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Přístupy k ochraně kritické infrastruktury: Mezinárodní srovnání 
 
Anotace  
 
Studie se zabývá přístupy ochrany kritické infrastruktury ve vybraných zemích světa,  
v mezinárodních organizacích a v České republice. V dané problematice bylo analyzováno, 
zda se pohledy na ochranu kritické infrastruktury v jednotlivých zemích na základě 
stanovených parametrů liší. Součástí studie je také vyhodnocení těchto odlišností a případná 
doporučení pro zlepšení systému ochrany kritické infrastruktury. 
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Summary 
 
Approaches to Critical Infrastructure Protection, International Comparison 
 
The study deals with approaches of the critical infrastructure protection in selected 
countries of the world, international organizations and the Czech Republic. In this issue  
it was analyzed whether the critical infrastructure protection perspectives are different in 
individual countries according to the set parameters. Part of the study is also an evaluation 
of these differences and possible recommendations for improving the critical infrastructure 
protection system. 
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Úvod 
 
Předkládaná studie je věnována snaze o komparaci přístupu k problematice jak ochrany, tak 
samotného vymezení (rozsah, odvětví a další aspekty) pojmu kritická infrastruktura v rámci 
Evropy (Evropské unie) a světa. 
 
Mnoho států a mezinárodních organizací si uvědomuje neustále se zvětšující bezpečnostní 
riziko plynoucí z problémů dnešní doby: terorismus, migrace, technologie, znečištění planety, 
energie, průmyslové havárie, které za jistých okolností mohou destabilizovat systém  
a ohrozit tak životy, majetek a běžný chod společnosti. Vzhledem k tomu, že tyto nežádoucí 
jevy není bohužel v našich silách úplně eliminovat, existuje zde snaha o jakési formulování 
strategických zájmů a priorit vážících se k bezpečnosti, aby při případném narušení těchto 
systémů docházelo k co nejmenším nežádoucím následkům. Tato oblast je nazývána jako 
kritická infrastruktura.  
 
Význam kritické infrastruktury ve všech zemích v průběhu času získává na síle. Její definování 
je postupně implementováno do bezpečnostních strategií jednotlivých států stává se 
důležitou součástí bezpečnostních systémů. Neméně důležitá je v oblasti ochrany kritické 
infrastruktury také mezinárodní spolupráce, ať už v rámci probíhajících cvičení, definování 
unifikovaných pojmů a postupů, výměny informací anebo koordinace činností. 
 
První kapitola této studie se zaměřuje na definování základních pojmů v oblasti kritické 
infrastruktury na úrovni Evropské unie, kterými jsou kritická infrastruktura, určení národní 
kritické infrastruktury, systém varování a vyrozumění a varovná informační síť pro ochranu 
kritické infrastruktury a stanovení právního rámce k dané problematice.   
 
Tato studie se dále zabývá nadnárodními celky (Evropská unie respektive Severoatlantická 
aliance) a jejich přístupem k ochraně kritické infrastruktury. V této kapitole je věnována 
pozornost cílům a konkrétním prostředkům k dosáhnutí sjednocení strategií ochrany na 
úrovni jednotlivých zúčastněných států. V kapitole je také zmíněn postup implementace 
takto vytvořených metodik a struktur kritické infrastruktury v jednotlivých zemích a snaha 
o vytvoření jednotných a navzájem integrovaných systémů na úrovni dílčích států.  
 
Další kapitola této studie je věnována přístupu jednotlivých vybraných států světa k ochraně 
kritické infrastruktury na základě vybraných parametrů, jako jsou například typy a rozdělení 
sektorů kritické infrastruktury, zda existuje oficiálně stanovená definice toho, co v daném 
státě kritická infrastruktura znamená; právní úprava pro problematiku ochrany kritické 
infrastruktury; příklady tematických cvičení, která se uskutečňují, aby prověřila odolnost 
prvků kritické infrastruktury vůči nežádoucím vnějším vlivům; přiblížení spolupráce 
soukromého sektoru a státu v oblasti ochrany kritické infrastruktury, pokud tato spolupráce 
existuje; instituce, které se problematikou ochrany kritické infrastruktury zabývají a které za 
její realizaci nesou zodpovědnost.  
 
Poslední část této studie se zabývá ochranou kritické infrastruktury v České republice; jejímu 
vymezení, podrobnému popisu a rozdělení odvětví kritické infrastruktury na základě 
odvětvových i průřezových kritérií. Jsou zde jmenováni nositelé úkolů v oblasti ochrany 
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kritické infrastruktury a také nejvýznamnější oblasti kritické infrastruktury v České republice, 
které by při jejich případném narušení či selhání mohly zásadně ovlivnit bezpečnost velké 
části obyvatelstva.  V neposlední řadě je studie motivována snahou přinést určitá 
doporučení, využitelná pro ochranu kritické infrastruktury. 
 
Informace zpracované pro tuto studii byly získány především prostřednictvím otevřených 
zdrojů, s důrazem na relevantní internetové portály. Ne vždy se sice podařilo získat zcela 
nejnovější údaje, jedná se však o podklady, které jsou zřejmě jediné dostupné. 
 
Co se týče hypotéz studie, ty jsou následující: 
 
Hypotéza č. 1: Odvětví kritické infrastruktury v konkrétních zemích jsou koncipována do 
značné míry podle místních podmínek a priorit (fyzicko-geografické podmínky, průmysl atd.). 
 
Hypotéza č. 2: Institucionální pokrytí tématu (odpovědnost konkrétních ministerstev nebo 
úřadů za koordinaci problematiky ochrany kritické infrastruktury) se rovněž případ od 
případu liší. 
 
Hypotéza č. 3: Soukromý sektor (vlastníci prvků kritické infrastruktury) je v některých zemích 
zapojen do koordinace ochrany kritické infrastruktury a aktivně se podílí na její správě. 
 
Hypotéza č. 4: Pro ochranu kritické infrastruktury jsou v jednotlivých zemích vytvořeny 
strategické dokumenty a je také vytvořena příslušná právní úprava. 
 
Hypotéza č. 5.: Ve vybraných státech probíhají cvičení na ochranu kritické infrastruktury  
a kritické informační infrastruktury, které mají za úkol prověřit komplexní funkci zajištění 
ochrany objektů a subjektů kritické infrastruktury. 
 
Hypotéza č. 6.: Kritická infrastruktura je v jednotlivých zemích hierarchicky a tematicky 
rozdělena do sektorů a podsektorů, které se částečně prolínají napříč jednotlivými státy.  
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1.         Definování stěžejních pojmů kritické infrastruktury v rámci Evropské unie 
 
1.1 Kritická infrastruktura na úrovni Evropské unie 
 
Následující kapitola se zabývá popisem základních pojmů vážících se k tématu kritické 
infrastruktury s aplikací na právní úpravu Evropské unie. 
 
1.2 Kritická infrastruktura – definice Evropské unie 
 
Kritická infrastruktura je prvek, služba, objekt nebo systém, který je nezbytný  
pro zachování životně důležitých společenských funkcí. Újma na kritické infrastruktuře, její 
ničení, narušení přírodními katastrofami, terorismem nebo kriminální činností, může mít 
významný negativní dopad na bezpečnost Evropské unie jako celku, bezpečnost a jistoty 
unijních občanů.1 

 
1.3 Evropská kritická infrastruktura 
 
Konečnou odpovědnost za opatření na ochranu kritické infrastruktury nesou členské státy. 
Stejně jako rozhodnutí, která infrastruktura je kritická. Platí zde principy subsidiarity 
(odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury mají primárně členské státy a její 
provozovatelé), komplementarity (Evropský program pro ochranu kritické infrastruktury; 
European Programme for Critical Infrastructue Protection EPCIP) by měl být doplňkem 
existujících opatření), spolupráce všech účastníků, důvěrnosti informací a dále zabránění 
duplicity právních předpisů a případným rozporům mezi nimi. 

 
1.4 Směrnice o evropských kritických infrastrukturách 
 
Pilířem programu je Směrnice o evropských kritických infrastrukturách z roku 2008. Směrnice 
2008/114/ES stanovuje postup pro určení a označení evropských kritických infrastruktur 
(European Critical Infrastructure, ECI) a určuje také společný postup ke zlepšení jejich 
ochrany. Směrnice se zaměřuje pouze na odvětví energetiky a dopravy, a po vlastnících či 
provozovatelích Evropské kritické infrastruktury požaduje přípravu bezpečnostních plánů  
a jmenování styčných důstojníků pro bezpečnost. Tito důstojníci zajišťují předávání informací 
mezi vlastníkem nebo provozovatelem a vnitrostátním orgánem odpovědným za ochranu 
kritické infrastruktury. 
 
Směrnice také vytyčuje průřezová kritéria a to kritérium obětí, kritérium ekonomického 
dopadu a kritérium dopadu na veřejnost.2 Směrnice byla revidována v roce 2012, z důvodu 
konkurenceschopnosti a inovace, v úzké spolupráci s členskými státy a všemi zainte-
resovanými stranami. Výsledkem přezkumu této směrnice byla praktičtější implementace 
činností v rámci tří hlavních postupů, kterými jsou prevence, připravenost a odezva. Tento 

                                                           
1 Migration and Home Affairs. European Commission. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure_en 
2 Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických 
infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. EUR-Lex. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114 
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přístup má přinést nové společné nástroje, postupy a zintenzivnění spolupráce členských 
států a zúčastněných stran, v přístupu k ochraně a odolnosti kritické infrastruktury v rámci 
Evropské unie.   
 
1.5 Národní kritická infrastruktura 
 
Národní kritická infrastruktura je infrastruktura, která má vliv na fungování jednotlivých států 
Evropské unie. Jedná se o kritickou infrastrukturu, jejíž narušení nebo zničení by mělo dopad 
přímo a pouze na daný členský stát. Evropská unie vede státy k vytváření vlastních plánů a 
strategií na provádění ochrany kritické infrastruktury, takže ochrana národní kritické 
infastruktury je zcela v kompetenci jednotlivých členských států.3 
 
Ilustrace: Příklad „obrazovky“ související s Varovnou informační sítí pro kritickou infra-
strukturu.4 
 

 
 
1.6 Varovná informační síť pro kritickou infrastrukturu 
 
Evropská komise vytvořila Varovnou informační síť pro kritickou infrastrukturu (Critical 
Infrastructure Warning Information Network, CIWIN), která poskytuje internetový 
víceúrovňový systém pro výměnu názorů, studií, zkušeností a postupů na ochranu kritické 
infrastruktury. Portál CIWIN funguje od ledna 2013 a slouží také jako úložiště informací a dat 

                                                           
3 Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických 
infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. EUR-Lex. European Union. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114 
4 Interview Guide for the Study of European Union Cross-Border Crisis Networks, Study of European Union 
Cross-Border Crisis Networks-CBCN, Unisys, 2007. 
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týkajících se ochrany kritické infrastruktury. Cílem tohoto systému je zvýšení úrovně ochrany 
kritické infrastruktury v Evropě. Účast zemí Evropské unie v této síti je dobrovolná.5 
 
1.7 Všeobecný systém včasného varování a reakce 
 
Všeobecný systém včasného varování a reakce (A General European Rapid Alert System, 
ARGUS) čili, byl vytvořen za účelem zajištění včasné, účinné a jednotné reakce v případě 
závažné krize zasahující více než jedno odvětví, bez ohledu na příčinu této krize. Systém 
ARGUS je tvořen sítí pro vnitřní komunikaci a zvláštním postupem pro koordinaci, který se 
spustí v případě závažných krizí zasahujících více odvětví. Tato síť umožnuje generálním 
ředitelstvím a útvarům Komise sdílet v reálném čase důležité informace o vznikajících krizích 
nebo bezprostředních hrozbách.6 
 

                                                           
5 Migration and Home Affairs. European Commission. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure_en. 
6 Public Heath. European Commision. https://ec.europa.eu/health/about_en 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Adriana Kořená, Přístupy k ochraně kritické infrastruktury: Mezinárodní srovnání (2019_D_02) 

 
 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
7 

2. Ambice nadnárodních aktérů v oblasti definování a ochrany kritické infrastruktury 
 
2.1 Cíle Evropské unie k ochraně kritické infrastruktury 
 
Snižování zranitelnosti kritické infrastruktury a zvyšování její odolnosti je jedním z hlavních 
cílů Evropské unie. Cílem je také zajištění přiměřené úrovně ochrany, prevence 
a minimalizace škodlivých dopadů na společnost. Evropský program pro ochranu kritické 
infrastruktury (The European Programme for Critical Infrastructue Protection – EPCIP) 
stanovuje celkový rámec pro činnosti zaměřené na zlepšení ochrany kritické infrastruktury 
v Evropě, napříč všemi členskými státy a ve všech odvětvích ekonomických aktivit. Hrozby, na 
něž se snaží systém reagovat, se neomezují pouze na  terorismus a organizovaný zločin, ale 
také na přírodní katastrofy, průmyslové havárie a jiné události, jež mohou ohrozit kritickou 
infrastrukturu. EPCIP funguje na principu vzájemné pravidelné výměny informací mezi 
členskými státy.7 
 
2.2  Zelená kniha o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005) 
 
Cílem dokumentu Zelená kniha je zapojení většího množství subjektů a získání konkrétních 
informací o politikách vhodných pro EPCIP. Aby ochrana kritické infrastruktury byla 
maximálně účinná, je nutné zajistit komunikaci, koordinaci a spolupráci na všech úrovních: 
mezinárodní, národní, vlastníci a provozovatelé infrastruktur, regulační orgány, odvětvová 
sdružení, veřejnost i veřejná správa. Zelená kniha stanovila politické možnosti pro vytvoření 
programu na ochranu kritické infrastruktury. Odborníci z Komise se shodli, že je potřeba 
zvyšovat efektivitu ochrany kritické infrastruktury a pokusit se o co nejnižší možnou míru 
zranitelnosti kritické infrastruktury.8 
 
2.3 Kritická infrastruktura na úrovni Severoatlantické aliance  
 
Hlavním cílem Severoatlantické aliance v oblasti ochrany kritické infrastruktury je podpora 
národních plánů. Zájem Severoatlantické aliance o ochranu kritické infrastruktury začal 
v roce 2001 a postupně se upevňoval v několika politických dokumentech a programech. 
Orgány Severoatlantické aliance se zabývají ochranou kritické infrastruktury koordinovaným 
způsobem: v roce 2003 přijal Výbor pro civilní ochranu koncepci ochrany kritické 
infrastruktury, jehož součástí byl plán se šesti pracovními oblastmi, jehož cílem bylo určení  
a rozvoj nástrojů, které by země mohly využít k přípravě a řízení následků chemických, 
biologických, radiologických a jaderných incidentů (CBRN) a také pro následky přírodních 
katastrof. Tyto dokumenty v oblasti ochrany kritické infrastruktury jsou součástí širšího 
rámce, kterým je Akční plán pro civilní nouzové plánování v oblasti ochrany civilního 
obyvatelstva a jejich připravenost na použití biologických, chemických, radiologických  
a nukleárních látek, uskutečňovaných zejména prostřednictvím teroristických útoků. 
 

                                                           
7 Critical Infrastructure. European Commission. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure_en. 
8 Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury; KOM/2005/0576, 17. XI. 2005.  
EUR-lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52005DC0576 
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3.          Příklady mezinárodních cvičení na ochranu kritické infrastruktury 
 
3.1 Mezinárodní cvičení na ochranu kritické infrastruktury 
 
Dne 23. listopadu 2011 CSIRT.sk9 ve spolupráci s Ministerstvem financí Slovenské republiky 
připravil a realizoval v té době první národní cvičení na ochranu kritické informační 
infrastruktury, Slovak Information Security Exercise (SISE 2011). Do cvičení bylo zapojeno 
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, Úřad vlády Slovenské republiky, Telekomunikační 
úřad Slovenské republiky, Ministerstvo financí Slovenské republiky s rozpočtovou organizací 
DataCentrum, specializovaný útvar na řešení počítačových incidentů ve Slovenské republice 
(CSIRT.sk) a partnerské instituce ze sousedních států a to konkrétně České republiky  
a Rakouska. Jednalo se o instituce CSIRT.cz10 a CERT.at11. V roli pozorovatele se cvičení 
zúčastnily Ministerstvo obrany Slovenské republiky a CERT akademického sdružení CESNET 
z České republiky.  
 
Scénář cvičení odrážel reálnou situaci se simulovaným útokem typu distribuované odmítnutí 
služby (Distributed Denial of Service, DDoS) mířených na dostupnost vybraných 
elektronických služeb poskytovaných veřejnosti institucemi veřejné správy. Zdroj útoku 
pocházel z rozsáhlé sítě počítačů nakažených škodlivým kódem. Simulace útoku byla řízena 
velícími servery ze zahraničí. Úlohou účastníku bylo identifikovat typ útoku, jeho rozsah, 
a zabezpečit vzájemnou spolupráci při předcházení takovýchto typů útoků, zmírnění 
škodlivosti dopadů a znovuobnovení poškozených služeb.12 
 
3.2  Projekt TENACE 
 
Projekt TENACE měl za úkol zkoumat ochranu národních kritických infrastruktur před 
kybernetickými hrozbami. TENACE se zaměřil na tři scénáře: finanční struktury, energetické 
rozvodné sítě a dopravní systémy. Tyto systémy představují tři odlišná prostředí se zásadními 
hrozbami, vysokou mírou zranitelnosti a možnými protiopatřeními. Cílem TENACE bylo 
definovat technickou a organizační metodiku spolupráce, která by zvýšila ochranu 
takovýchto iniciativ s konkrétním cílem prozkoumat společné kroky a vytvořit jednotnou 
metodologii. Studium specifických zranitelností kritické infrastruktury a souvisejících útoků 
simulovalo vývoj algoritmů, modelů a nástrojů a pokusil se zahrnout také model neustále 
vyvíjejícího se protivníka. TENACE se zabýval kybernetickými útoky, kombinací 
kybernetických útoků a fyzických útoků a v neposlední řadě také počítačových podvodů 
v kontextu energetických sítí, dopravy a finančních infrastruktur. Projekt TENACE vyhodnotil 
výsledky konkrétních výzkumných skupin a vytvořil řešení pro potenciální útoky v každém 
konkrétním scénáři. Tato řešení byla ověřena na základě skutečných datových souborů. 

                                                           
9 Computer Security Incident Response Team Slovakia, zřízený Ministerstvem financí Slovenské republiky 
s cílem zabezpečit přiměřenou úroveň ochrany národní informační a komunikační infrastruktury (NIKI). 
10 Computer Security Incident Response Team Czech Republic, jehož úkolem je koordinace řešení 
bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v České republice a plnění role Národního CSIRT 
týmu podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. 
11 Computer Emergency Response Team Austria –  Pohotovostní tým pro počítačové systémy v Rakousku. 
12 Záverečná správa z cvičenia Slovak Information Security Exercise 2011. CSIRT.SK; DataCentrum. 2011. s. 14. 
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-170935 
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Začátek projektu: 1. února 2013, doba trvání: 3 roky, vedoucím tohoto projektu byl profesor 
Roberto Baldoni – italský předseda pracovní skupiny Cyber Security IT-US: bilaterální 
platforma pro vědeckou a technologickou spolupráci.13 
 
Součástí projektu TENACE bylo několik workshopů:  
 

 Workshop o analýze spolehlivosti a zabezpečení dat (Workshop on Reliability and 
Security Data Analysis – RSDA 2013) – 24. červen 2013, Budapešť, Maďarsko. 

 3. mezinárodní seminář IEEE pro certifikaci softwaru (Workshop on Software Certification 
WoSoCer 2013) – 4. – 7. listopad 2013, Pasadena, California, Spojené státy americké. 

 2. Seminář systémové bezpečnosti (2nd SysSec Workshop) – 24. červenec 2013, Bochum, 
Německo. 

 1. Mezinárodní workshop o analýze velkých objemů dat v reálném čase  
pro ochranu kritické infrastruktury (First International Workshop on Big Data Analytics 
for Data Security- DASec ) – 30. červen až 3. červenec 2014, Madrid, Španělsko. 

 1. Mezinárodní workshop o aspektech spolehlivost a zabezpečení kritické infrastruktury 
(1st International Workshop on Reliability and Security Aspects for Critical Protection 
ReSA4CI 2014), 9. září 2014, Firenze, Itálie. 

 2. Mezinárodní workshop o aspektech spolehlivosti a zabezpečení kritické infrastruktury 
(2nd International Workshop on Reliability and Security Data Analysis RSDA 2014),  
3. až 6. listopad, Neapol, Itálie. 

 2. Mezinárodní workshop o aspektech spolehlivosti a bezpečnosti kritické infrastruktury 
(2nd International Workshop on Reliability and Security Aspects for Critical Infrastructure 
– ReSA4CI 2015), 22. září 2015, Delft, Nizozemsko. 

                                                           
13 TENACE Project: Protecting National Critical Infrastructure from Cyber Threats.   
http://www.dis.uniroma1.it/~tenace/ 
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4.          Přístupy jednotlivých zemí 
 
V následující kapitole je věnována pozornost „národním“ přístupům k ochraně kritické 
infrastruktury v jednotlivých zemích s důrazem na popis sektorů a specifik podoblastí 
národní kritické infrastruktury a střechovou odpovědnost za tuto problematiku 
(ministerstvo, úřad, instituce) a jiné důležité parametry vhodné pro srovnání v oblasti 
ochrany kritické infrastruktury. 
 

Členské státy Evropské unie 
 

4.1  Estonsko 
 
Estonsko je jednou z nejrychleji se rozvíjejících informačních společností ve střední  
a východní Evropě. V roce 2005 přilákalo velkou pozornost, když uskutečnilo první kolo 
komunálních voleb prostřednictvím internetového hlasování. Tyto volby byly výsledkem 
ambiciózního úsilí pro podporu „informační společnosti“. Neustálé provozování informačních 
a komunikačních infrastruktur (IKT) poskytuje základ pro tuto vysoce rozvinutou informační 
společnost. Bezpečnost informací a ochrana kritických informačních infrastruktur jsou tudíž 
základními prvky bezpečnostní politiky Estonska.  
 
Estonský identifikační průkaz není jen plastovou kartičkou pro identifikaci vlastníka, ale také 
obsahuje čip s osobní datovou složkou a dvěma certifikáty, které zabezpečují elektronickou 
autenticitu a digitální podpis.14 Tyto funkce mohou být využity ke službám poskytovaným jak 
estonskou vládou, tak soukromým sektorem.  
 
Devadesát procent občanů Estonska už vlastní nový identifikační průkaz. Avšak pouze 
menšina používá tuto identifikační kartu k uvedeným funkcím, takže Estonská vláda 
propaguje možnosti užití karty, aby ji občané využili maximálním způsobem.  
 
Úkolem bezpečnostních agentur – bezpečnostní policejní komise, (která je součástí 
ministerstva vnitra) a informační rady (v rámci ministerstva obrany), je zajištění národní 
bezpečnosti a udržování ústavního pořádku prostřednictvím nevojenských preventivních 
opatření. Mezi funkce bezpečnostní policejní rady patří prevence špionáže, ochrana státních 
tajemství a boj proti terorismu a korupci. Informační rada naopak shromažďuje informace  
o zahraničních zemích a je zodpovědná za bezpečnost elektronicky přenášených informací.15 
 
4.2  Finsko 
 
Vláda se zaměřuje na ochranu kritické infrastruktury s cílem chránit základní struktury 
použitím nekritických technologií a organizací a to i při mimořádných situacích. Základním 
aspektem zabezpečení ochrany je tedy zajištění schopnosti obnovení systému.  
 

                                                           
14 Cyberstrategy. Ministry of Economic Affairs and Communications; Republic of Estonia.  
https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/development-plans#cybersecstrategy. 
15 Cyberstrategy. Ministry of Economic Affairs and Communications; Republic of Estonia.  
https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/development-plans#cybersecstrategy. 
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Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2006, o strategii pro zajištění funkcí životně důležitých 
pro společnost, zachování národní svrchovanosti, bezpečnosti společnosti a obyvatelstva ve 
všech bezpečnostních situacích jsou definovány životně důležité funkce společnosti, určují se 
jejich cíle a přiřazují strategické úkoly. Životní funkce společnosti dle tohoto usnesení jsou: 
řízení vládních záležitostí, mezinárodní činnost, národní vojenská obrana, interní bezpečnost, 
fungování ekonomiky a infrastruktury, zabezpečení běžného chodu života obyvatelstva, 
zabránění psychologické krizi. 
 
Usnesení také popisuje hrozby, které mohou ohrozit bezpečnost společnosti, běžný chod 
obyvatelstva nebo svrchovanost státu. Těmito scénáři ohrožení jsou: narušení elektrické sítě, 
závažné narušení zdraví a bezpečnosti příjmu obyvatelstva, závažné narušení fungování 
hospodářství, závažné havárie a přírodní katastrofy, ohrožení životního prostředí, 
terorismus, organizovaná a další závažná trestná činnost, hrozby spojené s migračními toky, 
politický, hospodářský a vojenský tlak a použití vojenské síly.16 
 
Tyto hrozby mohou nastat individuálně nebo současně. Dokonce i rozsáhlá připravenost 
nestačí k zabránění všech hrozeb, a proto je vyžadován systém hodnocení, který je schopný 
předpovědět a sledovat je. Tento systém musí být schopný analyzovat bezpečnostní trendy, 
sestavit scénáře a detekovat i slabé signály týkající se změn v bezpečnostním prostředí. 
 
V usnesení vlády je uvedeno pět oblastí, která berou v úvahu postupně rostoucí závislost 
společnosti na technologii i jejich rozsáhlý meziodvětvový význam. Vybranými oblastmi 
zájmu jsou státní správa (včetně přezkoumání jejich pravomocí), ochrana zdraví, elektronické 
a informačních a komunikačních technologií, zabezpečení dodávek energie a předcházení 
závažným ekologickým haváriím a boj proti nim. 
 
K zajištění životně důležitých funkcí společnosti byly ministerstvům přiděleny strategické 
úkoly. Každé příslušné ministerstvo zahrnuje zdroje potřebné pro rozvoj a udržování úkolů 
v jeho provozních a finančních plánech v rámci stávajících výdajových limitů. Úkolem 
zabezpečení elektrického napájení je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Ministerstvu vnitra je přiděleno zabezpečení pohotovostních služeb a civilní ochrany.17 
 
Závažnost a rozsah dané situace určuje úroveň, ve které stát řídí a koordinuje průběh krize. 
Příslušná ministerstva koordinují činnosti a jsou podporována dalšími ministerstvy. Zasedání 
stálých tajemníků a vedoucích pracovníků, kteří jsou stálými subjekty spolupráce, mají za 
úkol pomoci příslušnému ministerstvu. V případě potřeby se ostatní zúčastněné orgány, 
společnosti a organizace navzájem vyzývají, aby se podílely na koordinaci protiopatření. 
 

                                                           
16 LANDSTEDT, Jyrki; HOLMSTRÖM, Petter. Electric Power Systems Blackouts and the Rescue Services:  
The Case of Finland. Emergency Services College of Finland; State Provincial Office of Western Finland, 2007.  
https://pdfs.semanticscholar.org/0a7f/02d7bb9be016bd2f6eae389c0049ea70cce0.pdf 
17 LANDSTEDT, Jyrki; HOLMSTRÖM, Petter. Electric Power Systems Blackouts and the Rescue Services:  
The Case of Finland. Emergency Services College of Finland; State Provincial Office of Western Finland, 2007.  
https://pdfs.semanticscholar.org/0a7f/02d7bb9be016bd2f6eae389c0049ea70cce0.pdf 
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Úřad předsedy vlády pomáhá příslušnému ministerstvu ve věcech týkajících se krizové 
situace a komunikace. Oddělení vládních komunikací podporuje příslušné ministerstvo  
a koordinuje krizovou komunikaci. 
 
Schopnost orgánů krizového řízení k zajištění společnosti a jejich životně důležitých funkcí je 
testována ve cvičeních připravenosti. Jsou zde organizována cvičení specifická pro daný 
sektor: omezená cvičení se zvláštními situacemi a také velká celostátní cvičení. 
 
V roce 2004 se hlavy států a vlád dohodly na Programu obrany proti terorismu zaměřeném 
na podporu rozvoje špičkových technologií pro ochranu vojenských prostředků a vojsk.  
 
Ochrana kritické infrastruktury je jednou z priorit Severoatlantické aliance. Aliance klade 
zvláštní důraz na energetickou bezpečnost, do které zahrnuje bezpečnost dodávek  
i bezpečnost infrastruktury. Na summitu v Rize hlavy států a vlád vyzývaly ke 
koordinovanému postupu a mezinárodnímu úsilí posouzení rizik energetické infrastruktury 
a k podpoře zabezpečení energetické infrastruktury. Rada Severoatlantické aliance, jakožto 
řídící orgán Severoatlantické aliance, byla pověřena vymezením oblastí, kde vytyčuje deset 
schopností, které by mohly ovlivňovat prvky kritické infrastruktury:  
 

 centrální schopnost reakce,  

 zásobování (doplňování) základních služeb,  

 místní schopnost reakce,  

 dekontaminace,  

 místní očista,  

 vakcinace a ošetřování,  

 péče o hromadně zraněné,  

 hromadná evakuace,  

 zjišťování ohrožení a jejich pojmenování,  

 informování, varování a vyrozumění veřejnosti.18 
 
V rámci Severoatlantické aliance je problematika kritické infrastruktury řešena Hlavním 
výborem civilního nouzového plánování Severoatlantické aliance (Senior Civil Emergency 
Planning Committee – SCEPC) a jeho podvýbory. Hlavní výbor civilního nouzového plánování 
pověřil podvýbory přezkoumáním všeobecných aspektů ochrany kritické infrastruktury  
a možných následků v případě jejího narušení. Podvýbory vypracovaly dokumenty a studie, 
ve kterých se odkazují na to, že volba přístupu a celková implementace je v působnosti 
každého členského státu a členské státy Severoatlantické aliance by se měly prioritně 
zaobírat touto problematikou.19 
 
V rámci Severoatlantické aliance existuje pod hlavičkou Civilního a nouzového plánovaní 
program ochrany kritické infrastruktury, který se zaměřuje na ochranu funkčnosti, odolnosti 

                                                           
18 MARTÍNEK, Bohumír. Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České republice. 112. 
2008, č. 4, s. 22. http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2008/ duben/strana_22.html 
19 Koncepcia kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej ochrany a obrany. Bratislava: 
Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, 2007. 24 s. http://www.minv.sk/?Ochrana_kritickej_infrastruktury 
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a spolehlivosti této infrastruktury. Ochrana kritické infrastruktury je jednou z klíčových 
oblastí Civilního nouzového plánování Severoatlantické aliance ve spolupráci 
s Euroatlantickou radou partnerství. Hlavní ambicí Severoatlantické aliance v této oblasti je 
sdílení informací nejen o možném ohrožení této infrastruktury, ale i o způsobech její ochrany 
a případné obnovy.20 
 
Ilustrace: Finsko avizuje rozpracovaný plán pro budovy v oblasti náchylné k povodním 
podél pobřeží v Espoo:21 
 

 
 
Uvedený graf ukazuje přímou souvislost mezi úrovní hladiny vody během povodní 
v přímořských oblastech a nutností zvýšit úroveň založení budov nad úroveň moře, jehož 
výška se během posledních dvou dekád zásadním způsobem zvýšila.  
 
4.3  Maďarsko 
 
V roce 2005 Maďarsko převzalo z programu Evropské unie pro ochranu kritické 
infrastruktury stěžejní principy. Přestože některé principy v oblasti ochrany kritické 
infrastruktury už byly dříve implementovány, unijní program velmi silně ovlivnil rozvoj 
maďarské politiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Na základě tohoto vlivu, 
maďarská definice pojmu kritické infrastruktury odpovídá definicím Evropské unie, a je 
formulována stejně, jako v Zelené knize Evropské komise o Evropském programu na ochranu 
kritické infrastruktury.   

                                                           
15 GAVENDOVÁ, Hana. Komparace ochrany kritické infrastruktury v České republice a Evropské unii. Diplomová 
práce. Masarykova univerzita. Brno, 2009. 
https://is.muni.cz/th/50593/esf_m/Gavendova_Diplomova_prace.doc 
21 Seareg; Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region. Umwelt Bundesamt,  
22. VI. 2015. https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/climate-change- 
adaptation/adaptation-tools/project-catalog/seareg-sea-level-change-affecting-the-spatial 
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Dále byla dohodnuta právní definice zahrnující elektronickou komunikaci a poštovní služby. 
Podle článku 2, č. 11 ministerské vyhlášky č. 27/2004 Ministerstva informatiky a Komunikace, 
o Národní varovné službě pošty a komunikace sektorů a úkolů určených poskytovatelů 
služeb, kde infrastruktura může být: "Jakýkoliv objekt nebo služba, včetně elektronické 
komunikace a informačních systémů, jejichž nefunkčnost nebo zničení mohou vážně narušit 
– buď samostatně nebo ve spojení s jinými nefunkčními nebo zničenými kritickými 
infrastruktury – národní bezpečnost, životy a majetek občanů, správné fungování národního 
hospodářství a veřejných služeb."22 
 
Ochrana důležitých informačních systémů a kritických informačních infrastruktur je nedílnou 
součástí Strategie národní bezpečnosti Maďarské republiky. Výzvy informační společnosti  
a zranitelnost nových komunikačních technologií jsou výslovně uvedeny v bezpečnostní 
strategii jako rizikové faktory pro tuto zemi. Strategie národní bezpečnosti také jasně 
poukazuje na potřebu spolupráce s mezinárodními a soukromými partnery v oblasti ochrany 
kritické infrastruktury. Úspěšná ochrana vyžaduje úzkou spolupráci se spojenci, poskytovateli 
služeb i výzkumných středisek.23 
 
4.4   Německo 
 
Kritická infrastruktura je definována jako taková organizace a zařízení důležitého významu 
pro stát, při jejichž výpadku nebo narušení mohou nastat trvalé narušení zásobování, vážné 
narušení veřejné bezpečnosti, nebo jiné dramatické následky.  
 
Pro posílení ochrany kritické infrastruktury je zapotřebí zintenzivnění spolupráce, koordinace 
a výměna informací mezi jednotlivými partnery a aktéry vně i uvnitř, patří k nim: spolkový 
stát se svými úřady, jednotlivé spolkové země a jejich úřady, územní správní celky a města se 
svými úřady, provozovatelé infrastruktur, záchranné organizace, podnikatelské a odborné 
svazy, věda a výzkum, bezpečnostní průmysl, veřejnost (obyvatelstvo, média), mezinárodní 
a nadnárodní zařízení a v případě potřeby další instituce.24 
 
Faktory zvyšující riziko jsou pro Německo definovány jako územní aglomerace, přílišná 
složitost systémů, vzájemná závislost a propojení systémů, internacionalizace (migrace). 
 
Součástí strategie ochrany kritické infrastruktury je zdůraznění ekonomického užitku a také 
bezpečnosti jako faktoru konkurence soutěže (národní i globální). Strategie předkládá 
bezpečnost jako součást produkce hodnot, kde funguje kontrola výrobního a dodavatelského 
řetězce; dále udržení provozu v krizových situacích (business continuity management) a také 
věcnou a nákladovou přiměřenost při krizových situacích.25 

                                                           
22 Informace poskytnuta odborníkem: Ferenc Suba, CERT – Hungary (2008). 
23 Informace poskytnuta odborníkem: Ferenc Suba, CERT – Hungary (2008). 
24 Informace poskytnutá odborníkem: Dr. Monika John – Koch. Vedoucí KRITIS, oddělení pro kybernetickou 
bezpečnost; Oddělení řízení rizik, mezinárodní záležitosti; Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při 
katastrofách. 
25 National Strategy for Critical Infrastructure Protection (CIP Strategy): Bundesministerium des Innern. Berlin, 
2009. http://ccpic.mai.gov.ro/docs/Germania_cip_stategy.pdf 
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Strategický a právní rámec pro ochranu kritické infrastruktury v Německu existuje od roku 
2009, jejíž problematiku upravuje Národní strategie pro ochranu kritické infrastruktury.  
 
V současné době se vede diskuse o její aktualizaci a obnovení. 
 
Neexistuje žádný specifický a meziodvětvový akt na ochranu kritické infrastruktury, avšak  
v roce 2016 byl parlamentem přijat zákon o bezpečnosti informací. Tento zákon se týká 
sedmi odvětví: dodávky energie, informační technologie a telekomunikace, doprava, zdraví, 
voda, potraviny, finance a pojištění. Jsou vyloučena dvě odvětví: stát a správa – v zákoně  
o veřejné správě na federální úrovni pro ně existují zvláštní předpisy; média  
a kultura mají odpovědnost vůči státu.26              
 
Na federální úrovni je Spolkové ministerstvo vnitra ústředním orgánem pro ochranu kritické 
infrastruktury v rámci mezioborového hlediska. Kromě toho existuje několik ministerstev  
a agentur zabývajících se tímto tématem v odvětvovém přístupu, např. Ministerstvo pro 
hospodářství a energetiku nebo Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury. Od 
roku 2009 došlo na federální úrovni k silné spolupráci mezi vládními orgány a soukromým 
sektorem a oddělením KRITIS.27 
 
4.5  Nizozemsko 
 
Použitím tzv. metody Quick Scan28 a po konzultaci s Ministerstvem průmyslu  
a Vládou, bylo v roce 2002 rozhodnuto, že Nizozemská kritická infrastruktura zahrnuje 
11 odvětví a 31 kritických produktů a služeb. Tento výsledek byl upraven následně v analýze 
rizik. Od dubna 2004 seznam zahrnuje 12 kritických odvětví a 33 kritických produktů 
a služeb. Infrastruktury jsou považovány za kritické, pokud představují základní, 
nepostradatelnou službu pro společnost a pokud by jejich náhlé narušení způsobilo stav 
nouze nebo by mohlo mít nepříznivé společenské účinky v dlouhodobém horizontu.29  
 

                                                           
26 Informace poskytnutá odborníkem: Dr. Monika John – Koch. Vedoucí oddělení strategie KRITIS pro 
kybernetickou bezpečnost; Oddělení řízení rizik, mezinárodní záležitosti; Spolkový úřad pro civilní ochranu  
a pomoc při katastrofách. 
27 Manuals Node. Federal Office of Civil protection and Disaster Assistance: Bundesamt fur Bevolkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe. https://www.bbk.bund.de/EN/Publications/Manuals/manuals_node.html 
28 LUIIJF, Eric A. M.; BURGER, Helen H.; KLAVER, Marieke H. A.  Quick Scan: Critical Infrastructure Protection 
in The Netherlands. EICAR Conference Proceedings 2003. http://emsec.ruhr-uni-
bochum.de/media/crypto/attachments/files/2011/03/bpp_13_cip_luiijf_burger_klaver.pdf 
29 CASTELLON, Nicolas; FRINKING, Erik. Securing Critical Infrastructures in the Netherlands. The Hague Security 
Delta. https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/53/document/Securing-Critical-
Infrastructures-in-the-Netherlands.pdf 
KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Ochrana kritické infrastruktury v Nizozemsku. Ochrana a Bezpečnost, 
2012, podzim, článek 2012_C_05. http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_C/2012_C_05_krulik-krulikova.pdf 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. http://www.nctb.nl/ 
The Terrorist Threat Assessment Netherlands versus the Counterterrorism Alert System. National Coordinator 
for Counterterrorism and Security. http://english.nctb.nl/themes/counterterrorism_alert_system/ 
differences_between_the_dtn_and_the_counterterrorism_alert_system.aspx.  
Latest Information Levels of Alert Economic Sectors. National Coordinator for Counterterrorism and Security. 
http://english.nctb.nl/themes/counterterrorism_alert_system/latest_information.aspx 
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V květnu roku 2015 byl systém opět revidován a došlo k novému sektorovému rozdělení do 
kategorie A a B. Kategorie A byla definována jako ty infrastruktury, které dosahují určité 
mezní hodnoty pro jedno z kritérií dopadu: ekonomický dopad (ekonomické ztráty vyjádřeny 
v podílu na ročním hrubém domácím produktu), fyzické oběti, společenské dopady 
(emocionální a psychické problémy), nebo tzv. domino efekt. Do kategorie A tedy spadají:  

 

 národní doprava a distribuce elektřiny; 

 produkce plynu; 

 zásoby ropy; 

 skladování, produkce nebo zpracování jaderných materiálů; 

 zásoby pitné vody; 

 vodní hospodářství. 
 
Pro kategorii B platí nižší mezní hodnoty, než pro kategorii A: 
 

 regionální distribuce elektřiny a plynu; 

 letový provoz; 

 námořní a lodní doprava; 

 produkce, skladování a výroba chemických látek; 

 finanční sektor; 

 komunikace a nouzové služby; 

 policie; 

 vládní služby a datové systémy. 
 
Kritickou informační infrastrukturu Nizozemska tvoří převážně interní podpůrné 
infrastruktury kritických odvětví, jako je energetika, doprava, finanční sektor a je 
podporována souborem služeb poskytovaných společnostmi v odvětví telekomunikací  
a energetiky (pevné telekomunikační, mobilní telekomunikace, přístup k internetu, 
elektřina).   
  
V Nizozemsku je ochrana kritické infrastruktury / ochrana kritické informační infrastruktury 
vnímána stále častěji jako klíčová otázka národní bezpečnosti. Od konce devadesátých let  
XX. století bylo vynaloženo velké úsilí, aby byla kritická infrastruktura spravována 
lépe. Počáteční zaměření bylo  na politiku bezpečnosti informací obecně, protože 
neexistovala žádná jasná definice kritické infrastruktury. To se změnilo s projektem ochrany 
kritické infrastruktury, která začala v roce 2001 a formulovala zvláštní politiku pro ochranu 
kritické infrastruktury.30 
 
Nyní je Nizozemsko „majákem“ ochrany kritické informační infrastruktury. Nizozemsko, nebo 

přesněji, Haag, se pomalu stává místem, kde se centralizuje ochrana kritické infrastruktury. Můžeme 
zde jmenovat například Komuniační a informační agenturu Severoatlantické aliance (NATO 
Communications and Information Agency, NCI), Evropské středisko pro počítačovou 

                                                           
30 Securing Critical Infrastructures in the Netherlands. The Hague Security Delta. 
https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/53/document/Securing-Critical-
Infrastructures-in-the-Netherlands.pdf 
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kriminalitu v rámci Europolu (European Cyber Crime Centrer, EC3) a Eurojust; což je 
nepochybně velmi dobré prostředí pro řešení řady bezpečnostních problémů.31 
 
4.6 Rakousko 
 
Současné zdroje nebezpečí a rizik pro stát, společnost i jednotlivce, je možno vidět  
v oblastech politiky, ekonomiky, armády, životního prostředí, kultury a náboženství  
a informačních technologií. Informační a komunikační technologie získaly vlastní pozici  
v bezpečnostní politice Rakouska, protože spojují všechny ostatní bezpečnostní aspekty. 
Rakousko jako moderní společnost a jako malý stát je obzvláště zranitelné v oblasti 
informací. Ochrana kritické informační infrastruktury má proto pro Rakousko zásadní 
význam.  
 
Ilustrace: V Rakousku nejsou výslovně označeny objekty pojmem kritická infrastruktura, ale 
existuje zde seznam civilních objektů, které jsou považovány za důležité objekty a jsou tedy 
hodny speciálního režimu ochrany. Seznam těchto civilních objektů zahrnuje asi 180 položek, 
které jsou rozřazeny do tříd:32 
 

 instituce zákonodárné, výkonné a soudní moci; 

 infrastrukturní zařízení energetických společností; 

 informační a komunikační technologie; 

 infrastrukturní zařízení, která zajišťují poskytování životně důležitých služeb a produktů; 

 dopravní infrastruktura. 
 

 
                                                           
31 Netherlands. Software Alliance. 
http://cybersecurity.bsa.org/assets/PDFs/country_reports/cs_netherlands.pdf 
32 Österreichisches Programm zum Schutz kritischer Infrastrukturen (APCIP). Bundesministerium fur Inners. 
http://www.bmi.gv.at/505/start.aspx 
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Mapa zobrazuje rozprostření páteřní energetické a strategické dopravní infrastruktury na 
území Rakouska (zeleně -elektrické vedení; žlutě – plyn;  červeně – ropa) a dále jednotlivé 
hlavní uzlové body na těchto trasách (světle modrá barva a schéma vlevo nahoře  
– vodovody, které slouží Vídni; přečerpávací vodní elektrárny – zelenomodrá barva; 
zásobníky zemního plynu – žlutá barva; zásobníky ropy – červená barva; letiště – symbol 
letadla).33 
 
V roce 2008 byla spuštěna doména Týmu pro počítačovou reakci na mimořádné události 
(CERT.at).34 Účelem této platformy je koordinovat bezpečnostní úsilí a reakci na incidenty 
v oblasti bezpečnostních problémů bezpečnosti informačních technologií v Rakousku.35 
 
4.7  Spojené království 
 
Spojené království označuje národní kritickou infrastrukturu jako ty klíčové prvky vnitrostátní 
infrastruktury, které jsou nezbytné pro poskytování základních služeb ve Spojeném soustátí. 
Bez těchto klíčových prvků by služby nemohly být provozovány a pro Spojené království by 
mohlo mít vážné důsledky – včetně vážných ekonomických škod, vážného sociálního 
narušení nebo dokonce ztrát na životech.36 
 
Spojené království bylo jedním z prvních evropských států konstruktivně řešících 
problematiku ochrany kritické infrastruktury. Již v roce 1999 bylo zřízeno koordinační 
Centrum pro ochranu národní infrastruktury (Centre for the Protection of National 
Infrastructure, CPNI), jehož náplní je zajišťovat národní bezpečnost prostřednictvím 
bezpečnostního poradenství (zahrnuje fyzickou, personální a kybernetickou bezpečnost)  
a koordinovat činnosti k zlepšení ochrany kritické infrastruktury37. V současné době jde 
o nejvýznamnější instituci komplexně se zabývající ochranou kritické infrastruktury ve 
Spojeném království. 
 
V témže roce (jako součást „Ministerstva vnitra“ pro Anglii a Wales; Home Office) vznikla 
organizace, jejíž název lze přeložit jako „Národní koordinační středisko infrastrukturní 
bezpečnosti“ (National Infrastructure Security Coordination Centre; NISCC), zabývající se 
ochranou kritické infrastruktury výlučně proti kybernetickým hrozbám. Přínos Střediska byl  
a je v koordinaci vládních programů ochrany kritické infrastruktury a definici politiky 
vzájemné spolupráce mezi gestory služeb důležitých pro národní bezpečnost.  
 
Vláda Spojeného království chce chránit národní kritickou infrastrukturu před oběma druhy 
ohrožení, ať už před fyzickými útoky na objekty, tak před elektronickými útoky na počítače  

                                                           
33 Verwundbares Österreich: 400 potenzielle Terrorziele. Kurier.at, 13. XII. 2012.  
https://kurier.at/politik/inland/verwundbares-oesterreich-400-potenzielle-terrorziele/1.827.326 
34  Austrian Computer Emergency Response Team. http://www.cert.at 
35 Austrian Computer Emergency Response Team; CERT.at. 
http://www.cert.at/english/missionstatement/content.html 
36 Security Service MI5. https://www.mi5.gov.uk/what-we-do 
37 BRUNNER, Elgin M. and Manuel SUTER. International Critical Information Infrastructure Protection 
Handbook. 2008 / 2009: An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructure 
Protection Policies. Zürich, 2009. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-
for-securities-studies/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf 
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a komunikační systémy. Z tohoto důvodu byla také vyvinuta národní Strategie zabezpečení 
informací.38 
 
Ilustrace: Rozdělení sektorů a podsektorů kritické infrastruktury ve Spojeném království 
v porovnání s Evropským programem pro ochranu kritické infrastruktury (The European 
Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP):39 
 

 
 
Popis organigramů: Rozdělení sektorů a podsektorů kritické infrastruktury ve Spojeném 
království v porovnání s Evropským programem pro ochranu kritické infrastruktury; Evropský 
program pro ochranu kritické infrastruktury sektor nouzových služeb pojmenovává „civilní 
správa“, ve Spojeném království se pro jeho obdobu používá pojem „nouzové služby“. 
Evropský program pro ochranu kritické infrastruktury označuje další sektor „veřejný pořádek 
a bezpečnost“; ve Spojeném království se se tento sektor nazývá „vláda“ (správa věcí 
veřejných). Komunikace, energie, finančnictví, potraviny, rizika a veřejná bezpečnost, 
doprava a vodní hospodářství jsou společnými hlavními sektory jak ve Spojeném království, 
tak podle Evropského programu pro ochranu kritické infrastruktury. 
 
4.8 Švédsko 
 
Švédská agentura pro řešení mimořádných událostí (Swedish Emergency Management 
Agency  SEMA) odpovídá za koordinaci zajišťování národních informací na politické úrovni. 
Zahrnuje analýzu vývoje společnosti a vzájemnou závislost kritických společenských funkcí. 
Agentura dále podporuje interakci mezi veřejným a soukromým sektorem, koordinuje 
a iniciuje výzkum a vývoj v oblasti řízení mimořádných událostí. Má také celkovou vládní 
odpovědnost za zajištění informací o kritických infrastrukturách ve Švédsku. Oddělení  
pro zajišťování a analýzu informací v rámci SEMA a jeho hlavní aktivity:  
 

                                                           
38 BRUNNER, Elgin M. and Manuel SUTER. International Critical Information Infrastructure Protection 
Handbook. 2008 / 2009: An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructure 
Protection Policies. Zürich, 2009. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-
for-securities-studies/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf 
39 GALLOTTI, Rioccardo; BARTHELEMY, Marc. 
The Multilayer Network of Public Transport in the United Kingdom. Urban Demographics, 14. I. 2015.  
https://urbandemographics.blogspot.com/2015/01/the-multilayer-network-of-public.html 
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 udržovat aktualizovaný celkový obraz o informační bezpečnosti společnosti z hlediska 
hrozeb, zranitelností, ochranných opatření a rizik; jednou ročně předkládá vládě výroční 
hodnocení zabezpečení informací ve Švédsku; 

 realizace různých diskuzních fór s cílem vytvořit společnou národní kulturu zajišťování 
informací; některá fóra jsou určena výlučně pro soukromý sektor nebo veřejný sektor, 
jsou zde také kombinované fondy pro veřejný a soukromý sektor; 

 rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

 vývoj preventivních bezpečnostních doporučení v oblasti informačních technologií; 

 zahájení výzkumu a vývoje v oblasti důležitých společenských systémů a shrnutí 
příslušných posouzení rizik a zranitelnosti; 

 řízení Rady pro zajištění informací; 

 zajištění účastni na mezinárodních fórech.40 
 
Ve svých pokynech pro havarijní plánování a ve výroční zprávě o bezpečnosti informací ve 
Švédsku SEMA zdůrazňuje, že je potřeba zvýšit úroveň informační bezpečnosti ve Švédsku na 
přijatelnou úroveň. SEMA rovněž zdůrazňuje důležitost ochrany kritických infrastruktur 
státu. Řešení rizik technických kolapsů v elektroenergetice, telekomunikacích a informačních 
systémech, které jsou pro společnost zásadní, musí být podle SEMA prioritou. Pokud se 
jedná o kritickou infrastrukturu (zejména technickou infrastrukturu), opatření zaměřená  
na zmírnění následků vážných mimořádných událostí mají přednost před preventivními 
opatřeními.  
 
Společnost SEMA provedla případovou studii na téma rozsáhlých útoků na internetovou síť. 
Studie byla vytvořena na základě útoků, které se odehrály v Estonsku v roce 2007. Cílem 
studie bylo analyzovat, jak by Švédsko zvládlo podobný útok.41 
 
Prohlášení Švédska v debatě na téma "Ochrana kritické infrastruktury proti teroristickým 
útokům" při zasedání Rady bezpečnosti 13. února 2017 v New Yorku: „Objekty kritické 
infrastruktury jsou často terčem teroristických útoků. Prostřednictvím přerušení elektrického 
proudu, kontaminace nebo infikace vodních zdrojů, nebo oslabení ochoty jednotlivců 
cestovat, tyto útoky mohou dosáhnout hlavního cíle terorismu – způsobit co nejvíce strachu  
a narušení běžného života jednotlivce. Švédsko si je těchto hrozeb vědomé, a podniká také 
kroky, aby bylo schopno účinně reagovat. Od všech veřejných orgánů se vyžaduje, aby 
provedly bezpečnostní analýzu s cílem identifikovat důležitou kritickou infrastrukturu v rámci 
své působnosti, identifikovat a posoudit potenciální rizika. Účelem politiky ochrany kritické 
infrastruktury ve Švédsku je dvojí. Zaprvé, zlepšit povědomí, vytvořit odolnost a předcházet 
útokům, reagovat a zotavovat se z případů a krizí, kde se vyskytují. Druhým cílem je zvýšení 
spolupráce v oblasti prevence mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně 
veřejných a soukromých subjektů, jakož i na regionální a mezinárodní úrovni. Důležitost 
společných cvičení a školení s různými účastníky je vysoká. Ve Švédsku Rada pro spolupráci  
v oblasti boje proti terorismu sdružuje příslušné subjekty, aby společně zvýšily své vnitrostátní 
                                                           
40 Swedish Civil Contigency Agencies. https://www.msb.se 
41 BRUNNER, Elgin M. and Manuel SUTER. International Critical Information Infrastructure Protection 
Handbook. 2008 / 2009: An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructure 
Protection Policies. Zürich, 2009. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-
for-securities-studies/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf 
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kapacity. Přístup Švédska zahrnuje širokou škálu domácích aktérů, včetně orgánů činných  
v trestním řízení, zpravodajských a bezpečnostních orgánů, Agentury pro švédské civilní 
záležitosti, Agentury pro konkrétní odvětví, regionální a místní orgány a aktéři soukromého 
sektoru, kteří vlastní a provozují kritickou infrastrukturu.“42 
 
Z uvedeného prohlášení vyplývá, že Švédsko je s hrozbami obeznámeno a má zájem nadále 
přijímat opatření k ochraně kritické infrastruktury ať už proti terorismu nebo jiným 
nežádoucím vlivům.  
 
Další vybrané evropské země 
  
4.9 Švýcarsko 
 
Ochrana kritické infrastruktury obecně a zejména ochrana informační infrastruktury jsou pro 
švýcarskou bezpečnostní politiku velmi důležité. 
 
V červenci roku 2001 federální rada schválila první zprávu o ochraně kritických infrastruktur 
předloženou mezirezortní pracovní skupinou pod vedením Spolkového úřadu pro ochranu 
obyvatelstva (Bundesamt für Bevölkerungsschutz). Tato zpráva o kritické infrastruktuře 
hovoří jako o takové infrastruktuře, jejíž narušení, selhání nebo zničení by mělo vážný dopad 
na veřejné zdraví, životní prostředí, politické prostředí, bezpečnost, ekonomickou a sociální 
prosperitu obyvatelstva.43 
 
Švýcarsko je vysoce závislé na nepřetržitém provozu kritických infrastruktur, které zajišťují 
dodávky klíčových zboží a služeb. Výraz "kritické infrastruktury" se týká zařízení a organizací, 
jejichž narušení by mohlo způsobit vážné škody na nadregionální úrovni, např. v odvětví 
energetiky, v komunikačním sektoru nebo v odvětví dopravy. Mezi ně patří mimo jiné 
dodávky elektrické energie, dodávky pitné vody, informační a komunikační technologie nebo 
likvidace odpadu. Přerušení může mít rychlé následky pro obyvatelstvo a základ jeho živobytí 
a může ovlivnit další kritické infrastruktury prostřednictvím domino efektů: rozsáhlé výpadky 
napájení také naruší dodávku vody, telekomunikace a železniční dopravu. Hlavním cílem je 
proto zachovat provozuschopnost kritických infrastruktur.44 
  
Ochrana kritické infrastruktury dlouho postrádala meziodvětvovou koordinaci a konsolido-
vaný přístup na vnitrostátní úrovni. Federální rada pověřila Spolkový úřad pro ochranu 
obyvatelstva, aby koordinoval úsilí v oblasti ochrany kritické infrastruktury a zřídil pracovní 

                                                           
42 National Statement by Sweden, H.E. Ambassador Olof Skoog, the United Nations Security Council High-Level 
Open Debate on “Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Attacks”, New York, 13. II. 2017. 
Government Offices of Sweden. https://www.government.se/statements/2017/02/national-statement-by-
sweden-at-un-security-council-high-level-open-debate-on-protection-of-critical-infrastructure-against-terrorist-
attacks/ 
43 Critical Infrastructure Protection. Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen. 
https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/ski.html 
44 Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Bundesamt für Bevölkerungsschutz. 
https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/ski.html 
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skupinu pro ochranu kritické infrastruktury, ve které jsou zastoupeny všechny relevantní 
orgány.45  
 
Na základě poznatků získaných v těchto projektech vedených pracovní skupinou ochrany 
kritické infrastruktury, členové pracovní skupiny sestavili strategii základní ochrany kritické 
infrastruktury, která slouží jako základ pro národní strategii. Mimo jiné předkládá strategické 
cíle, příslušné zásady a popisuje opatření, která mají být přijata v oblasti ochrany kritické 
infrastruktury. Federální rada schválila 5. června 2009 základní strategii pro 
konkurenceschopnost a inovace a současně podpořila druhou zprávu, která poskytuje 
informace o stavu práce v různých projektech a o dosažených výsledcích.46 
 
4.10 Ukrajina 
 
V průběhu posledních let se na Ukrajině téma ochrany kritické infrastruktury dostalo do 
popředí, s ohledem na vývoj událostí v tamním regionu jde tedy o zcela logický vývoj. 
Současná situace na Ukrajině a události jí předcházející v uplynulých několika letech jsou 
příkladem, na kterém si lze ukázat aplikaci metod, jimiž se zpráva o ochraně kritické 
infrastruktury zabývá. Urgence a reálný dopad existujícího řešení ochrany nebo naopak jeho 
absence hrají v současnosti na Ukrajině klíčovou roli pro zachování nezávislé činnosti země.   
 
Zatímco ve vyspělých státech jako Spojené státy americké, Spojené království a Německo, 
začala diskuse a modernizace přístupu k ochraně kritické infrastruktury v období  
po září 2001, na Ukrajině se tato snaha stala reálně předmětem debat až v roce 2013, kdy 
Severoatlantická aliance v rámci „programu profesionálního/odborného vývoje“ 
(Programme for Professional Development; PDP) zahájila spolupráci s lokálními institucemi.  
 
V říjnu 2015 byl pak vydán „Zelená kniha k ochraně kritické infrastruktury na Ukrajině“. Celý 
záměr vytvořit ochranný systém a jeho praktickou aplikaci umocnila realita ruské hybridní 
agrese na území Ukrajiny. Zásadními se pak staly prezidentské dekrety č. 8/2017 a 37/2017  
z února 2017, jež uvedly v platnost rozhodnutí Bezpečnostní rady Ukrajiny pro vytvoření 
systému ochrany kritické infrastruktury.47 

 
Ukrajina v posledních letech čelí zcela zásadním bezpečnostním rizikům. Ať už jde 
o politickou krizi s účastí zahraničních subjektů na vnitřních záležitostech státu, nárůst 
extremismu a kriminality, sociální krize ve východních částech země, devastace obchodních 
vztahů a samotných podniků a samozřejmě i poničená či nezvladatelná infrastruktura, to vše 
definuje realitu, v níž se dnes Ukrajina nachází a s problémy, jež je potřeba systematicky 
řešit. Přestože v zemi existovaly i v minulosti složky pověřené konkrétními úkoly dílčí 
ochrany, správy a rozvoje jednotlivých prvků kritické infrastruktury, bylo a nadále je nutné 

                                                           
45 Schutz Kritischer Infrastrukturen. Bundesamt für Bevölkerungsschutz.  
https://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/ski.html 
46 The Swiss Programme on Critical Infrastructure Protection. Federal Office for Civil Protection. 
https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/ski.html 
47 KONDRATOV, Sergyi et al. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. Kyiv: National 
Institute for Strategic Studies, 2017. ISBN 978-966-554-284-1.  
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf  
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vytvořit komplexní systém, který zajišťuje celkovou integritu kritické infrastruktury, a její 
provázaností tak eliminuje slabá místa, jež se jindy při roztříštěnosti a neorganizované 
struktuře stávají přímými cíli účelu oslabení.  
 
Vzorem pro tyto snahy se pak staly západní organizace, a to zejména Evropská unie 
a Severoatlantická aliance. Primárně byla přejata souprava pojmů, neboť až definováním 
jednotlivých částí kritické infrastruktury bylo možno vyhodnotit jejich stav a vytvořit 
teoretickou soustavu jejich ochrany. Výsledkem je pak řada definic, jako u jiných států 
popsaných v této studii; na jedné straně prvky národního zájmu – kritická infrastruktura pod 
ochranou a na straně druhé faktory, které jí ohrožují. V obecné rovině jsou rozlišovány tři 
kategorie hrozeb – Nehody a selhání technické povahy (letecké katastrofy, výpadky 
energetiky, úniky nebezpečných látek, kolaps jaderné elektrárny, atd.); přírodní katastrofy 
(extrémní počasí, zemětřesení, povodně, tornáda, atd.); úmyslné činy (terorismus, válka, 
organizovaný zločin, atd.).48  
 
Je na místě zde zmínit kontext s vyhrocenou situací na východě země, v oblasti Donbasu, kdy 
protiteroristické aktivity zcela bezprecedentně ohrozily ekonomiku a kapitálové prostředky, 
zejména však uvrhly v nebezpečí civilní obyvatelstvo a životní prostředí a následně enormně 
zvýšily potencionální hrozby pro vysoce rizikové prvky kritické infrastruktury – elektrárny, 
zdroje nerostného bohatství, průmyslové objekty, chemické závody a páteřní sítě energetiky 
a surovin, a to ať už náhodnými škodami, ztrátou kontroly nad řízením těchto prvků nebo 
úmyslnou, sabotážní činností.  
 
Dle Analytického Centra Národní Bezpečnosti a Obranného Výboru Ukrajiny k únoru 2015, 
bylo mimo vysoký počet lidských ztrát (6 500 obětí) zasaženo, poničeno nebo zcela zničeno, 
velké množství prvků sloužících energetice a to 2 772 plynovodních tras a 1 080 objektů 
energetiky. Škody a ztráta kontroly nad uhelnými doly vedly k poklesu 35% v celkové těžbě 
země.49 
 
Je zcela nepochybné, že nedávné události ve východní části země budou mít dopady na 
rozvoj kritické infrastruktury a její ochrany v budoucích letech. Aktuálním příkladem 
takového vývoje je ukončení dodávek zemního plynu společností Gazprom. 
 
Kombinací hrozeb, respektive jejich naplněním by se nekomplexní systém, který  
na Ukrajině doposud existoval, mohl začít hroutit a mohl by nastat domino efekt v případě 
selhání prvků stejné úrovně; nebo kaskádově, v případě jejich závislosti.   
 
Se vznikem nové vládní iniciativy, ochrany kritické infrastruktury, přišel i další, nezbytný krok, 
který se prokázal jako klíčový ve vzorových strukturách členských států Evropské unie, a to 
vytvoření systémové provázanosti veřejného a soukromého sektoru, který se podílí na 

                                                           
48 KONDRATOV, Sergyi et al. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. Kyiv: National 
Institute for Strategic Studies, 2017. ISBN 978-966-554-284-1.  
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf 
49 KONDRATOV, Sergyi et al. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. Kyiv: National 
Institute for Strategic Studies, 2017. ISBN 978-966-554-284-1.  
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf 
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zřizování a správě prvků kritické infrastruktury. V obecné formě lze hovořit o vytvoření 
a řízení vztahů známých jako PPP (Public – Private Partnership; partnerství veřejného  
a soukromého sektoru). I v tomto případě je však nutno dojít jakémusi kompromisu, neboť 
při předpokladu zvýšení kvality správy, její bezpečnosti a udržitelnosti, za účasti soukromého 
sektoru dojde nutně k navýšení celkových provozních výdajů, resp. tyto by byly promítnuty 
do navýšení tržních cen služeb a produktu, jež jsou předmětem této ochrany. Mimo jiné jde 
však také o zpřístupnění mnohdy důvěrných dat, se kterými pak tyto subjekty nakládají  
a jimiž mezi sebou komunikují. Prioritou se tak stává vytvoření platformy řízení a dohledu 
nad výměnou informací a obecně rizik s tím spjatých – zřízení orgánu, který bude celou 
službu zaštiťovat.  
 
Ve své metodice implementace celého systému se Ukrajina obecně soustředí na tři kategorie 
priorit rozprostřených do deseti let (do 2 let, 3-5, 5-10 let) mezi lety 2017 až 2027. 
Nevýhodou Ukrajiny byl rozhodně fakt, že k vytváření systému ochrany začalo docházet  
v období, kdy byly chráněné prvky v přímém ohrožení, a v některých částech země probíhala 
krize,  při níž šlo těžce hovořit o ideálních podmínkách vhodných k zavádění systematických 
pravidel. Jinými slovy, že i v rámci ohrožených, či přímo napadených prvků je nutno 
rozlišovat prioritu; stejně tak jako nelze ty relativně v bezpečí z listu vyloučit. Dalším 
ztěžujícím faktorem je v poměrně vypjaté ekonomické situaci odsouhlasit nezbytnost výdajů 
spojených s vytvářením nového systému ochrany kritické infrastruktury.50 
 
Po řadě interních debat a panelových diskusí byla na sklonku roku 2015 představena Zelená 
listina, na základě níž byly zřízeny orgány a nadefinována metodika vytvoření ochrany 
kritické infrastruktury, v obecných principech shodná s těmi již popsanými v této studii.  
 
Za zmínku stojí navržené režimy – operativní módy kritické infrastruktury a režimy její 
ochrany.  
 

 Zelená – včasné varování (očekávání hrozby a ochrana) – standartní mód, kdy jsou 
jednotlivé situace na běžné bázi vyhodnocovány a informace sbírány a předávány dále.  

 Žlutá – poplach (identifikace hrozby, ochrana kritické infrastruktury) – prvek kritické 
infrastruktury nadále pod běžným provozem, stejně tak jako právní a ekonomický režim. 
V případě, že je hrozba identifikována přichází pohotovostní režim v rámci návrhového 
stavu, tedy akutně bez externí podpory. 

 Oranžová – potlačení hrozby a zmírnění dopadu na kritickou infrastrukturu – zvláštní 
mód provozu prvku kritické infrastruktury, je upraven právní a ekonomický rámec, 
systém ochrany plně aktivuje potlačení hrozby a zmírnění jejího dopadu, k čemuž využívá 
externí zdroje. 

 Modrá – reakce na hrozbu a obnova funkce kritické infrastruktury – zvláštní režim 
provozu kritické infrastruktury, upravený právní i ekonomický rámec, ochranný systém se 
plně věnuje obnovení provozu kritické infrastruktury pro společnost a stát. 

                                                           
50 KONDRATOV, Sergyi et al. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. Kyiv: National 
Institute for Strategic Studies, 2017. ISBN 978-966-554-284-1.  
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf 
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 Červená – reakce na hrozbu – speciální režim, výrazné změny právního a ekonomického 
rámce kritické infrastruktury, stát kompletně přebírá kontrolu, systém ochrany se 
kompletně zaměřuje na napadený prvek po dobu trvání režimu (válka, stav nouze).51 

 
Další vybrané země světa 
 
4.11  Austrálie 
 
Definice kritické infrastruktury přijatá v Austrálii je následující: „Ta fyzická zařízení, 
zásobování, řetězce, informační technologie a komunikační sítě, které by v případě 
neschopnosti nebo znepřístupnění po delší dobu, měly dopad na sociální nebo ekonomické 
blaho národa nebo by mohly snížit obranyschopnost Austrálie či ohrozit národní 
bezpečnost.“52 
 
Národní informační infrastruktura je podmnožinou kritické infrastruktury. Jako v mnoha 
zemích je většina prvků kritické infrastruktury vlastněna a provozována jako komerční 
podniky. V Austrálii je program ochrany kritické infrastruktury veden oddělením generálního 
prokurátora, především prostřednictvím Sítě pro sdílení důvěryhodných informací pro 
ochranu kritické infrastruktury. Ochrana kritické infrastruktury v Austrálii je rozdělena do 
devíti oblastí: komunikace, energie, bankovnictví a finančnictví, potraviny, nouzové služby, 
zdraví, shromaždiště velkého počtu osob, doprava, služby.53 
 
Drtivá většina kritické infrastruktury je vlastněna nebo provozována soukromým sektorem, 
spolupráce soukromého a veřejného sektoru je tedy klíčovým prvkem ochrany kritické 
infrastruktury. V roce 2002 vláda oznámila vytvoření Sítě pro sdílení důvěryhodných 
informací pro ochranu kritické infrastruktury (Trusted Information Sharing Network for 
Critical Infrastructure Protection, TISN).54 Síť je organizována podle sektorů kritické 
infrastruktury v Austrálii. Každé odvětvové skupině (Poradenství pro zajištění ochrany 
infrastruktury;  Infrastructure Advisory Group, IAG) předsedá zástupce kritické infrastruktury 
z tohoto odvětví.55 
 
Členství v této skupině je omezeno na majitele / provozovatele kritické infrastruktury 
a vládu. Logistickou podporu pro tuto skupinu poskytují vládní agentury, které s touto 
agendou pracují na denní bázi – například Úřad zdravotnictví se Zdravotnickou skupinou.  
 

                                                           
51 KONDRATOV, Sergyi et al. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. Kyiv: National 
Institute for Strategic Studies, 2017. ISBN 978-966-554-284-1.  
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf 
52 National Security. Attorney-General’s Department. 
https://www.ag.gov.au/NationalSecurity/Pages/home.aspx 
53 BRUNNER, Elgin M. and Manuel SUTER. International Critical Information Infrastructure Protection 
Handbook. 2008 / 2009: An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructure 
Protection Policies. Zürich, 2009. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-
for-securities-studies/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf 
54 Trusted Information Sharing Network for Critical Infrastructure Protection. http://www.tisn.gov.au 
55 Infrastructure Advisory Group. http://infragroup.com.au/ 
Trusted Information Sharing Network for Critical Infrastructure Protection. http://www.tisn.gov.au 
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Oddělení generálního prokurátora poskytuje podporu pro pohotovostní služby, bankovnictví 
a masové shromáždění. Každá sektorová skupina je zastoupená jejich předsedou v Poradním 
výboru pro kritickou infrastrukturu (Critical Infrastructure Advisory Council, CIAC). Poradní 
výbor podává zprávy generálnímu prokurátorovi. Tento princip je velmi efektivní cestou 
komunikace mezi provozovateli a majiteli kritických infrastruktur a australskou vládou. 
Vládou byly také zřízeny dvě stálé poradní skupiny: jedna pro bezpečnost informačních 
technologií a druhá pro ochranu kritické infrastruktury.56 
 
4.12 Brazílie  
 
Obecně řečeno, brazilská kritická infrastruktura zahrnuje oblast sociální, ekonomickou  
a technologickou. Přestože brazilská vláda nedefinovala pojem kritická infrastruktura, 
existuje sedm hlavních témat, která jsou neoficiálně oblastmi kritické infrastruktury: veřejná 
bezpečnost, energie, finance, dopravní systémy, zdroje vody, veřejné zdraví, teleko-
munikace.  
 
Bezpečnost informací v Brazílii není brána pouze jako problém výlučně spojený s informač-
ními technologiemi nebo s určitou organizací. Je to komplexní problematika řešená na 
regionální i globální úrovni, což usnadňuje a umožnuje organizovanou reakci na hrozby  
a zranitelnost kritické infrastruktury, související s používáním informačních technologií.57 
 
4.13 Kanada 
 
V Kanadě je kritická infrastruktura definována jako soubor fyzických a informačně 
technologických zařízení, sítí a prostředků, nezbytných pro zdraví, bezpečnost, hospodářskou 
rovnováhu obyvatel Kanady; účinného a bezproblémového chodu Kanadské vlády.58 
 
Kanadská vláda a každá provinční a územní samospráva definuje své vlastní prvky a sektory 
kritické infrastruktury. Vláda Kanady klasifikuje jako oblasti kritické infrastruktury následující: 
zdraví, potraviny, finance, voda, informační a komunikační technologie, bezpečnost, energie, 
výroba, vláda, doprava. Kanadská vláda uznává, že kritická infrastruktura státu by mohla být 
potenciálně ovlivněna fyzickými i kybernetickými hrozbami, ať už přirozenými nebo 
člověkem vyvolanými. Na základě komplexnosti povahy ohrožení kritické infrastruktury vláda 
přijala přístupy k ochraně kritické infrastruktury. 
  
V roce 2001 kanadská vláda začala reagovat na rostoucí propojenost politik ochrany kritické 
infrastruktury a ochrany kritické informační infrastruktury; a proto v roce 2003 spojila 
kancelář odpovědnou za kritickou infrastrukturu a připravenost na nouzové situace 
s různými agenturami odpovědnými za národní bezpečnost, veřejnou bezpečnost a havarijní 

                                                           
56 BEGGS, Christopher. A Holistic SCADA Security Standard for the Australian Context. Edith Cowan University,  
2008. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.7581&rep=rep1&type=pdf 
57 RIBEIRO, Sérgio, Luis. Critical Infrastructure in Brazil: Motivations.  Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Telecomunicações; Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/ 
265355586_Critical_Infrastructure_Protection_in_Brazil_Motivations 
58 MACAULAY, Tyson. Critical infrastructure: Understading Its Component Parts, Vulnerabilities, Operating Risks 
and Interpendencies. CRC Press. ISBN 978-1-4200-6836-8. 
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připravenost. Toto oddělení, které se nyní nazývá Public Safety Canada (Veřejná bezpečnost 
Kanady), bylo vytvořeno za účelem ochrany svých občanů před řadou rizik, včetně přírodních 
katastrof, zločinu a terorismu.59 
 
4.14 Malajsie 
 
Systém pobřežní infrastruktury je průběžně vylepšován s cílem řešit klimatické změny, 
neustálý nárůst hladiny moří a nepříznivých dopadů počasí. Neustále dochází k posuzování 
rizik všech pravděpodobných hrozeb, rozvoji strategií obnovy a odolnosti pro systémy po 
katastrofách. Více konkrétních informací k ochraně kritické infrastruktury v Malajsii nebylo 
možné z otevřených zdrojů dohledat. 
 
4.15 Turecko       
 
Turecko je vystaveno mnoha přírodním katastrofám, včetně zemětřesení, sesuvů půdy  
a povodní. Zemětřesení v magistrátu Marmara v roce 1999 mělo za následek přes 18 000 
úmrtí a odhadované ztráty přes 28 miliard dolarů. Největší město v zemi, Istanbul, se nachází 
na severní anatolské provincii, a proto je vysoce náchylné k zemětřesení. Odhaduje se, že 
33 procent škol v zemi je potenciálně seismicky zranitelná. Přestože jsou méně 
dokumentovány, dochází v Turecku i k povodním a sesuvům půdy, což způsobuje významné 
ztráty. Od roku 2014 došlo v Ankaře, Artvinu, Izmiru a Mersinu k vážným záplavám. V roce 
2016 postihly oblast Cukurova za 50 let třetí těžké srážky. To vedlo k zaplavení měst, 
zablokovalo přístupové cesty do přístavu a zastavilo operace v přístavu.60 
 
Za posledních pět let se Turecko stalo jednou ze zemí, ve které se nachází největších počtů 
uprchlíků. Do roku 2017 bylo do měst a vesnic do začleněno přibližně 2,8 milionu Syřanů pod 
dočasnou ochranou, kteří zvyšují potenciální riziko pro bezpečnost Turecka. 
 
Turecko pokročilo v řízení rizik spojených s katastrofami prostřednictvím zahájení reforem  
s cílem lépe řídit ochranu kritické infrastruktury a upevnit institucionální systém pro funkční 
řízení rizik spojených s katastrofami. 
 
Za účelem překonání institucionální fragmentace vláda v roce 2009 zřídila řídící úřad v oblasti 
řízení katastrof a mimořádných událostí. Vláda přijala v roce 2015 Turecký národní plán 
reakce na katastrofy, který má obsahovat všechny reakce na katastrofy a havarijní situace. 
 
Rovněž byla podniknuta opatření k zvětšování investic do snižování rizik v provinciích. 
Například projekt „ISMEP“61 v oblasti snižování hluku v oblasti seismických rizik a podpory 
havarijního záměru zvyšuje připravenost, posiluje kritickou infrastrukturu a zlepšuje 

                                                           
59 MACAULAY, Tyson. Critical infrastructure: Understading Its Component Parts, Vulnerabilities, Operating Risks 
and Interpendencies. CRC Press. ISBN 978-1-4200-6836-8. 
60 KAPUCU, Naim a Kuotsai TOM LIOU. Disaster and Development: Examine Global Issues and Cases. Springer, 
2014. ISBN 978-3-319-04467-5.  
61 Turkey – Istambul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project. World Bank, 25. IV. 2005. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/415551468121763183/Turkey-Istanbul-Seismic-Risk-Mitigation-
and-Emergency-Preparedness-Project 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Adriana Kořená, Přístupy k ochraně kritické infrastruktury: Mezinárodní srovnání (2019_D_02) 

 
 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
28 

institucionální a technické kapacity pro řízení rizik spojených s katastrofami a nouzovou 
reakci. Vláda také uvedla jako jeden z cílů pro zvýšení bezpečnosti a ochrany kritické 
infrastruktury zlepšení seizmické bezpečnosti všech škol v celostátním měřítku.62 
 
Turecko si v oblasti vypracování systému ochrany kritické ochrany vytyčilo následující cíle: 
 

 podstatné snížení seismického rizika škol; 

 zlepšení odolnosti budov ve velkých městech a snížení rizik pro kritickou infrastrukturu; 

 budování kapacity řízení rizik spojených s katastrofami, zejména na místní úrovni; 

 zlepšení finanční ochrany a rozpočtových zdrojů; 

 plnění závazků na nejvyšších úrovních; 

 formalizace návrhu "Národní kybernetické bezpečnostní politiky"; 

 akční plán pro kybernetickou bezpečnost; 

 schválení návrhu zákona o elektronické správě a informací; 

 harmonizace se zásadami Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; 

 přidělování dostatečného rozpočtu na podporu studií ochrany kritické infrastruktury; 

 spolupráce a koordinaci se soukromým sektorem; 

 založení centra, které koordinuje studie související s kritickou infrastrukturou; 

 určení rolí a povinností v oblasti ochrany kritické infrastruktury; 

 provádět celoevropskou analýzu rizik za účelem stanovení kritické situace infrastruktury 
a jejich závislosti; 

 vytvoření partnerství mezi vládou a provozovateli kritické infrastruktury (veřejné nebo 
soukromé) za účelem sdílení informací; 

 provádění pravidelných bezpečnostních testů a cvičení k určení zranitelnosti a přijmout 
protiopatření; 

 mezinárodní spolupráce s ostatními zeměmi a nadnárodními organizacemi; 

 podpora výzkumných a vývojových aktivit; 

 zřízení silných a celostátních CERT týmů.63 
 
Pro Turecko má rozvoj ochrany kritické infrastruktury zásadní význam. Byl by to jeden 
z mnoha aspektů, který by Turecko posunul opět o něco blíže k rozvinutým zemím. Turecko 
by mohlo čerpat další know-how a pokyny pro ochranu kritické infrastruktury od ostatních 
zemí; prostřednictvím své účasti v mezinárodních organizacích. 
 
4.16 Spojené státy americké 
 
Spojené státy americké dosáhly pokroku, pokud jde o strategickou architekturu kritických 
infrastruktur a jejich ochranu. Od 11. září 2001 se mnoho organizací ve Spojených státech 
amerických zabývá kritickými infrastrukturami. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (The 
Department of Homeland Security DHS) nyní koordinuje všechny iniciativy americké vlády na 
ochranu kritické infrastruktury na vládní úrovni a začleňuje řadu různých vládních agentur. 

                                                           
62 Tamtéž. 
63 Turkey – Istambul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project. World Bank, 25. IV. 2005. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/415551468121763183/Turkey-Istanbul-Seismic-Risk-Mitigation-
and-Emergency-Preparedness-Project 
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To by mělo pomoci sjednotit odpovědnosti v Spojených státech amerických v oblasti ochrany 
kritické infrastruktury, a předejít tak situaci, kdy podobné programy iniciuje více než jedna 
agentura. Spolupráce se soukromým sektorem a myšlenka vytváření center pro analýzu 
sdílení informací (Information Sharing Analysis Centers ISAC) pochází právě ze Spojených 
států amerických. Od událostí ze dne 11. září 2001 se kritická infrastrukturní ochrana stala 
hlavní prioritou orgánů zodpovědných za bezpečnost a ochranu kritické infrastruktury ve 
Spojených státech amerických.64 
 
Federální úřady i soukromý sektor disponují dostatkem zdrojů k ochraně kritické 
infrastruktury, ale tato ochrana není téměř nijak koordinovaná a  je špatně využívaná. 
Konkrétně pak Národní bezpečnostní rada navrhuje vytvořit samostatná bezpečnostní řešení 
pro sítě zařazené do kritické infrastruktury Spojených států amerických, včetně páteřních 
optických sítí a také vyhrazení části spektra pro záložní komunikační sítě. Vysokou prioritu by 
podle rady mělo mít i sdílení informací o veškerých pokusech narušení kritické infrastruktury 
mezi jednotlivými úřady a  Národním sborem poradců pro infrastrukturu. Federální vláda by 
podle sboru poradců měla vypsat pobídky na investice do modernizace kritických 
infrastruktur. Na to vše by měl dohlížet nový operační útvar, který by se skládal z expertů 
z vládních úřadů a společností z oblastí energetiky, financí a komunikace.65 

                                                           
64 Critical Infrastructure Protection: Survey of World-Wide Activities. Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik, 2004. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Kritis/ 
paper_studie_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile 
65 POTŮČEK, Jan. Americké úřady nejsou dobře zabezpečeny. Spojeným státům americkým hrozí kybernetické 
útoky. Novinky.cz. 6. XI. 2017. https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/448331-americke-urady-
nejsou-dobre-zabezpeceny-usa-hrozi-kyberneticke-utoky.html 
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5. Situace v rámci České republiky 
 
5.1 Kritická infrastruktura v České republice 
 
Ochrana kritické infrastruktury je proces, který je zaměřen na zajištění fungování subjektů 
kritické infrastruktury a objektů, které vlastní nebo provozují tak, aby nedocházelo k jejich 
selhání při všech možných rizicích a hrozbách. 
 
Smyslem ochrany kritické infrastruktury musí být minimalizace dopadů její destrukce tak, 
aby narušení funkcí, činností nebo služeb bylo krátkodobé, málo četné, zvladatelné, byť 
provizorním způsobem a územně omezené tak, aby postihlo co nejmenší počet obyvatelstva. 
Ochranu kritické infrastruktury však nelze realizovat bez dodavatelů výrobků  
a služeb ze státního, ale i soukromého sektoru; to je subjektů kritické infrastruktury, které by 
měly sehrávat rozhodující úlohu při narušení své ekonomické činnosti a při hledání cest jak 
náhradním nebo provizorním způsobem zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva.66 
 
Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 
kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by znamenalo závažný dopad na bezpečnost 
státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku 
státu. 

                                                           
66 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).  
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon). Portál veřejné správy.  
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 
Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8  
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2011, č. j. MV-76085-
1/PO-OKR-2011. 
Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8  
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Portál krizového řízení v Jihomoravském kraji; KRIZPORT, 9. VIII. 2011. 
http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/metodika-zpracovani-krizovych-planu 
Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení  § 27 odst. 8 
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2011. http://www.hzscr.cz/soubor/metodika-
krizove-plany-final-001-pdf-adobe-reader-verze-el-podpis-0-podepsal-ing-miroslav-stepan-miroslav-stepan-
grh-izscr-cz-2011-07-12-15-18-14-z-pdf.aspx 
Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických 
infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. EUR-Lex. European Union. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114. 
Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005). Portál krizového řízení v Jiho-
moravském kraji; KRIZPORT.  
http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/zelena-kniha-o-evropskem-programu-na-ochranu-kriticke 
Evropský program na ochranu kritické infrastruktury. Hasičský záchranný sbor České republiky. 
http://www.hzscr.cz/clanek/evropsky-program-na-ochranu-kriticke-infrastruktury-european-programme-for-
critical-infrastructure-protection.aspx 
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Prvkem kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií (je-li prvek kritické 
infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 
kritické infrastruktury). Tato kritéria jsou obsažena v nařízení vlády č. 432/2010 Sb.,  
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.67 
 
Průřezová kritéria 
 
Z nařízení vlády 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury: 
 
Průřezovým kritériem pro určení prvku KI je hledisko: 
 
1. obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin; 
2. ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu; 
3. dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 
125 000 osob. 

 

                                                           
67 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 
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Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury a jejich pododvětví68 
 

 
 

                                                           
68 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

1. ENERGETIKA 
 

a) Elektřina 
b) Zemní plyn 
c) Ropa a ropné produkty 
d) Centrální zásobování teplem 

2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

3. POTRAVINÁŘSTVÍ  
A ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

a) Rostlinná výroba 
b) Živočišná výroba 
c) Potravinářská výroba 

4. ZDRAVOTNICTVÍ  

5. DOPRAVA a) Silniční doprava 
b) Železniční doprava 
c) Letecká doprava 
d) Vnitrozemská vodní doprava 

6. KOMUNIKAČNÍ  
A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

a) Technologické prvky pevné sítě elektronických 
komunikací  
b) Technologické prvky mobilní sítě elektronických 
komunikací 
c) Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní 
vysílání 
d) Technologické prvky pro satelitní komunikaci 
e) Technologické prvky pro poštovní služby 
f) Technologické prvky informačních systémů 
g) Oblast kybernetické bezpečnosti 

7. FINANČNÍ TRH A MĚNA  

8. NOUZOVÉ SLUŽBY a) Integrovaný záchranný systém 
b) Radiační monitorování 
c) Předpovědní, varovná a hlásná služba 

9. VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

a) Veřejné finance 
b) Sociální ochrana a zaměstnanost 
c) Ostatní státní správa 
d) Zpravodajské služby 
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Nejrizikovější oblasti kritické infrastruktury v České republice 
 
V této kapitole jsou vybrány oblasti kritické infrastruktury v České republice, jejichž narušení 
by mělo dle autorky nejzávažnější dopady na životy, zdraví a majetek obyvatel České 
republiky a jejich substituce by byla velmi složitá. Je zde popsán aktuální stav a možné 
scénáře při výpadku energií a vody, narušení stability bankovního sektoru, datových  
a telekomunikačních sítí.  
 
Popis mapy: Kritická infrastruktura v oblasti energetiky je tvořena zejména sítí ropovodů, 
plynovodů, elektráren a distribučních sítí elektrické energie. Na obrázku vidíme: elektrárny 
jaderné, vodní, uhelné (červenou barvou), distribuční sítě elektrické energie (červená  
– vedení 400 kV, modrá – 220 kV). Fialovou barvou jsou znázorněny rozvodny elektrické 
energie.  
 
Elektřina 
 
Elektrizační soustava je teritoriálně celostátní plošný systém s vysokou mírou vazeb na 
obdobné soustavy okolních států. Výpadky v jednom státě (nebo několika státech) tak 
mohou negativně ovlivnit situaci ve státě jiném. Na druhé straně je to i naopak, výpadek  
v jednom státě lze řešit díky propojení elektrizační soustavy na obdobné soustavy dalších 
států. 
 
Existují události, které v závislosti na své závažnosti, na rozsahu jimi zasaženého území  
a četnosti výskytu, mohou způsobit poškození nebo ztrátu funkce některého či několika 
prvků kritické infrastruktury v oblasti výroby a distribuce elektrické energie. Toto by zákonitě 
vedlo k haváriím regionálního nebo i celostátního charakteru. Z řady zemí jsou známy 
události, jejichž důsledkem byl totální výpadek elektrizační soustavy (tzv. blackout). Na 
dodávkách elektrické energie jsou závislé prakticky všechny další oblasti kritické 
infrastruktury.69 
 
Dojde-li k výpadku dodávek elektrické energie ve velkém rozsahu, jsou postiženy prakticky 
všechny ostatní oblasti kritické infrastruktury v důsledku čehož mohou vzniknout následující 
negativní důsledky například:70 
 

 ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek 
elektrické energie do zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, vytápění aj., 

 ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních krizových situací 
(např. riziko vzniku epidemií, narušení dodávek potravin, vody, léčiv), 

 riziko poškození životního prostředí (odpady, kanalizace, čističky) 

 riziko vážného narušení hospodářství s významnými ekonomickými ztrátami v bankovním 
a finančním sektoru, průmyslu, zemědělství a službách, 

                                                           
69 Ochrana kritické infrastruktury. Vzdělávání členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2014. 
https://www.vzdelavani-dh.cz/publicCourse?id=59&head=121&subhead=298 
70 HRUBÝ, Zdeněk, Libor LUKÁŠEK a a kolektiv. Energetická bezpečnost České republiky. Praha: Karolinum, 2015. 
ISBN 978-80-246-2974-2. 
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 riziko rychlého nárůstu nezaměstnanosti (redukce hospodářských činností, snížení 
kapacitních možností a značných ekonomických ztrát hospodářských subjektů), 

 riziko omezení základních sociálních služeb obyvatelstvu, 

 následkem může být rabování a při dlouhodobějším dopadu i občanské nepokoje. 
 

Plyn 
 
Česká republika má vysoce rozvinutý systém plynovodů. Na dodávkách zemního plynu jsou 
závislá všechna města a větší obce (pro ohřev vody, pro vaření, pro topení).  Zdroje zemního 
plynu v České republice jsou ovšem velmi malé. Vzhledem k závislosti na dovozu je základem 
spolehlivého zásobování České republiky zemním plynem zajištění diverzifikace zdrojů 
a uzavření dlouhodobých smluv s jeho producenty. Částečným řešením pro toto riziko je 
skladování plynu v podzemních zásobnících. 
 
Možný domino efekt: při narušení plynovodů nebo zásobníků hrozí výbuch, což by mělo 
vážný dopad na zdraví a životy osob; narušení dalších prvků kritické infrastruktury.71 
 
Ropa 
 
Česká republika je závislá na dodávkách ropy. Pro řešení krizové situace (přerušení dodávek 
ropy) byl přijat zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). 
Pro zmírnění dopadů této krizové situace může vláda ve svém nařízení vyhlásit stav ropné 
nouze.72 
 
Komunikační sítě 
 
Vážné důsledky mohou mít výpadky telefonních a datových sítí. Ty mohou být důsledkem 
výpadku energie nebo mohou mít vlastní příčiny (kybernetický útok, softwarová chyba, 
přetížení). Informační a komunikační technologie a jejich ochrana je jednou z nejdůležitějších 
součástí kritické infrastruktury. Zde opět hrozí potenciální domino efekt: při výpadku 
dodávek elektrické energie, pokud není zajištěn náhradní zdroj elektřiny.73 

 
Bankovní a finanční sektor 
 
Bankovní a finanční sektor může být narušen jak fyzickými vlivy, tak destabilizací 
komunikačních a informačních systémů (narušení softwaru). U bankovního a finančního 
sektoru je vysoké riziko domino efektu: pokud je narušen bankovní a finanční sektor, 

                                                           
71 SVOREŇ, Pavel. Relevantní scénáře diverzifikace importních tras zemního plynu do České republiky a jejich 
vliv na posílení energetické bezpečnosti (bakalářská práce). Brno: Masarykova univerzita, 2002.  
https://is.muni.cz/th/363770/fss_b/relevantni_scenare_diverzifikace_importnich_tras_zemniho_plynu_do_CR
_a_jejich_vliv_na_posileni_energeticke_bezpecnosti.pdf 
72 Zákon č. 189/1999 Sb, o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). 
73 Ochrana kritické infrastruktury. Vzdělávání členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2014. 
https://www.vzdelavani-dh.cz/publicCourse?id=59&head=121&subhead=298 
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důsledky dopadnou na téměř všechny ostatní sektory. Ale také, pokud nastane mimořádná 
událost či krizová situace velkého rozsahu, důsledky se naopak postihnou bankovní 
a finanční sektor.74 
 
Nositelé úkolů a realizátoři programu ochrany kritické infrastruktury 
 
Hlavními realizátory a nositeli úkolů na úseku ochrany kritické infrastruktury jsou především: 

 

 Vláda České republiky, 

 Ministerstvo vnitra, 

 ministerstva a ústřední správní úřady, v jejichž gesci jsou jednotlivé oblasti kritické 
infrastruktury, 

 subjekty kritické infrastruktury. 
 
Orgány krizového řízení v České republice 

 

 Vláda České republiky, 

 ministerstva a ostatní správní úřady, 

 Česká národní banka, 

 orgány krajů, obcí,  

 určené orgány s územní působností.  
 

Prvky kritické infrastruktury určují ministerstva a ústřední správní úřady. Na základě tohoto 
určení mají provozovatelé prvků povinnost zpracovat plán krizové připravenosti subjektu 
kritické infrastruktury (PKPSKI).  
 
Plán krizové připravenosti 
 
Plán krizové připravenosti (PKP) je zpracováván právnickými a podnikajícími fyzickými 
osobami, které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu (subjekt kritické 
infrastruktury) za účelem ochrany prvku kritické infrastruktury. 
 
1. Základní část – přehled hodnocení možných rizik, možné dopady, důvody zapracování do 

plánu. 
2. Operativní část – spojení na orgány krizového řízení, plán opatření hospodářské 

mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky, postupy řešení krizových situací, přehled 
plánů využitelných při řešení krizových situací, přehled uzavřených smluv k zajištění 
provedení opatření. 

3. Pomocná část – přehled právních předpisů využitelných při mimořádných událostech 
nebo krizových situacích. 

                                                           
74 REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. 
ISBN 8071794538. 
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Vztah plánů krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a krizových plánů 
ústředních správních úřadů 
 
V případě, že je subjektem kritické infrastruktury současně ministerstvo, jiný ústřední správní 
úřad, Česká národní banka nebo jiný státní orgán, který má povinnost zpracovat krizový plán, 
může tyto dva dokumenty sloučit do jednoho dokumentu. Musí však mít náležitosti obou 
dvou plánů.  
 
Závěr 
 
Několik uvedených zemí v této studii v posledních letech přijalo nebo aktualizovalo národní 
strategie ochrany kritických infrastruktur. Srovnání různých strategií ukazuje, že je bezesporu 
nutné nadále podporovat dialog a spolupráci v rámci jednotlivých odvětví a pododvětví 
kritické infrastruktury, a také spolupráci státních orgánů i provozovatelů kritické 
infrastruktury. Konkrétním příkladem by mohlo být vytvoření adresáře kritických 
infrastruktur, respektive identifikace jednotlivých kritických objektů – v některých případech 
jsou kritické infrastruktury označeny pouze obecně (například vodní dílo) bez dalšího určení 
konkrétních objektů. S tímto souvisí také rozpracování koncepcí plánů ochrany na konkrétní 
objekty kritické infrastruktury, které zatím mnoho z uvedených zemí nemá zpracováno. 
 
Dalším nástrojem v oblasti ochrany kritické infrastruktury jsou CSIRT a CERT týmy, které jsou 
vedoucími subjekty ve strukturách ochrany kritické informační infrastruktury napříč téměř 
všemi uvedenými státy. Tyto expertní týmy koordinují národní kybernetickou bezpečnostní 
politiku, rozvíjí strategii kybernetické bezpečnosti, zajišťují potřebné řízení v oblasti 
informačních technologií a řízení incidentů spojených s bezpečností v různých provozních 
prostředích.  
 
Ke zvýšení účinnosti systému ochrany kritické infrastruktury je bezesporu nutná také 
mezinárodní spolupráce, konkrétní vymezení oblastí kritické infrastruktury, příslušná právní 
úprava a příprava na možné události formou cvičení, simulací domino efektů, vytvoření 
různých odborných seminářů a sdružení, která budou mít za úkol definovat sjednocený 
pohled na kritickou infrastrukturu. 
 
Hypotéza č. 1: Odvětví kritické infrastruktury v konkrétních zemích jsou koncipována do 
značné míry podle místních podmínek a priorit. V případě většiny z uvedených zemí je možno 
z otevřených zdrojů dohledat přímou definici kritické infrastruktury, nebo alespoň částečnou 
formulaci a popis kritické infrastruktury, ač tak není vždy doslovně označena. 
 
Hypotéza č. 2: Ačkoliv se institucionální zaštítění v jednotlivých uvedených zemích liší, lze 
obecně říci, že střechovou zodpovědnost na úseku ochrany kritické infrastruktury mají 
nejčastěji ministerstva vnitra a obrany (Německo, Itálie, Česká republika, Finsko, Švýcarsko, 
Spojené státy americké), v případě ochrany kritické infrastruktury ministerstva technologií  
a inovací. V některých z uvedených států jsou na ochranu kritické infrastruktury vyčleněny  
a vytvořeny specializované oddělení, které buď za problematiku kritické infrastruktury  
zodpovídají, nebo spolupracují s vládními institucemi a zodpovědnost je sdílená (Spojené 
království, Turecko, Spojené státy americké, Německo). 
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Hypotéza č. 3: Spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem existuje nejčastěji 
v podobě ochrany kritické informační infrastruktury (Brazílie, Estonsko, Japonsko, Korejská 
republika, Malajsie, Spojené státy americké a další). Ve Švýcarsku, Korejské republice, 
Spojeném království a Spojené státy americké již existují silné vazby mezi soukromou 
podnikatelskou sférou a různými vládními organizacemi. Jedním z budoucích úkolů v mnoha 
zemích bude dosažení rovnováhy mezi bezpečnostními požadavky a požadavky na efektivitu 
podnikání. Uspokojení akcionářů maximalizací zisku společnosti často vede k minimálním 
bezpečnostním opatřením. Jedním z důvodů je skutečnost, že podnikatelé mají tendenci 
považovat kybernetické útoky na infrastrukturu za přijatelné riziko.  
 
Hypotéza č. 4: To, že v některých zemích zatím není oblast kritické infrastruktury definována 
a právně vymezena, neznamená, že se tato problematika daného státu netýká. Týká se 
všech, kteří mají zodpovědnost za bezpečnost a kvalitu života občanů daného území a je jen 
otázkou času, kdy si státy stanoví své „chráněné zájmy“, které je nutno chránit před 
jakýmikoliv nežádoucími vnějšími vlivy. Většina zde uvedených států má na určité úrovni 
definován termín kritická infrastruktura, ať už ve své národní bezpečnostní strategii nebo 
v příslušných právních předpisech. Avšak bohužel větší část států světa vůbec nedisponuje 
systémem ochrany kritické infrastruktury nebo jejím vymezením, což znemožňuje případné 
srovnání a možnou spolupráci v této oblasti.  
 
Hypotéza č. 5: Cvičení na ochranu kritické infrastruktury probíhají jak na národních, tak na 
mezinárodních úrovních. Nejčastěji se však jedná o cvičení na ochranu kritické informační 
infrastruktury, protože ta je extrémně náchylná k destabilizaci a zároveň pro organizátory 
cvičení se dá relativně jednoduše nasimulovat. V případě mezinárodního cvičení na ochranu 
kritické infrastruktury TENACE šlo o několikadílné cvičení na ochranu jak kritické 
infrastruktury, tak kritické informační infrastruktury a stejným směrem by se měla ubírat 
také jakákoliv další cvičení na ochranu infrastruktury, protože je nezbytně nutné, aby byly 
státy připraveny jak na fyzické poškození kritických infrastruktur, tak na zranitelnost systémů  
a služeb v oblasti možného poškození dat a dalších možných malfunkcí.  
 
Hypotéza č. 6: Kritická infrastruktura je v jednotlivých zemích hierarchicky a tematicky 
rozdělena do sektorů, v případě některých zemí i do podsektorů či podoblastí. V podstatě se 
hlavní oblasti kritické infrastruktury stále opakují, jen jsou jinak rozděleny nebo nazvány, 
nebo naopak sloučeny v jednu oblast a podobně. Průnikem hlavních oblastí kritické 
infrastruktury napříč všemi uvedenými státy jsou: energetika, doprava, zdravotnictví, služby, 
voda (obecně), potraviny.  
 
Autorka spatřuje potenciální nebezpečí v částečné či úplné absenci a nejednotnosti definic 
kritické infrastruktury (v mezinárodním měřítku), její ochrany a nedostatku nebo úplné 
absenci právních předpisů upravujících tuto oblast. Abychom mohli účinně a účelně řešit 
případné problémy, které mohou nastat, – ať už v jakékoliv oblasti – je vždy stěžejní vědět, 
proti čemu bojujeme, co chráníme, a jaké máme možnosti. Pokud nejsou tyto elementární 
otázky zodpovězeny, pravděpodobnost uspět (tedy ochránit kritickou infrastrukturu  
a zabránit dopadům nepříznivých vlivů na společnost) je nepochybně menší.  
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Název státu definice KI 
počet 

sektorů/oblastí  
sektory podoblasti, pododvětví 

Austrálie 

ano, dle: Critical Infrastructure Resilience Strategy; taková fyzická 
zařízení, dodavatelské řetězce, informační technologie  

a komunikační sítě, které v případě jejich zničení, narušení nebo 
učinění nedostupným na delší období mohou mít značný dopad 

na sociální nebo ekonomický blahobyt národa nebo ohrozit 
schopnost Austrálie provádět národní obranu či zajišťovat národní 

bezpečnost 

9 
energie, vodní služby, komunikace, doprava, 
potraviny, zdraví, bankovnictví a finančnictví, 

nouzové služby, masová shromáždění 

18 - elektřina, zemní plyn, ropa a ropné produkty, centrální 
zásobování teplem, hornictví, pitná a užitková voda, 

potravinářská výroba, silniční, železniční, letecká, vodní 
doprava, poštovní služby, satelitní komunikace, rozhlasové  

a tv vysílání, pevná síť, mobilní síť, záchranné složky, 
laboratoře, chemický průmysl 

Belgie 

ano: instalace, systém nebo jeho část, která je národním zájmem 
a je nezbytná pro údržbu životních funkcí společnosti, zdraví, 

bezpečnost, vnitřní bezpečnost, ekonomický nebo sociální 
blahobyt osob, a která v případě jejího výpadku nebo narušení 

může způsobit významné dopady. 

4 
energetika, doprava, finanční sektor, 

elektronická komunikace + vesmír (upraven 
zvlášť v zákoně, ale považován za součást KI) 

10 - elektřina, ropa, plyn, silniční doprava, železniční doprava, 
letecká doprava, lodní doprava vnitrozemní, moře, oceány, 

přístavy  

Brazílie  

ano; kritická infrastruktura je soubor zařízení  
a institucí, které poskytují životně důležité služby lidem  

a hospodářství. Jeho narušení by poškodilo obranu nebo 
hospodářskou bezpečnost země.  

8 
telekomunikace, elektřina, ropa a plyn, dodávky 

vody, doprava, bankovnictví a finančnictví, 
nouzové služby, vládní instituce 

není stanoveno 

Česká republika 

ano; prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 
infrastruktury; narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na 

bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 
obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu 

prvkem kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, 
prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových 

a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické infrastruktury součástí 
evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 

kritické infrastruktury 
ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení 

rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury 

9 

energetika, vodní hospodářství, potravinářství  
a zemědělství, zdravotnictví, doprava, 

komunikační a informační systémy, finanční trh 
a měna, nouzové služby, veřejná správa 

25 - elektřina, zemní plyn, ropa a ropné produkty, centrální 
zásobování teplem, rostlinná, živočišná, potravinářská výroba, 

silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, 
vnitrozemská vodní doprava, technologické prvky pevné sítě, 
mobilní sítě, prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání, pro 

satelitní komunikaci, poštovní služby, technické prvky 
informačních systémů, kybernetická bezpečnost, integrovaný 

záchranný systém, radiační monitorování, předpovědní 
varovná a hlásná služba, veřejné finance, sociální ochrana  
a zaměstnanost, ostatní státní správa, zpravodajské služby 

Dánsko 
ano, dle Nationalt Risikobillede (NRB), Beredskabsstyrelsen, 

2013. 
10 

energetika, informační a komunikační 
technologie, doprava, vodní hospodářství, 

potravinářství, finančnictví, záchranné složky, 
zdravotní a sociální služby, obrana a 

bezpečnost, výkon státní správy 

30 a více: elektřina, plyn, ropa, palivo, telefon, internet, 
informační kanály, zpracování a přenos dat, navigace, satelitní 

systémy, pošta a kurýrní služby, silniční, železniční, letecká  
a vodní doprava, monitoring a kontrola infrastruktury, 

dodávky pitné vody, odpad, kanalizace, dodávky potravin, 
kontrola bezpečnosti potravin, monitorování a sledování 

reakce na nákazy zvířat, peněžní toky, bankovnictví  
a pojišťovnictví, bezpečný obchod, systém varování, hasiči, 
záchranáři, odezva znečištění životního prostředí, kapacita 

krizového řízení, vedení soudních, vládních, správních úřadů  

Estonsko 
ano, dle  Cyber Security Strategy, Ministry of Defence, Tallinn 

(2008) 
9 

energie a sítě, komunikační a informační 
technologie, finančnictví, zdravotní péče, 
potraviny, vodní hospodářství, doprava, 

produkce, státní agentury 

30 a více: elektřina, ropa, plyn a rafinérie, přenosové 
soustavy, telekomunikace, přenos a upozorňovací systémy, 
software, hardware a internet, bankovnictví, bezpečnostní 
služby, investice, nemocnice, zdravotní péče, laboratoře 

a medicína, výzkum, záchranné složky, bezpečnost potravin, 
vodní díla, čističky vody, vodovodní sítě, letiště, přístavy, 
dopravní prostředky, sítě hromadné dopravy, dopravní 

značení, kritické služby, zařízení, informační sítě: databáze  
a soudní rejstříky  

Finsko 
ano, dle: Strategy for Securing the Functions Vital to Society 

(2006) 
9 

zdravotnické služby, tisková média, 
potravinářství, finančnictví, doprava a logistika, 
elektronické informační a komunikační systémy, 

energetické sítě a dodávky energie, vodní 
služby,  konstrukce a údržba infrastruktury 

není stanoveno 
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Francie ano 12 

civilní ochrana, právní záležitosti, vojenské 
aktivity, potraviny, komunikace technologie  
a zpravodajství, energie, vesmír a výzkum, 

finance, vodní hospodářství, průmysl, zdraví, 
doprava 

není stanoveno 

Chorvatsko ano, Zakon o kritičnim infrastrukturama (2013) 11 

energetika, komunikační a informační 
technologie, doprava, zdravotnictví, potraviny, 
finančnictví, produkce, skladování a přeprava 
nebezpečných látek, veřejný sektor, národní 

památky a hodnoty, věda a výzkum 

30 a více:  produkce, přenos, uchovávání, doprava energií, 
energetická přenosová soustava, silniční, železniční, vodní, 

letecká doprava a vnitrostátní vodní doprava, zdravotní péče, 
výroba, uvádění na trh a dozor nad léčivy, kontrola a ochrana 
vodních děl, zásobování potravinami a systém bezpečnosti 

potravin, skladování, bankovnictví, burza, investice, pojištění  
a platební systém  

Indie 
ano, dle ustanovení Národní pracovní skupiny ochrany 

infrastruktur 
12 

bankovnictví a finančnictví, pojišťovnictví, civilní 
letectví, telekomunikace, atomová energie, 

přístavy, železnice, energetika, vesmír, ropa  
a plyn, obrana, právní agentury 

není stanoveno 

Indonésie ano 13 

energetika, doprava, finance a bankovnictví, 
telekomunikace, obrana, právní systém, 

bezpečnostní a zpravodajské služby, zdraví, 
pitná voda, e-governance, kritický průmysl, 

zranitelné organizace, vesmír 

není stanoveno 

Itálie ano 11 

informační a komunikační technologie, 
energetika, bankovnictví a finance, zemědělství, 

státní správa, zdravotnictví, nouzové služby, 
veřejný pořádek a bezpečnost, doprava, vodní 
hospodářství, rozhlasové vysílání, informační 

služby a média 

není stanoveno 

Japonsko 

ano, dle Akčního plánu na opatření ochrany kritických infrastruktur 
2005: kritické infrastruktury jsou tvořeny velmi složitými a 

nenahraditelnými službami zásadními pro lidský společenský život 
a hospodářské aktivity. Pokud je funkčnost infrastruktury 

pozastavena, snížena nebo nedostupná, společenský život lidí  
a ekonomické činnosti mohou být narušeny. 

10 

informační a komunikační služby, finanční 
služby, letectví, železnice, dodávky elektřiny, 
dodávky plynu, vládní administrativa a služby, 

zdravotnické služby, vodní služby, logistika 

není stanoveno 

Kanada 

ano; procesy, systémová zařízení, technologie, sítě, aktiva  
a služby nezbytné pro zajištění zdraví, bezpečnosti, vnitřní 

bezpečnosti nebo ekonomického blahobytu Kanaďanů  
a efektivní fungování vlády. Kritická infrastruktura může být 
samostatná nebo vzájemně propojená a vzájemně závislá 

v rámci a napříč provinciemi, územím a národními hranicemi. 
Narušení kritické infrastruktury by mohlo vyústit v katastrofické 
ztráty životů, v nepříznivé ekonomické efekty a významné újmě 

veřejné důvěry 

10 
zdraví, potraviny, finance, voda, informační  

a komunikační technologie, bezpečnost, 
energie, výroba, vláda, doprava 

není stanoveno 

Katar ano, dle: Qatar National Cyber Security Strategy (Květen 2014) 6 
energie-elektřina-voda, finance, vláda, 

zdravotnictví, informační a komunikační 
technologie, doprava 

není stanoveno 

Korejská republika 
ano, dle: Act on the Protection of Information and 

Communications Infrastructure, Korea Act No.11690, 2013. 
9 

národní bezpečnost, nouzové služby, 
finančnictví, média, plyn a energie, doprava, 

telekomunikace, národní obrana, vládní 
administrativa 

není stanoveno 
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Maďarsko 

ano; vzájemně propojené, interaktivní a vzájemně závislé 
infrastrukturní prvky, vládní zřízení, služby a systémy, které jsou 
životně důležité pro fungování národní ekonomiky a veřejných 
služeb za účelem udržování přijatelné úrovně bezpečnosti pro 
národ a životy jedinců a soukromé vlastnictví stejně tak jako 
týkající se udržování ekonomiky, zdravotní péče a životního 

prostředí 

10 

informační a telekomunikační systémy, energie, 
vodní hospodářství, doprava, veřejné zdraví, 

potravinářství, bankovnictví a finančnictví, 
průmysl, vládní instituce, veřejná bezpečnost  

a domobrana 

není stanoveno 

Malajsie ano 10 
finančnictví, voda a kanalizace, komunikace  

a média, energetika, zdraví a nouzové služby, 
průmysl, vláda, vládní služby, doprava, vojenství 

není stanoveno 

Německo 

ano: organizační a fyzické struktury a zařízení takové životní 
důležitosti pro národní společnost a ekonomiku, že jejich selhání 
či narušení by mohlo mít dopady na udržitelnost dostatečných 

zásob; významné narušení vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku nebo dramatické následky 

7 
transport a doprava, dodávky energie, 

telekomunikace a informační technologie, voda, 
potraviny, zdravotnictví, finančnictví 

30 a více: letectví, lodní doprava, vnitrostátní lodní doprava, 
železnice, silniční doprava, logistika, elektřina, ropa, plyn, 
telekomunikace, informační technologie, finanční instituty, 

pojištění, právní instituce, pohotovostní a záchranné složky, 
vláda a administrativa, parlament, soudy, záchranné složky, 
potravinový průmysl, obchod s potravinami, dodávky pitné 

vody, odpadové hospodářství, zdravotnická péče, 
farmaceutika a vakcíny, laboratoře, televize, rozhlas, tisk, 

kulturní statky, vysoce důležité objekty 

Nizozemsko 

ano: The Government Decision on Information Security 
— Special Information 2013 (Rozhodnutí vlády o informační 

bezpečnosti); zahrnuje obchodní společnosti a veřejné orgány, 
které poskytují zboží a služby nezbytné pro každodenní život 

mnoha lidí v Nizozemsku 

8 

energetika, vodní hospodářství, doprava, 
komunikace a informační systémy, finanční trh 

a měna, veřejná správa, chemický průmysl, 
jaderná energie 

10 - elektřina, plyn, ropa, pitná voda, letecká doprava, lodní 
doprava, pevná síť, mobilní síť, informační systémy, 

záchranné složky, 

Nový Zéland  

ano, infrastrukturou se rozumí neměnné, dlouhotrvající struktury, 
které zlepšují produkci zboží a služeb a tvoří základy mnoha 

aspektů kvality života. Infrastruktura se vztahuje k fyzickým sítím, 
zejména dopravní, vodní, energetickým a komunikačním. 

6 
energetika, vodní hospodářství, zdravotnictví, 

doprava, komunikační systémy, sociální 
infrastruktura 

2 - pitná voda, zavlažování 

Norsko ano 6 
elektřina, elektro-komunikace, vodní 

hospodářství, doprava, ropa a plyn, satelitní 
infrastruktura 

11 - bankovnictví a finančnictví, zdravotní a sociální služby, 
potravinářství, policie, záchranné složky, krizový management, 

parlament a vláda, soudnictví, obrana, životní prostředí, 
odpadové hospodářství 

Polsko 

ano; Polsko systémy a vzájemně se funkčně omezující objekty v 
nich obsažené, včetně konstrukcí, zařízení, instalací a služeb 

nejvyšší důležitosti pro bezpečnost státu a jeho občanů, stejně tak 
jako sloužící k zajištění efektivního fungování veřejnosprávních 

úřadů, institucí a podniků  

10 

bankovní a finanční systémy, vodní 
hospodářství, zdraví, komunikace a počítačové 
systémy, doprava, záchranné systémy, systémy 

zabezpečující funkčnost veřejného sektoru, 
potraviny, energetika a záložní systémy, 

systémy zahrnující produkci, užití a skladování 
nebezpečných látek 

4 - pevná síť, mobilní síť, informační systémy  

Rakousko 

ano; Rakousko přírodní zdroje, služby, informační technologická 
zařízení, sítě a jiná aktiva, která v případě jejich narušení či 

výpadku mohou mít vážné dopady na zdraví, bezpečnost nebo 
ekonomický blahobyt občanů nebo ovlivnit fungování vlády 

13 

energie, informační technologie, voda, jídlo, 
zdraví, finance, doprava, chemický průmysl, 
výzkum, ústavní instituce, sociální systém, 

distribuční systém, záchranný systém 

není stanoveno 
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Slovenská republika 

ano; systém, který se člení na sektory a prvky; 
prvkem kritické infrastruktury je zejména inženýrská stavba, 

služba ve veřejném zájmu a informační systém v sektoru kritické 
infrastruktury, jehož narušení anebo zničení by mělo podle 

sektorových kritérií a průřezových kritérií závažné nepříznivé 
důsledky na uskutečňování hospodářské a sociální funkce státu, a 

tím na kvalitu života obyvatelů z hlediska ochrany jejich životů, 
zdraví, bezpečnosti, majetku, jako i na životní prostředí;  

ochranou prvku se rozumí zabezpečení funkčnosti, integrity  
a kontinuity činnosti prvku s cílem předcházet, odvrátit anebo 

zmírnit hrozbu jeho narušení anebo zničení 

9 

voda, potraviny, zdraví, energetika, informační  
a komunikační technologie, doprava, veřejný 

pořádek a vnitřní bezpečnost, průmysl, finanční 
sektor 

14- elektroenergetika, plynárenství, ropa, hornictví, hutnictví, 
silniční doprava, železniční doprava, letecká a vodní doprava, 

pohotovostní složky, obranný průmysl, chemický průmysl, 
farmaceutický průmysl, platební systém 

Spojené státy americké 

ano, dle direktivy: Presidential Policy Directive 21 (PPD-21) 2013, 
a Plánu ochrany národní Infrastruktury: National Infrastructure 

Protection Plan, Partnering to enhance protection and resiliency, 
US Department of Homeland Security, 2009; systémy a aktiva, ať 
už fyzická nebo virtuální, která jsou životně důležitá pro Spojené 
státy, neboť neschopnost nebo narušení těchto systémů a aktiv 

by mohla mít vysilující dopady na bezpečnost, národní 
ekonomickou bezpečnost, národní veřejné zdraví nebo 

bezpečnost, nebo na jakoukoliv kombinaci těchto záležitostí 

16 

chemický sektor, sektor veřejných služeb, 
komunikační sektor, sektor kritické výroby, 

přehradní sektor, obranný průmyslový sektor, 
sektor nouzových služeb, energetický sektor, 
finanční sektor, sektor zemědělství a potravin, 
sektor vládních služeb, sektor zdravotnictví, 

informační sektor, jaderné reaktory, materiály       
a odpadní sektor, vodní a odpadové 

hospodářství 

4 - pitná voda, pevná síť, mobilní síť, informační systémy 

Španělsko 

ano, takové instalace, sítě, systémy, fyzická vybavení 
a informační technologie, jejichž výpadek nebo zničení může mít 
velké dopady na zdraví, bezpečnost, sociální nebo ekonomický 
blahobyt občanů nebo na efektivní fungování státních institucí  

a veřejné správy 

12 

administrativa, chemický průmysl, energetika, 
finanční a daňový systém, potravinový systém, 
zdraví, informační a komunikační technologie, 
jaderný průmysl, výzkumné laboratoře, vesmír, 

doprava, vodní hospodářství 

není stanoveno 

Švédsko 

ano, pouze pro ochranu kritické informační infrastruktury: ochranu 
základních elektronických informačních služeb, jako jsou systémy 
informační h technologií, elektronická komunikace a rozhlasové a 

televizní služby. 

11 

dodávky energie, informační a komunikační 
technologie, finanční služby, sociální služby, 
zdravotnictví, obrana ochrana a bezpečnost, 
doprava, obecní služby, potraviny, obchod a 

průmysl, veřejná administrativa (vláda, 
podpůrné složky) 

není stanoveno 

Švýcarsko 

ano; infrastruktury, jejichž narušení, selhání nebo zničení by 
mohla mít vážné dopady na veřejné zdraví, veřejné a politické 

záležitosti, životní prostředí, bezpečnost a sociální a ekonomický 
blahobyt 

10 

energetika, finanční služby, informační  
a komunikační technologie, průmysl, veřejná 

administrativa, veřejné zdraví, veřejná 
bezpečnost, doprava, voda a potraviny, 

odpadové hospodářství 

28 - dodávky plynu, ropy, energie, banky, pojišťovnictví, 
informační technologie, média, telekomunikace, chemický 

průmysl, farmaceutický průmysl, mechanický  
a elektrotechnický průmysl, zahraniční zastoupení a sídla 

mezinárodních organizací, národní kulturní statky, parlament, 
vláda, spravedlnost, zdravotnictví a nemocnice, laboratoře, 
ozbrojené síly, vodní doprava, poštovní služby, železniční 
doprava, silniční doprava, dodávky potravin, dodávky pitné 

vody, odpad, kanalizace 

Turecko 
ano; kritické infrastruktury představují fyzické a virtuální systémy 

nezbytné pro fungování vlády a hospodářství 
6 

elektronická komunikace, energetika, vodní 
hospodářství, kritické veřejné služby, doprava, 

bankovnictví a finance 
není stanoveno 

Spojené království (UK) 
ano, taková zařízení, systémy, místa a sítě nezbytné pro 

fungování země a dodávku životně důležitých služeb, na kterých 
závisí každodenní život ve Spojeném království 

10 
voda, doprava, zdraví, vláda, potraviny, finance, 

energie, pohotovost, komunikace, nouzové 
služby 

30 a více:  policie, hasiči, ambulance, pobřežní policie, 
parlament, vláda, telekomunikace, pošta, vysílání, 

zdravotnické služby, kanalizace, voda, ropa, plyn, elektřina, 
finančnictví, potraviny, silniční, železniční, vodní, letecká 
doprava, přehrady, veřejné zdraví, zdravotní péče, davy  
a události s velkým počtem lidí, životní prostřední, CBRN 
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Název státu instituce, která problematiku KI řeší spolupráce se soukromým sektorem – vlastníky prvků 
příklady cvičení na 

ochranu KI 
strategické dokumenty, jsou-li známy 

Austrálie 

Attorney - General´s Department (Department 
of Infrastructure and Regional Development) 

Australian Government,Business Government 
Advisory Group on National Security 

(australská vláda, oddělení pro národní 
bezpečnost) 

ano, spolupráce stanovena ve Strategii odolnosti kritické infrastruktury, 
většina kritické infrastruktury v Austrálii je vlastněna a provozována 

soukromým sektorem, australská vláda má však také povinnosti 
a zodpovědnost  v oblasti ochrany kritické infrastruktury 

  

The Critical Infrastructure Resilience Strategy 
2010 (Strategie odolnosti kritické infrastruktury), 

Security of Critical Infrastructure Bill 2017 
(vyhláška o bezpečnosti kritické infrastruktury) 

Belgie 
 

    National Cyber Emergency Response Plan 2015 

Brazílie  
The Ministry of Science and Technology 

(Ministerstvo vědy a technologií) 
ano, spolupráce se společnostmi Anatel, Serpro (veřejný sektor) - 

oblast komunikačních systému 
  Brazilian Cybercrime Bill 

Česká republika 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

spíše na ad hoc bázi; vydávání čtvrtletních informací;  
specifická spolupráce s ohledem na měkké cíle; příslušná ministerstva 

a ústřední správní úřady 

SISE 2011* (CSIRT.cz, 
CERT.at, CSIRT.sk); 

cvičení ve spolupráci se 
Slovenskou republikou 

a Rakouskem  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  
a změně některých zákonů (krizový zákon), 

Komplexní strategie České republiky k řešení 
problematiky kritické infrastruktury, Nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury a další dokumenty 

Estonsko 

Ministry of Internal Affairs (Ministerstvo vnitra), 
Ministry of Defence (Ministerstvo obrany), 

Ministry of Economic Affairs and 
Communication (Ministerstvo hospodářství  

a komunikace) 

ano, významná spolupráce především v oblasti bezpečnosti 
informačních technologií  

  Estonian Information Society Strategy 2013  

Finsko 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo práce a hospodářství, 

National Emergency Supply Agency NESA 
(Národní agentura pro nouzové služby), 

FICORA75 

ano, prostřednictvím NESA - rozvoj spolupráce mezi veřejným 
a soukromým sektorem v oblasti hospodářské připravenosti, 

koordinace příprav v rámci veřejné správy a udržování bezpečnosti 
nouzových dodávek 

  
The Amendment of the Security of Supply Act 
2005 (Zákon o bezpečnosti dodávek), Security 

and Defense Policy 2016 

Francie 

Zodpovědnost nesou jednotlivá ministerstva: 
např. Zdraví: Ministerstvo zdravotnictví, Vodní 
hospodářství: Ministerstvo životního prostředí, 

Potraviny: Ministerstvo zemědělství 

  

Modelování, simulace  
a analýza KI, Open MI76, 

Paříž, Francie, duben 
2014 

  

Indie 
National Critical Information Infrastructure 

Protection Centre India 

ano, především internet a telekomunikační služby jsou ve vlastnictví 
soukromého sektoru, spolupráce probíhá v závislosti na oblasti dotčené 

kritické infrastruktury 
    

Itálie 

Interministerial Secretariat for CIP 
(Meziresortový sekretariát pro ochranu kritické 

infrastruktury), Ministero degli Interni 
(Ministerstvo vnitra), Dipartimento della Difesa 
(Ministerstvo obrany) + jednotlivá ministerstva 

ano, bylo vytvořeno Sdružení italských expertů pro ochranu kritických 
infrastruktur (The International Association of Conference Interpreters 
AIIC) - nezisková organizace, jejímž cílem je podpora interdisciplinární  

a meziodvětvové kultury pro rozvoj strategií, metod a technologií 
podporujících správné řízení kritické infrastruktury, skládá se ze členů z 

veřejného i soukromého sektoru. 

1. Modelování, simulace 
a analýza KI, Open MI, 

Řím, Itálie, listopad 2015                     
2. TENACE,  

3. - 6. listopad 2015, 
Neapol, 

9. září 2014, Firenze  

  

Japonsko 

The National Information Security Center NISC 
(Centrum národní informační bezpečnosti), 

Ministerstvo ekonomiky, obchodu a průmyslu, 
National Police Agency NPA (Národní policejní 

agentura) 

ano, spolupráce se soukromým sektorem je součást strategie ochrany 
kritické informační infrastruktury 

    

                                                           
75 FICORA; Finský úřad pro regulaci komunikací – spadá pod Ministerstvo dopravy a spojů. 
76 OpenMI; Open modeling interface – softwarový program, který simuluje události na základě dat měnících se v daném čase a podmínkách. 
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Kanada 
Public Safety Canada (kancelář Veřejné 

bezpečnosti Kanady) 

ano, soukromý sektor vlastní a operuje více než 80% národní 
infrastruktury, a hraje také významnou roli v ochraně kritické informační 

infrastruktury 
  

The National Strategy and Action Plan for Critical 
Infrastructure 2009 (Národní strategie a akční 
plán pro kritickou infrastrukturu), Emergency 

Management Act 2007 

Katar 
Ministry of Transport and Communications 

(Ministerstvo dopravy a komunikací) 
  

proběhne: Nástroje 
hackerů, techniky, 

exploze a manipulace 
s daty; 8. – 12. dubna 

2018, Qatar 

Qatar National Cyber Security Strategy 2014, 
Akční plán 2014-2018, 

Korejská republika 

Ministry of Public Administration and Security 
(Ministerstvo správy a bezpečnosti),  Korea 

Communications Commission (Korejská 
komunikační komise),  the Ministry of National 

defence (Ministerstvo obrany) 

ano, spolupráce v oblasti informačních technologií např. Microsoft, 
MacAfee, a také nadnárodní spolupráce: CERT Australia  

    

Maďarsko Ministerstvo vnitra ano, např. Theodore Puskás Foundation77   

The National Security Strategy of the Republic  
of Hungary (Národní bezpečnostní strategie 
Maďarska), Act on Disaster Management, 

No CXXVIII. 2011 (Zákon o řízení katastrof)  
+ prováděcí vyhláška: Government Decree 

234/2011., Act on Crititical Infrastructure             
(Zákon o kritické infrastruktuře) 

Malajsie 

Ministry of Science, Technology and Innovation 
(Ministerstvo vědy, technologií a inovací), 

Modernization and Management Planning Unit 
(MAMPU) 

ano, v oblasti informačních technologií     

Německo 

Ministry of Interior (Ministerstvo vnitra)  
– na federální úrovni, Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
BBK (Spolkový úřad pro civilní ochranu  

a pomoc při katastrofách), Bundesamnt fur 
Sicherheit in der Informationstechnik BSI 

(Ministerstvo bezpečnosti informací) 

ano, na základě zavedení strategie KRITIS – přijetí povinností 
podnikatele, rozpracování ochrany podniků, dialog s účastníky 

z prostředí soukromého sektoru o výsledcích analýz, vyhodnocování 
rizik, o cílech ochrany; například IBM, Deutz, Vattenfall 

1. Modelování, simulace 
a analýza KI, Open MI, 

Sankt Augustin, 
Německo, listopad 2016,                  
2. TENACE, 24. 7. 2013, 

Bochum 

Národní strategie ochrany kritické infrastruktury 
2009 – Nationale Strategie zum Schutz Kritischer 

Infrastrukturen (KRITIS Strategie), Zákon  
o bezpečnosti informací: Gesetz zur Erhöhung 

der Sicherheit informationstechnischer Systeme 
vom 17. Juli 2015 

Nový Zéland 
Ministerstvo financí – The Treasury; National 

Infrastructure Unit 
ano, projekty jako např. projekt Better Business Cases (příručky, 

cvičení, příklady), National Infrastructure Advisory Board 
  

The Thirty year New Zealand Infrastructure Plan 
2015, Local Government Amendment Act 

Nizozemsko 
Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti 

(Národní koordinátor pro bezpečnost a boj  
s terorismem, NCTV) 

ano, mezi vládou a vlastníky komunikačních systémů 

Modelování, simulace  
a analýza KI, Open MI, 

Delft, únor 2014  
TENACE, 22. září 2015, 

Delft 

National Security Strategy and Work Programme 
2011 (Národní bezpečnostní strategie a pracovní 

program) 

Polsko 
Národní (vládní) centrum pro bezpečnost; 

příslušná ministerstva a ústřední správní úřady 
ano, centra krizového managementu v okresech   

The Polish National Critical Infrastructure 
Protection Programme (NCIPP) 2013, Zákon  

o krizovém řízení ze dne 26. 4. 2007, prováděcí 
předpisy k Plánům ochrany kritické připravenosti 

                                                           
77 Nadace Theodor Puskás – založena v roce 1992, spoluzaložena vládou Maďarska a několika významnými soukromými institucemi a podniky, funguje jako nezisková 
veřejně prospěšná organizace. Jejím hlavním cílem je šíření pokročilých technologií v Maďarsku. Nadace, jejíž činnosti zahrnují vědecký výzkum, konzultace a výuku v oboru 
informačních technologií. V roce 2004 ministerstvo informatiky a komunikace uzavřelo smlouvu s nadací o provozu národního počítačového týmu pro reakci na mimořádné 
situace (CERT Hungary). 
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Rakousko Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany 
ano, prostřednictvím Centra pro zabezpečení informačních technologií 

(The Center for Secure Information Technology Austria A-SIT) 

SISE 2011* (CSIRT.cz, 
CERT.at, CSIRT.sk);  
cvičení ve spolupráci  

s Českou a Slovenskou 
republikou  

Austrian Security Strategy (Rakouská 
bezpečnostní strategie) 

Slovenská republika 
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, 

Ministerstvo financí, Vláda Slovenské republiky 
ano, částečně soukromý, částečně veřejný sektor 

SISE 201178, (CSIRT.cz, 
CERT.at, CSIRT.sk) - 
cvičení ve spolupráci  
s Českou republikou  

a Rakouskem) 

Zákon č. 45/2011, 
o kritickej infraštruktúre, Národní program  

pro ochranu a obranu kritické infrastruktury 

Spojené státy 

americké 

Ministerstvo národní bezpečnosti (Office for 
Infrastructure Protection); National 

Infrastructure Coordinating Centre (NICC), 
Každý sektor spadá do určené SSA79 

Department of Homeland Security 

ano, např. v oblasti ochrany informační kritické infrastruktury: 
vlastníkům a provozovatelů informačních systémů jsou uloženy 

povinnosti na základě NIPP80 

TENACE, 4. - 7- listopad 
2014, California, 

Pasadena 

Presidential Policy Directive 21 (PPD-21), 

National Infrastructure Protection Plan 2013 

Španělsko 

 Generální ředitelství pro infrastrukturu 
a bezpečnostní zařízení (Dirección General  

de Infrastrukturas y Material de la Seguridad), 
Národní komise pro ochranu kritické 

infrastruktury), Ministerstvo vnitra, Centro 
Nacional de Protección de Infraestructuras 

Críticas CNPIC (Národní centrum pro ochranu 
kritické infrastruktury)  

ano, skrze Centra pro analýzu telekomunikací a informací (ENTER) - 
sdružuje soukromé společnosti a veřejné instituce k výměně informací 

o kritické infrastruktuře 

TENACE, DASec,81 
30. červen - 3. červenec, 

Madrid 

Národní plán ochrany kritických infrastruktur (Plan 
Nacional de Protección de las Infraestructuras 

Críticas 2007) 

Švédsko 

The Swedish Civil Contingencies Agency 
SCCA (Švédská agentura pro civilní 

záležitosti), Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
vnitra, The Swedish Emergency Management 

Agency (Švédská agentura pro řešení 
mimořádných událostí) 

ano, SEMA82 podporuje interakci mezi veřejným a soukromým 
sektorem a usiluje o to, aby při řízení mimořádných událostí byla 

zohledněna odbornost nevládních organizací  
  Národní akční plán (National Action Plan 2012) 

Švýcarsko Ministerstvo obrany, civilní obrany a sportu 
ano, projekt InfoSurance - jedná o sdružení, jehož cílem je zvýšit 

povědomí o otázce zabezpečení informací a vytvořit sítě spolupráce 
mezi různými aktéry z veřejného i soukromého sektoru 

  
Švýcarský program na ochranu kritické 

infrastruktury (The Swiss Programme on Critical 
Infrastructure Protection) 

Turecko 
the Disaster and Emergency Management 

Presidency (AFAD)   
Ne   the Turkey National Disaster Response Plan 2015 

Spojené království 

Cabinet Office; Centre for the Protection  
of National Infrastructure (CPNI), Ministerstvo 

vnitra (Home Office), Bezpečnostní rada 
Spojeného království, zodpovědnost za 

sektory: jednotlivá ministerstva, kterým náleží. 

široce rozvinutá spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem 
prostřednictvím CPNI a sdílením dat o ochraně kritické infrastruktury 

  

Národní bezpečnostní strategie NSS83, Program 
odolnosti KI CIRP84, Civil Contingency Act, 2011 
The United Kindgdom´s Strategy for Countering 

Terrorism 
 

                                                           
78 Slovak Information Security Excercise. 
79 SSA = Sector specific Agency; Agentura pro konkrétní odvětví. 
80 National Infrastructure Protection Plan. 
81 First International Workshop on Big Data Analytics for Data Security – DASec TENACE – soubor workshopů pro ochranu datových systémů kritické infrastruktury. 
82 Švédská agentura pro řešení mimořádných událostí (Swedish Emergency Management Agency SEMA). 
83 National Security Strategy; Národní bezpečnostní strategie. 
84 Securing Critical Infrormation infrastucture Global Perspectives and Practises 2017; Critical Infrastructure Resilience Programme; CIRP; Program odolnosti kritické 
infrastruktury. 


