní úprava souvisejících pojmů 
 
V ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky je v čl. 2 odst. (1) 
uvedeno: „Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické 
základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy  
a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní 
závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru 
situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav“. 
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V současnosti je ve dvou zákonech užito slovní spojení „intenzita ohrožení“, opět ale bez 
podrobnějšího vysvětlení. 
 
Jedná se o krizový zákon, kde je v §3 odst. (1) užito slovní spojení „...pokud nedosahuje 
intenzita ohrožení značného rozsahu...“ s odkazem na ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  
o bezpečnosti České republiky, ve kterém ale ani při důkladném rozboru toto slovní spojení 
není. 
 
Slovo intenzita v kontextu ostatních slov má v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb. 
bezprostřední vztah k případnému územnímu rozsahu a charakteru situace. 
 
Limitujícím prvkem pro vznik krizové situace podle čl. 5 ústavního zákona  
č. 110/1998 Sb., na který se krizový zákon odvolává, je rozsah ohrožení, nebo narušení 
bezpečnosti státu. V těchto případech příslušné orgány (složky, řešitelé) již nejsou schopny 
vzniklou situaci řešit standardními prostředky, jimiž jsou v rámci svých pravomocí vybaveny.  
 
Bohužel, od roku 1999, kdy se začal připravovat krizový zákon, jeho autoři, ani autoři jeho 
následných novel, nectili základní princip tvorby právních předpisů, který stanovuje, že 
upravuje-li se oblast specifické problematiky, která je v právním řádu prozatím neznámá, je 
potřeba u nově zavedených pojmů vymezit jejich obsah. Slovní spojení „intenzita ohrožení“ 
je tohoto tvrzení důkazem. Nejenom, že nebylo jednoznačně vymezeno v prvopočátku, ani 
v příslušných prováděcích předpisech ke krizovému zákonu, ale ani při několika dalších jeho 
novelách se obsahu tohoto slovního spojení nevěnovala pozornost.  
 
Příslušné orgány krizového řízení jeho obsahu následující roky nevěnovaly pozornost, nebo 
se mu prostě vyhýbaly a při zpracovávání dokumentace krizového řízení s tímto slovním 
spojením „nepracují“. 
 
V kontextu všech souvislostí lze souhlasit s tím, že krizová situace je definována výčtem 
příslušných krizových stavů, které mohou být (podle intenzity a původu působících 
negativních faktorů) vyhlášeny k jejímu řešení. 
 
Hodnocení intenzity těchto faktorů je bohužel, podle autorů krizového zákona, věcí 
individuálního posuzování příslušného orgánu. 
 
Obdobně lze obecně souhlasit s tvrzením, že mimořádnou událost lze řešit standardním 
způsobem za využití složek k tomu určených. Z § 3 odst. 1 krizového zákona lze dovodit, že 
krizová situace nastává tehdy, kdy standardní způsoby vyplývající z působnosti řešitelů 
mimořádné události již nepostačují, a mimořádná událost přerůstá v krizovou situaci. 
S vyhlášením krizových stavů lze využít krizová opatření k řešení krizové situace. 
 
Z praxe krizového řízení je patrné, že naprostá většina krizových situací na území České 
republiky vzniká a je řešitelná na určitém teritoriu, aniž by do jejího řešení musela zasahovat 
vláda. Stejně tak lze konstatovat, na základě analýz průběhu mimořádných událostí  
a krizových situací na území České republiky za posledních 20 let, že minimálně 80% událostí 
na teritoriu vyšších územně samosprávných celků, které vyústily v krizové situace, mají 
původ v živelních pohromách.  
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Je proto poněkud překvapivé, že při poslední novele krizového zákona v roce 2010 bylo 
z podmínek pro vyhlášení stavu nebezpečí vypuštěno slovní spojení „...v případě živelní 
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí“, které mělo 
obligatorní povahu a mohlo být pro vymezení intenzity ohrožení na daném území 
směrodatné.  
 
Stávající důvody pro vyhlášení krizového stavu „stav nebezpečí“ uvedené v § 3 odst. 1 
krizového zákona jsou natolik obecné, nezávazné, že stanovit při zpracování krizových plánů 
krajů, resp. obcí s rozšířenou působností nedosahuje-li intenzita ohrožení značného rozsahu 
je pouze v zatím nepopsané teoretické oblasti a prakticky nemožné. 
 
Druhým zákonem, ve kterém je užito slovní spojení „intenzita ohrožení“ je zákon  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve kterém je v § 110 uvedeno slovní spojení 
„...odpovídající charakteru a intenzitě ohrožení bezpečnosti České republiky...“. V tomto 
případě autoři tohoto zákona alespoň částečně vymezili, že se má jednat o intenzitu ohrožení 
bezpečnosti České republiky za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu. 
 
Závěr 
 
Každý právní předpis musí být terminologicky jednotný. V žádném případě se v tomto článku 
nejedná o to, že byla „čtena“ jenom polovina věty a podstatná část byla zamlžována. 
Naopak, snahou bylo poukázat na širší souvislosti jednoho slovního spojení v kontextu 
krizového řízení.  
 
Kromě užití v krizovém zákoně, žádný jiný právní předpis neoperuje se slovním spojením 
„intenzita ohrožení“. 
 
V návaznosti na výše uvedené je třeba si rovněž uvědomit, že poslední novela krizového 
zákona se zásadním způsobem dotkla i vymezení pojmu „krizová situace“.  
 
Přijaté znění tohoto slovního spojení vůbec nerespektuje v celé řadě dokumentů 
zdůrazňovanou jednotu a provázanost jednotlivých zákonů a jiných právních předpisů 
v oblasti zajišťování bezpečnosti státu.  
 
Nové vymezení pojmu „krizová situace“ je totiž nepřímým rozšířením pojmu „mimořádná 
událost“, kterou vymezuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve 
znění pozdějších předpisů, čímž byla způsobena i nepřímá novela tohoto zákona, což je 
z obecného hlediska tvorby zákonů nepřípustné. Může docházet k nejednotnému chápání 
krizové situace, k narušení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými právními předpisy a tím 
i odpovědnosti jednotlivých orgánů za řešení vzniklé krizové situace.  
 
V žádném případě se tímto článkem nejedná o snahu manipulovat s fakty a pojmy, ale jde o 
záměr upozornit na často diskutovaný problém neurčitosti právní kvantifikace míry ohrožení, 
s cílem přijmout konsensus vedoucí k praktickému zvýšení bezpečnosti České republiky. 
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Z poměrně podrobného rozboru, vzhledem k celé řadě dalších nejasností uvedených 
v krizovém zákoně i v navazujících a souvisejících právních předpisech, ač ne zcela 
vyčerpávajícího, je zřejmé, že situace není jednoduchá, ale je řešitelná. 
 
V několika zemích Evropy je obecné problematice ohrožení (bezpečnosti státu) věnována 
systematická pozornost a jsou zavedeny různé stupně aktivace (poplachů), které se dotýkají 
primárně orgánů krizového řízení (např. Polsko), nebo různých oblastí činnosti státu (např. 
Francie – činnost vlády; veřejný pořádek; letecká doprava; železniční doprava), popřípadě 
celého státu (např. Spojené království). Ve všech těchto státech je ale pozornost věnována 
prioritně boji proti terorismu. 
 
Výjimku v přístupu k analyzování relevantních rizik a jejich kvantifikaci neměnnou již řadu let 
představuje Švýcarsko, země co do počtu obyvatel (7,5 mil) srovnatelná s Českou republikou. 
Předpokládaná ohrožení a z toho plynoucí potřeba ochrany obyvatelstva, jako jeden ze 
sedmi nástrojů bezpečnostní politiky státu, jsou na základě analýzy rizik začleněna do pěti 
indikátorů škod (fyzické postižení; evakuace; vyžadující podporu; poškození základních 
životních podmínek; věcné škody) a bylo provedeno jejich finanční ohodnocení jako mezní 
výdaj, na základě kterého jsou potom jednotlivá rizika srovnávána k přijetí odpovídajících 
opatření na úrovni obcí (regionů), kantonů, nebo celého státu formou scénářů řešení, 
kterých bylo zpracováno celkem 51. 
 
Základem financování potřeb ochrany obyvatelstva ve Švýcarsku je jeho 100% pokrytí 
z úrovně státu, přičemž množství úkolů je logicky rozděleno tak, že převážnou většinu, cca  
60 % úkolů plní obce a kantony a 40 % úkolů je plněno z úrovně státu. 
 
Dalo by se zcela určitě uvést i několik jiných příkladů, jakým způsobem lze zkvalitnit 
bezpečnostní systém České republiky.  
 
Není třeba tzv. „vymýšlet vymyšlené“, stačí akceptovat např. usnesení vlády  
č. 1214/2005 k „Optimalizaci současného bezpečnostního systému“ a usnesení vlády  
č. 7/2008 k „Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému“, ve kterých je 
mnohokrát nabádáno k vzájemné spolupráci a ke koordinovanému postupu navrhovaných 
opatření legislativní povahy jak v krizovém zákonodárství, tak v zákonodárství branném za 
účasti všech ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, nikoliv izolovaného postupu 
jedné součásti jednoho ministerstva. 


