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Anotace 
 
Příspěvek se věnuje interakci pojmů „ochrana kritické infrastruktury“ a „krizové řízení“, 
respektive jejich vzájemnému vtahu, s důrazem na aktéry v rámci veřejné správy. 
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The paper deals with the interaction of the concepts "Critical Infrastructure Protection" and 
"Crisis Management", respectively their mutual interconnection, with an emphasis on actors 
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Krizové řízení státu, ochrana kritické infrastruktury 
 
Pro krizové řízení existuje řada definicí, které reflektují účel a určení souvisejících opatření 
tohoto druhu managementu. Například, z pohledu Severoatlantické aliance krizové řízení 
představuje „proces zvládání krizí v širokém slova smyslu, založený na třech vzájemně se 
podporujících prvcích: dialogu, spolupráci a udržování schopnosti čelit jakékoli krizi“.1 
 
Z pohledu ochrany základních funkcí státu je krizové řízení v České republice definováno jako 
„souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných 
v souvislosti s:  
 
 přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo  
 ochranou kritické infrastruktury“.2  
 
V perspektivě jednotlivé organizace pak krizové řízení může představovat „proces, jehož 
cílem je vyvést krizí zasažený objekt z krizového stavu; v užším smyslu tak krizové řízení 
představuje zahájení procesu vyvedení z krize v době, kdy se krize evidentně projevuje a lze 
ji na základě jejích projevů identifikovat; v širším smyslu pak zahrnuje i tvorbu opatření 
k zamezení vzniku krize, jejího včasného identifikování a zvládnutí“3. Podle Vebera se jedná 
o „specifické manažerské přístupy sloužící k prevenci a řešení krizových situací“, což je 
poměrně obecná, avšak výstižná definice zahrnující navíc podstatný prvek manažerských 
schopností a znalostí.4 
 
Charakteristika systému krizového řízení 
 
Krizové řízení je obecně spojeno především s potřebou řešení mimořádně závažné a rozsáhlé 
situace, která vyžaduje koordinované rozhodování o aktivaci a použití nestandardních (tj. 
výjimečně používaných) postupů a prostředků pro účely zajištění kontroly nad vývojem 
řešené situace. Důležitým aspektem krizového řízení je dále jeho použití pouze v nezbytně 
nutném rozsahu a délce trvání.  
 
Krizové řízení státu je v České republice upraveno především ústavním zákonem č.  110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, a balíčkem tzv. „krizové legislativy“5, dále předpisy jako 
jsou zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou a o změně zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) nebo zákon č. 181/2014 

                                            
1 RAIS, Roman. Specifika krizového managementu. Ostrava: Key Publishing, 2007, s. 18. ISBN 8087071115. 
2 Viz § 2, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
3 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 
Expert (Grada), s. 28. ISBN 9788024731568. 
4 VEBER, J. a kol. Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vydání. 
Praha: Management Press, s. 734. ISBN 978-80-7261-200-0. 
5 Jedná se o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a o změně některých předpisů.  
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Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). 
 
Rámec krizového řízení je poměrně jasně strukturován a definuje práva a povinnosti 
subjektů podílejících se na předcházení a řešení krizových situací. V případě organizací státní 
správy zákony uvádí konkrétní úkoly pro vládu, ústřední správní úřady, krajské úřady i obce 
s rozšířenou působností.  
 
Rovněž je rozpracována řada metodik a postupů pro aplikaci zákonných ustanovení do 
praxe6, nechybí ani informační podpora a spolupráce mezi orgány krizového řízení na úrovni 
centrální a územní7. 
 
Principy systému krizového řízení jsou položeny na základě potřeb řešení reálných 
požadavků a v důsledku zkušeností s praktickými zkušenostmi a se zvládáním rozsáhlé  
a závažné mimořádné události. Kerlinová a Tomášková8 uvádějí, že základními principy 
krizového řízení jsou princip subsidiarity a princip kontinuity.  
 
V souvislosti s krizovým řízením státu znamená princip subsidiarity, že řešení krizové situace 
je primárně záležitostí orgánů krizového řízení na nejnižší úrovni a do jeho řešení se zapojují 
orgány krizového řízení vyšších stupňů až ve chvíli, kdy síly a prostředky nedostačují či 
neodpovídají rozsahu a závažnosti řešené situace. Princip kontinuity se týká zajišťování 
nezbytných zdrojů obvyklým způsobem a od běžných dodavatelů. Pokud není kapacita či 
sortiment těchto dodávek dostačující, lze využít nestandardní zdroje, tedy systém 
hospodářských opatření pro krizové stavy.9 
 
Významnou oblast krizového řízení představuje tzv. „krizové řízení organizace“. Každá 
organizace je možným terčem a tedy obětí případné krize. Kromě toho se však každá 
organizace může stát také nositelem příčiny a tím, kdo se na vzniku krize přímo podílí a nese 
za vzniklou krizovou situaci svůj díl odpovědnosti. Krize může být zapříčiněna v důsledku 
hrozby, která vznikla buď mimo nebo uvnitř organizace. Je tedy důležité mít připraveny jak 
alternativní scénáře, záložní plány (tzv. backupy), tak zároveň zahrnout krizové řízení do 
kultury a prostředí organizace. 
 

                                            
6 Například metodiky Správy státních hmotných rezerv pro plánování a zajišťování hospodářských opatření pro 
krizové stavy. 
7 Např. informační systém zajišťování věcných zdrojů KRIZKOM, informační systém pro plánování věcných 
zdrojů ARGIS, informační systém pro tvorbu státních hmotných rezerv KISKAN nebo mezinárodní systém reakce 
na krize NCRS (NATO Crisis Response System). 
8 KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2014,  
s. 109. ISBN 9788021069183. 
9 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy upravuje především zákon č. 241/2000 Sb.,  
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,  vyhláška č. 498/2000 
Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, zákon č. 97/1999 Sb., o působnosti 
Správy státních hmotných rezerv a zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a o řešení stavů ropné 
nouze. 
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Ilustrace: Ukázka významu koordinační a vedoucí role krizového manažera.10 
 

 
 
Fáze krizového řízení 
 
Řešení krizových situací a kontinuální kontrolu nad jejich vývojem je potřeba vnímat 
dynamicky, jako sousled cyklických fází.11 Tyto etapy by měly plynule navazovat tak, aby 
dopady vzniklé situace bylo možné efektivně odstranit a dále zajistit obnovu.  
 
Jako příklad můžeme uvést cyklický model krizového řízení dle Damona P. Coppoly12, který 
zahrnuje následující fáze: 
 
 zmírňování: snižování či eliminace možnosti nebo následků hrozby, případně obojí. 

Cílem zmírňování je hledání prostředků jak snížit možné společenské dopady; 
 připravenost: zvyšování odolnosti možných objektů dopadů krizové situace  

a rozvoj nástrojů a metod, které mohou zvýšit pravděpodobnost obnovy  
a redukce dopadů u zasaženého objektu; 

 odezva: vlastní akce, jejímž cílem je snížení či eliminace dopadů krizové situace s cílem 
odvrátit další eskalaci a zamezit dalším škodám a ztrátám; 

                                            
10 Z archivu PhDr. Zdeňka Pokludy. 
11 KNÝ, Milan, Zdeněk KROPÁČ a Antonín SLABÝ. Teoretický management – model pro řešení krizových 
situací. The Science for Population Protection [online]. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 2012, 
1-6 [cit. 2018-03-08].  http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/21/152.pdf. 
12 COPPOLA, Damon P. Introduction to International Disaster Management. Third edition. Amsterdam: Elsevier. 
2015, s. 12. ISBN 978-0-12-801477-6. 
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 obnova: zotavení a navrácení objektu do původního stavu před působením dopadů 
krizové situace. K obnově se přistupuje zpravidla ihned po ukončení fáze odezvy a délka 
trvání se odvíjí podle závažnosti a rozsahu způsobených škod, případně dále 
akceptovatelné délce trvání omezeného rozsahu fungování daného objektu.     

 
Příčiny vzniku krize 
 
To, že se jedná o krizi, může charakterizovat buď rozsah, nebo závažnost incidentu. 
Jednoznačně je krize charakterizována faktem, že její dopady nelze snížit pomocí běžně 
dostupných nástrojů a opatření. Krize pak může vzniknout buď postupnou eskalací (např. 
povodeň, nárůst občanských nepokojů, šířící se nákaza), nebo okamžitě po vzniku situace 
(např. teroristický útok, blackout). 
 
Základní technikou pro určení momentu, kdy se incident stává krizovou situací, je 
Winterlingova krizová matice. Tvůrcem této analytické metody je Klaus Winterling a její 
podstata spočívá v porovnání pravděpodobnosti/četnosti a dopadů daného incidentu na 
organizaci.  
 
Pravděpodobnost v daném čase: odhad reálnosti vzniku rizika je rozložen do tří úrovní 
– nízká, střední a vysoká. Nulová pravděpodobnost se nepředpokládá, neboť v tomto případě 
bychom riziko zcela vyloučili (eliminovali). 
 
Dopady na organizaci – stanovení možných dopadů rizika (závažnosti); matice definuje opět 
tři úrovně – negativní, ohrožující a zničující. 
 
Ilustrace: Grafické znázornění Winterlingovy krizové matice.13 
 

 

                                            
13 Winterlingova krizová matice. ManagementMania.com. ISSN: 2327-3658. 
https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice. 
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Kritická infrastruktura státu 
 
Významným krokem byla novelizace krizového zákona, který od roku 2011 zahrnuje úpravu 
ochrany kritické infrastruktury. Kritickou infrastrukturou se rozumí, v souladu s krizovým 
zákonem „prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo 
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, 
zdraví osob nebo ekonomiku státu.“ Z pohledu souvislosti mezi krizovým řízením a zajištěním 
chodu společnosti je tento výklad poměrně zajímavý, neboť dává prostor pro diskusi, co 
zákon považuje za infrastrukturu nezbytnou pro řešení krizové situace („krizová 
infrastruktura“) a co za infrastrukturu pro zajištění činnosti veřejného sektoru („kritická 
infrastruktura“). 
 
Vznik systému kritické infrastruktury má nesporně velký přínos především pro koordinaci 
řešení rozsáhlých (de facto celostátních) mimořádných událostí v rámci jednotlivých 
odvětví.14 Současně s „odvětvovými“ opatřeními je však nezbytné rovněž rozvíjet koordinaci 
„průřezovou“.  
 
Je potřeba si uvědomit zejména stále rostoucí závislost organizací, zajišťujících veřejné služby 
na specifických zdrojích a dále provázanost jednotlivých odvětví, která z důvodu 
synergických efektů a domino efektů prakticky vylučuje, aby např. efektivní řešení krizové 
situace způsobené plošným přerušením dodávky energií, bylo řešeno pouze v rámci 
energetiky. 
 
Krizová situace (primárně či sekundárně zasahující a ovlivňující různé oblasti společnosti) 
tedy musí být koordinována „nadsektorově“. Uvedený fakt je částečně řešen sadou typových 
plánů pro řešení konkrétních krizových situací na území České republiky; tyto postupy 
stanovují odpovědnosti a role relevantním subjektům a slouží jako podpora pro plánování 
krizových opatření především na centrální a krajské úrovni. Jsou také nedílnou součástí 
podkladových materiálů pro podporu činnosti Ústředního krizového štábu. 

 

                                            
14 Odvětví jsou definována nařízením Vlády České republiky č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury. Poslední novelizace se týkala zohlednění kritérií v oblasti Komunikační a informační 
systém v návaznosti na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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Ilustrace: Synergické efekty související s provázaností odvětví kritické infrastruktury.15 
 

 
Z pohledu nastavení systému ochrany kritické infrastruktury, jako podpory k udržení 
akceptovatelné úrovně kritických procesů pro zajištění správních a věcných činností veřejné 
správy, je dále potřeba upozornit na fakt, že kritéria v odvětví „Veřejná správa“ jsou 
nastavena nerovnoměrně a poměrně selektivně.16 To znamená, že ačkoli krizový zákon 
ukládá (a v prováděcích předpisech blíže definuje) povinnost zpracování a aktualizace plánů 
krizové připravenosti a plánů krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury, stále 
nedostáváme odpověď na to, zda by případné synergie a závislosti byly řešeny napříč celou 
veřejnou správou a v kontextu dopadů na jednotlivé organizace veřejné správy. 
 
V této souvislosti je také potřeba zaměřit se na to, co je vlastně předmětem úpravy ochrany 
kritické infrastruktury, tedy jaká je struktura prvků kritické infrastruktury v působnosti 
organizací veřejné správy.  
 
Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 934 byl schválen Seznam prvků 
kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. Tento seznam byl 
dále aktualizován usnesením ze dne 4. září 2013 č. 681, usnesením ze dne 25. května 2015 
č. 390, usnesením ze dne 2. prosince 2015 č. 981 a usnesením ze dne 14. prosince 2016 č. 
139 a usnesením ze dne 27. února 2018 č. 139. 
 

                                            
15 MOZGA, Jaroslav. Kritická infrastruktura a veřejná správa. The Science for Population Protection. [online]. 
Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 2008, s. 1-13 [cit. 2018-04-15].  http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/5/34.pdf. 
16 Nařízením Vlády České republiky č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, jsou pro 
odvětví „Veřejná správa“ stanovena následující odvětvová kritéria: „Veřejné finance (při zajišťování 
připravenosti na řešení krizových situací)“, „Sociální ochrana a zaměstnanost“, „Ostatní státní správa (při 
zajišťování připravenosti na řešení krizových situací)“ a „Zpravodajské služby“. 
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Aktuálně tak seznam obsahuje 418 prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je 
organizační složka státu.  
 
Tabulka: Přehled prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka 
státu.17 
 

Poř. 
číslo 

Odvětví 
KI v rámci OSS 

Počet subjektů Počet prvků 

1. Energetika 0 0 

2. Vodní hospodářství 0 0 

3. Potravinářství a zemědělství 0 0 

4. Zdravotnictví 0 0 

5. Doprava 0 0 

6. Komunikační a informační systémy 17 57 

7. Finanční trh a měna 0 0 

8. Nouzové služby 33 279 

9. Veřejná správa 47 82 

Celkem 97 418 

 
Z úpravy systému kritické infrastruktury vyplývá, že řada opatření je připravována pro případ 
řešení krizových situací, tedy takových událostí, které vyžadují vyhlášení některého ze stupňů 
krizového stavu. 
 
Relativně novou oblastí je systém kritické informační infrastruktury, který představuje prvky 
či systémy prvků kritické infrastruktury určené v odvětví komunikační a informační systémy  
a zařazené do oblasti kybernetické bezpečnosti. Stejnou normou je definován i pojem 
„významný informační systém“, což je informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, 
který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby  
a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon 
působnosti orgánu veřejné moci.18 
 
Podle dostupných informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je 
v rámci veřejného sektoru aktuálně určeno 48 systémů kritické informační infrastruktury 
a 158 významných informačních systémů.19 
 

                                            
17 Vyžádaný údaj, Úřad vlády České republiky, údaje platné k datu 4. května 2017. 
18 Viz § 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
19 Zpráva o stavy kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016 [online]. In: Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost, 2017 [cit. 2017-11-27].  https://www.govcert.cz/download/Zpravy-KB-
vCR/Zpr%C3%A1va-stavu-KB-2016.pdf. 
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Ilustrace: Počet systémů a správců kybernetické informační infrastruktury a významných 
informačních systémů.20 
 

 
Souhrnem lze konstatovat, že oblast krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury má 
vysokou úroveň. Ze své podstaty se však logicky zaměřuje především na řešení mimořádně 
rozsáhlých či závažných mimořádných událostí v území a to zejména ve vztahu k jednotlivým 
odvětvím. Pro zajištění činnosti jednotlivých organizací veřejné správy je však potřeba větší 
detail – tedy cílení postupů na méně závažné incidenty (než z pohledu krizového řízení  
a ochrany kritické infrastruktury), které však mohou mít potenciál významně ohrozit procesy 
v rámci konkrétní organizace. A co z praktického hlediska takový přístup přinese? Zejména 
srozumitelně formulovaný risk assessment pro úroveň top managementu a tím i možnost 
implementace konkrétních postupů a opatření, ale i zásad obezřetnosti do kultury 
organizace prakticky na všech úrovních. 
 
Rozdíl mezi řízením kontinuity činností a krizovým řízením v rámci organizace lze vyjádřit 
slovy Petera F. Druckera, který definuje hlavní oblasti teorie organizace – v tomto případě 

                                            
20 Zpráva o stavy kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016. GovCERT.cz. [cit. 2018-01-22]. 
https://www.govcert.cz/download/Zpravy-KB-vCR/Zpr%C3%A1va-stavu-KB-2016.pdf. 
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oblast funkční, čili provozní: „Jednou ze zásadních charakteristik organizace je, že neexistuje 
samoúčelně; jsou to nástroje – orgány každé společnosti určené k realizaci konkrétního 
sociálního úkolu. Přežití jako takové není pro organizaci dostatečným cílem, jak je tomu pro 
živočišné či rostlinné druhy. Cílem organizace je konkrétní přispění jednotlivci a společ-
nosti.“21 
 
Řízení kontinuity činnosti ve veřejné správě 
 
Stále více manažerů v současné době přichází se specifickým požadavkem 
– chtějí získat ucelený a nezkreslený obraz organizace nebo problematiky, za kterou 
odpovídají, z pohledu selhání, výpadku nebo výrazného omezení funkčnosti. Důvodů tohoto 
zájmu je celá řada – vyhovění legislativnímu požadavku, plnění úkolu nadřízené organizace, 
zkušenost s (ne)řešením předchozích výpadků organizace, snaha o kontrolu spolehlivosti 
dodavatele outsourcingu a jiné. 
 
Měli by se také manažeři úřadů a jiných organizací působících ve veřejném sektoru zabývat 
tím, jaké dopady pro spolupracující subjekty a širokou veřejnost může znamenat 
nefunkčnost konkrétní organizace veřejné správy? Které z procesů zajišťovaných organizací 
jsou klíčové pro nepřerušené poskytování veřejných služeb? A hlavně – jak se na případné 
výpadky systémově připravovat a jak neakceptovatelným škodám efektivně čelit? 
 
Spisovatel Roman Ráž uvedl v knize Rozpravy o řízení22, že kontinuita představuje paměť 
– spojnici s minulostí a také spojnici s budoucností. Kontinuita z pohledu řízení státu je tak 
součástí historického vývoje a příklady příčin i řešení porušené rovnováhy můžeme 
v dějinách analogicky nalézat. Diskontinuita řízení státu tak hrála roli při rozpadu říše římské, 
na konci gotiky, při francouzské revoluci či na začátku revoluce průmyslové. Jaké však 
praktické závěry plynou z konstatování, že dochází k porušování rovnováhy, že existuje 
diskontinuita v řadě oblastí? 
 
Publicista Max Fischel na tuto otázku, ve stejné knize, navazuje tvrzením, že význam a smysl 
hledání příčin a charakteristik kontinuity a diskontinuity v různě definovaných systémech  
a oborech spočívá v poznávání, hledání vlastních cest růstu, kultivace a přežití. Literární 
historik a spisovatel Eduard Goldstücker v této souvislosti dodává, že součástí poznávání je 
schopnost identifikovat možné hrozby. Jelikož se společnost a prostředí, ve které se 
společnost nachází, neustále vyvíjí a mění, je důležité dokázat varovat a upozorňovat na 
možné riziko diskontinuity, k níž může dojít zejména v souvislosti s novodobými 
katastrofami. Úkolem je hledat znovunabytí rovnováhy v nových podmínkách rozvoje, 
konkrétně rozvoje techniky. 
 
Nelze opomenout také význam řízení kontinuity ve veřejné správě a tzv. „mezigenerační 
spolupráce“, což je jedna z podmínek společenské smlouvy. Edmund Burke v díle Úvahy  
o revoluci ve Francii mimo jiné uvádí: „Jednou z prvních a nejhlavnějších zásad posvěcujících 

                                            
21 DRUCKER, Peter Ferdinand. Věk diskontinuity: s novou předmluvou autora: obraz měnící se společnosti. 
Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-44-6. 
22 FISCHEL, Max. Rozpravy o řízení. Praha: Naše vojsko, 1996. ISBN 80-206-0514-2. 
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stát a jeho zákony je, aby dočasní vlastníci i doživotní držitelé v něm nejednali, jako by byli 
naprostými pány, a nezapomínali na to, co obdrželi od předků a co náleží jejich potomkům; 
aby nepokládali za své právo nenavázat na odkaz předků nebo zmařit toto dědictví tím, že 
kvůli svým choutkám rozruší původní osnovu společnosti a budou riskovat, že těm, kdo 
přijdou po nich, zanechají trosky, a ne obytnou budovu, a že své potomky naučí vážit si jejich 
nových výdobytků stejně málo, jako si oni sami vážili institucí svých předků. Společnost je 
vskutku smlouvou, stát je partnerstvím nejen těch, kdo právě žijí, ale všech živých, zemřelých  
a dosud nenarozených.“23 
 
Co z uvedených tvrzení vyplývá? Především to, že řízení kontinuity činností není záležitostí 
jednorázového opatření, ale systémového přístupu, který pružně reaguje na společenské 
změny a související potřeby a požadavky. Generační vývoj sebou nese řadu cenných 
informací, z nichž je možno vycházet při plánování a realizaci opatření, která reagují nejen na 
okamžité potřeby, ale i na pravděpodobný budoucí stav.  Diskontinuitou v „mezigeneračním 
pojetí“ můžeme chápat přesuny mezi za hranicemi akceptovatelných změn souvisejících 
s udržitelným rozvojem celé společnosti nebo konkrétní organizace. 
 
K tomu však musí být splněna podmínka otevřené společnosti, propojení a spolupráce 
jednotlivých systémů a organismů, které ve společnosti figurují; tyto entity musí mít jasně 
stanoveny vize svého budoucího rozvoje a směřování, definovány strategie pro svůj růst, 
uplatnění a kultivaci. 
 
Poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítě institucí veřejného sektoru se 
v současnosti skutečně dotýká prakticky všech významných oblastí denního života. 
Požadavky na veřejné služby zároveň kladou stále vyšší požadavky na připravenost 
a odbornost institucí veřejné správy. Role těchto institucí je přitom nezastupitelná a to 
zejména s ohledem na charakteristiku veřejné služby – tedy služby ve „veřejném zájmu“,  
u níž není rozhodujícím kritériem ziskovost, nýbrž účelnost a dostupnost.  
 
Z tohoto důvodu by management institucí veřejné správy – bez ohledu na okruh působnosti 
nebo velikost – pravděpodobně měl být schopen jednoznačně identifikovat základní funkce, 
které tato instituce zajišťuje a dále definovat zdroje a požadavky pro udržení minimální 
akceptovatelné úrovně těchto funkcí, případně pro zabezpečení jejich obnovy.  
 
Řízení kontinuity činností veřejné správy z pohledu Severoatlantické aliance  
 
Řízení kontinuity se stále častěji stává tématem diskuse o požadavcích na moderní řízení 
veřejné správy a to jak v rámci národních programů a strategií, tak například i při definování 
budoucího směřování civilního nouzového plánování Severoatlantické aliance. 
 
Během summitu Severoatlantické aliance, který proběhl ve dnech 8. a 9. července 2016 ve 
Varšavě, bylo deklarováno, že civilní připravenost patří k hlavním pilířům odolnosti a stability 
Severoatlantické aliance. Principy civilní připravenosti je však nezbytné rozvíjet především na 

                                            
23 FERGUSON, Niall. Velký rozklad: o úpadku institucí a zániku ekonomik. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-
1638-0. 
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národní úrovni členských států, přičemž musí být zajištěna koordinační role příslušných 
aliančních orgánů, v tomto případě tedy Výboru pro civilní nouzové plánování (CEPC – Civil 
Emergency Planning Committee). 
 
Závěrečné zpráva ze summitu24 proto obsahuje také závazek na rozpracování tzv. 
„Základních požadavků Severoatlantické aliance na národní odolnost“, přičemž na prvním 
místě je uveden úkol zajištění kontinuity veřejné správy a souvisejících kritických služeb. 
 
V druhé polovině září 2016 uspořádalo polské vládní Centrum pro bezpečnost (Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa) návazné fórum zaměřené na sdílení zkušeností a poznatků 
s budováním národních schopností v řízení kontinuity veřejné správy25. Nosnou částí 
semináře byly příspěvky prezentující obecný model národního programu kontinuity veřejné 
správy. Tento model se skládá ze tří základních částí: 
 
 Identifikace základních funkcí, analýza procesů veřejné správy, hodnocení rizik; 
 Materiální, komunikační a informační zdroje nezbytné pro zajištění kontinuity veřejné 

správy; 
 Ověřování, testování, opravná opatření. 
 
Východisky pro nastavení rámce jsou především právní normy a dokumenty určené k řízení 
kontinuity veřejné správy ve Spojených státech amerických, dále mezinárodní standard ISO 
22301 (Ochrana společnosti – Systémy řízení kontinuity činností – Požadavky) a Plán pro 
zajištění národních kritických funkcí zpracovaný ve Spolkové republice Německo. 
 
V únoru 2017 rozeslal Generální sekretariát Severoatlantické aliance prostřednictvím stálých 
delegací při Severoatlantické alianci soubor hodnotících kritérií týkajících se posouzení 
současné úrovni odolnosti systémů veřejné správy členských zemí.  K hlavním pilířů tohoto 
hodnocení patří téma zajištění kontinuity veřejné správy a kritických služeb veřejné správy. 
 

                                            
24 Warsaw Summit Communiqué: North Atlantic Treaty Organisation. 9. VII. 2016 [cit. 2017-01-04].   
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm. 
25 Achieving the North Atlantic Treaty Organisation Baseline Requirement for Continuity of Government:  
A Forum for Exchanging Best Practices and Building Capability. Warsaw, 21. – 22. IX. 2016. 

http://rcb.gov.pl/
http://rcb.gov.pl/
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Tabulka: Systém řízení kontinuity činností ve veřejné správě dle doporučení Severoatlantické aliance.26 
Fáze Hodnotící kritéria 
Ustavit národní plán kontinuity veřejné správy,  
s výběrem a prioritizací institucí, nezbytných služeb, 
kriticky významných rolí  
a odpovědností. 

Je součástí plánu 
- identifikace zásadních funkcí na národní úrovni? 
- zohlednění mezinárodních závazků, včetně závazků vůči Severoatlantické alianci? 
- uvedení požadovaných cílů a očekávání vůči konkrétním institucím?   
- zmocnění zastupovat orgány veřejné správy? 
- východisko ze strategické úrovně národní politiky? 
- stanovení gesce za řídící rozhodnutí o aktivaci plánu? 
- vyjádření souhlasu či podpory hlavy státu, vlády či příslušného vrcholného orgánu veřejné správy? 
Má plán oporu v klíčových legislativních oblastech, které umožňují zajištění kontinuity veřejné správy? 

Implementovat a udržovat robustní systém  
a procesy, které umožní požadovanou úroveň 
komunikace napříč veřejnou správou, mezi veřejnou 
správou a poskytovateli služeb, mezi veřejnou 
správou a občanskou společností. 

Umožňuje komunikační systém prioritní spojení mezi: 
- orgány veřejné správy? 
- veřejnou správou a poskytovateli kritických služeb, veřejnou správou a veřejností? 
- veřejnou správou a mezinárodními kontaktními místy? 
Je testována a rozvíjena obousměrná komunikace, zejména s přihlédnutím k technologickému rozvoji? 

Zajistit, aby plány obsahovaly odpovídající náhradní 
postupy pro zajištění kritických služeb. 

Zahrnují plánovaná opatření také náhradní pracoviště, včetně související infrastruktury 
a služeb? 
Je v rámci plánování zahrnuta i identifikace organizací a procesů zajišťujících kontinuitu kritických služeb? 

Plánovat geograficky oddělené lokality se sídly 
institucí odpovědných za rozhodování na národní 
úrovni. 

Pokud dojde ke krizové situaci, počítá národní plán kontinuity se scénářem, kdy alespoň jedna organizace pověřená vedením veřejné správy bude geograficky 
oddělená od hlavy státu, resp. vlády? 

Periodicky testovat, ověřovat a revidovat opatření 
v plánech kontinuity veřejné správy. 

Existuje plán cvičení a testů k ověření národních plánů kontinuity a souvisejících schopností? 
Zohledňují plány cvičení a testů aktivní zapojení organizací veřejné správy na různých úrovních  
a také provázanosti a vazby v rámci kritické infrastruktury? 
Jsou součástí cvičení vyhodnocení a následné aktualizace plánů? 
Je zajištěno průběžné informování o zjištěné úrovni připravenosti kontinuity veřejné správy na národní úrovni? 

Navrhnout a zajišťovat odpovídající úroveň zdrojů pro 
podporu kontinuity základních funkcí veřejné správy. 

Jsou zdroje pro podporu krizového řízení: 
- součástí kritické infrastruktury? 
- chráněny proti vnějším vlivům (např. ochrana proti nebezpečným látkám) jak z pohledu zaměstnanců tak techniky a technologií (např. servery) 
- zajištěny z pohledu fyzické a kybernetické bezpečnosti a ohodnoceny v rámci analýzy rizik? 
- kompatibilní s požadavky Severoatlantické aliance na komunikaci? 
- schopné nezávislého provozu po dobu obnovy činností na původní či požadovanou úroveň? 

Poskytnout záložní řešení v případě, že zdroje, 
potřebné pro podporu krizového řízení, budou 
ohroženy. 

Jsou primární a záložní zdroje: 
- pravidelně testovány a provozovány pro vzájemné zálohování? 
- umístěny v geograficky oddělených oblastech? 

 
 
 

                                            
26 Upraveno z podkladových materiálů fóra „Achieving the North Atlantic Treaty Organisation Baseline Requirement for Continuity of Government:  A Forum for Exchanging 
Best Practices and Building Capability“. 
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Zdroje a prameny: 
 
ISO 22301 Společenská bezpečnost: Systémy řízení kontinuity činností-Požadavky (ISO 
22301: Sociel Security – Business Continuity Management Systems – Requirements). 
 
Plánovací dokumentace a metodiky Federální agentury pro nouzové řízení (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA). FEMA Continuity of Operations Divisions 
Documents/ Continuity of Operations Plan Template. 
 
Směrnice pro kontinuitu federální vlády Spojených států amerických (US Federal Continuity 
Directive 1). 
 
Plán pro zajištění národních kritických funkcí Spolkové republiky Německo (German National 
Critical Functions Plan). 
 
Seznam národních kritických funkcí zpracovaný Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených 
států amerických (US DHS: Department of Homeland Security National Essential Function 
list). 
 
Standard Národní asociace požární ochrany č. 1600: Řízení katastrof / mimořádných událostí 
a řízení kontinuity činností/kontinuity procesů a programů (National Fire Protection 
Association 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business 
Continuity/Continuity of Operations Programs). 
 
Hodnocení kritérií odolnosti v rámci České republiky pokrývá 7 základních oblastí, konkrétně: 
 

 Oblast 1: Zachování základních funkcí státu (zodpovědnost – Ministerstvo vnitra); 

 Oblast 2: Zajištění odolnosti energetických zdrojů (zodpovědnost – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu); 

 Oblast 3: Schopnost efektivně zvládat nekontrolovatelný pohyb obyvatelstva 
(zodpovědnost – Ministerstvo vnitra); 

 Oblast 4: Zajištění odolnosti zdrojů vody a potravin (zodpovědnost – Ministerstvo 
zemědělství); 

 Oblast 5: Schopnost zvládat velký počet zraněných (zodpovědnost – Ministerstvo 
zdravotnictví); 

 Oblast 6: Odolné civilní telekomunikační systémy (zodpovědnost – Český telekomuni-
kační úřad); 

 Oblast 7: Odolné systémy civilní přepravy (zodpovědnost – Ministerstvo dopravy). 
 
Proces národního hodnocení v uvedených sedmi oblastech odolnosti Severoatlantické 
aliance koordinovalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky, které je jako národní gestor civilního nouzového plánování 
odpovědné v této oblasti za společný postup příslušných ústředních správních úřadů České 
republiky ve vztahu k Severoatlantické alianci.  
 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Ing. Ondřej BOS, Krizové řízení státu, ochrana kritické infrastruktury (2018_A_16) 

 

 
15 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Česká republika zahájila proces národního sebehodnocení na 36. koordinační schůzce 
zástupců resortů České republiky spolupracujících s plánovacími skupinami Výboru pro civilní 
nouzové plánování (CEPC – Civil Emergency Planning Committee) Severoatlantické aliance, 
konané 9. listopadu 2017. Zástupci rezortů v současné době vyhodnocují stav ve svých 
gescích a probíhá tvorba materiálu, který bude předložen ke schválení na Výboru pro civilní 
nouzové plánování. Bezpečnostní rada státu a příslušné orgány Severoatlantické aliance 
budou o výsledcích následně informováni. 


