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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je posouzení informací, provázejících vznik, přípravu 

na řešení a řešení krizových situací s ohledem na původce, obsah informace a 

dostupnost informace.  

V teoretické části jsou definovány typy informací a ochrana informací, bezpečnost 

státu, legislativa v oblasti bezpečnosti, role Integrovaného záchranného systému a 

krizové řízení státu.  

Praktická část je zaměřena na analýzu informací, využitých v krizovém řízení, 

SWOT analýzu jejich ochrany a na základě výsledků také analýzu četnosti využívání 

veřejných a neveřejných informací a možných komplikací. Ta je vytvořena na základě 

vyplněných anonymních dotazníků, které byly distribuovány mezi 253 respondentů. 

Získaná data jsou zpracována ve formě grafů. V diskuzi je provedeno srovnání námi 

zjištěných výsledků.  

Cílem diplomové práce je stanovení návrhů konkrétních opatření pro zjednodušení 

při nakládání s těmito informacemi při zajištění potřebné míry bezpečnosti. V závěru 

jsou shrnuty výsledky a cíle práce. 
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Abstract 

The subject of the dissertation is the evaluation of information associated with the 

origination of crises, preparation for crisis resolution and crisis resolution with regards 

to the origin, content and availability of the information.  

The theoretical section defines types of information and the protection of 

information, state security, security related legislation, the role of an integrated system 

of emergency services and national crisis management.  

The practical section is focussed on an analysis of the stated types of information 

with reference to their use in crisis management, on SWOT analylis of their protection 

and on the basis of the results also an analysis of the frequency of use of public and 

non-public information and possible complications.The analysis is prepared on the basis 

of completed anonymous questionnaires that were distributed to 253 individuals. The 

obtained data is presented in graphical form. A comparison of the results we obtained is 

discussed.  

The objective of the dissertation is to set out specific proposals for measures for 

simplifying the processing of this information whilst securing a necessary degree of 

security. In the conclusion, the results and objectives of the work are summarised. 
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. ÚVOD 

Lidé se neustále setkávají s různými mimořádnými událostmi. Dříve se spíše stávaly 

události přírodního typu, u takových událostí bylo vždy takřka nemožné zabránit, aby 

vznikly. Poslední dobou se o katastrofách neustále mluví a píše. Často jsou katastrofické 

události sice zapříčiněny přírodou, ale v mnoha případech také lidskou činností. Příkladem 

katastrofy jsou povodně, tornáda, ale také teroristické útoky. Vzhledem k tomu, že se 

neustále rozvíjí průmysl, stávají se také havárie, které mohou mít negativní dopady na 

lidstvo i přírodu. Cílem těchto podkladů je posoudit informace vznikajících při přípravě na 

řešení a řešení krizových situací s ohledem na původce informace, obsah informace, její 

dostupnost a využitelnost, případně nebezpečí zneužití. V teoretické části jsou definovány 

typy informací, typy hrozeb, bezpečnostní systém státu, krizové řízení státu a také současný 

stav v oblasti krizového řízení země. V rámci podkladů praktické části je poté realizována 

SWOT analýza využití informací v krizovém řízení. Z výsledku analýzy jsou stanoveny 

návrhy opatření pro zjednodušení při nakládání s těmito informacemi při zajištění 

maximální míry bezpečnosti. Všechny informace uvedené v této práci jsou čerpány 

z dostupné literatury a odborných zdrojů, jejichž seznam je uveden na konci textu.  

 



 

 

. SOUČASNÝ STAV 

„Krizové řízení je proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika, přičemž 

analýzou rizik se poté rozumí také např. zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem 

posoudit zranitelnost a také možný dopad narušení či zničení prvků kritické 

infrastruktury.“ [1] Krizovým řízením se rozumí soubor všech činností orgánů krizového 

řízení, které jsou zaměřeny na zjištění, posouzení a vyhodnocení bezpečnostních rizik a 

plánování, organizování, realizaci činností na jejich zmírnění či odstranění a také kontrolu 

činností, které jsou realizovány v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení, 

či s ochranou kritické infrastruktury. Krizové řízení je možné aplikovat pouze za 

předpokladu, že celá tato oblast je pevně prostřednictvím legislativy zakotvena v právním 

prostředí státu [2, s. 73 – 75].  

 

 

Obr. 1 Legislativně-právní prostředí krizového managementu v České republice 

 

Státní úroveň krizového managementu je tvořena v České republice snahou zajistit 

vnitřní, ale i vnější bezpečnost státu, bezpečnost obyvatelstva, jakožto i zachování 



 

 

materiálních a kulturních hodnot všech obyvatel. Na jedné straně má tedy podobu tzv. 

nadresortní instituce, která zde umožňuje efektivním způsobem využívat všechny možnosti 

státu v případě vzniku krizové situace, ale na druhé straně má mnohdy i pouze rezortní 

působnost. Státní úroveň krizového managementu je v Česku tvořena vládou, prezidentem, 

Bezpečnostní radou státu a také věcně příslušnými ústředními orgány státní správy [2, s. 

94].  

2.1 Vymezení základních pojmů 

V současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi, kterou lze nazvat 

„informační společnost“. Současnou společnost je tedy možné definovat jako společnost, 

ve které kvalita života, perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje ve velké míře 

závisí na informacích. V rámci informační společnosti hrají informace podobnou úlohu, 

jako měla v předchozí industriální společnosti energie. Postupná informatizace společnosti 

je chápána jako proces, který je na stejné významové úrovni, jako byla v předchozí fázi 

industrializace. Informatizace rozšiřuje duševní schopnosti a sílu jedince – umožňuje totiž 

globální šíření informací, dále také jejich kritické analytické hodnocení, formulaci 

alternativních návrhů na řešení problémů a snížení rizikovosti rozhodovacího procesu. 

Společným jmenovatelem informační společnosti je význam informací, a to jako klíčového 

zdroje společenské existence a také nutnost zajištění univerzálního a globálního přístupu 

lidí k informacím. Důsledkem je poté celková globalizace informačního prostředí a obecná, 

široká dostupnost informací. I když je tedy rozvoj informačních a komunikačních 

technologií dnes významný, technologie jsou stále jenom prostředkem k dosažení 

požadované úrovně společnosti, nikoliv však jejím cílem [3, s. 16]. V rámci následujícího 

textu je nutné blíže specifikovat hned několik základních pojmů, které souvisí s krizovým 

řízením, a to je informace, typy informací a také jejich ochrana.   

2.1.1 Definice a typy informací 

Informace je každým sdělením, zprávou či datem, které usnadňují rozhodování ve 

smyslu jeho správnosti a lepšího výsledku rozhodnutí. Toto vnímání informací je nazýváno 

jako účelové neboli pragmatické. Informace jsou primárně odvozeny a získávány 

prostřednictvím dat, a to vhodnými operacemi jako je např. výběr, řazení či sumarizace. 



 

 

Data jsou v tomto pojetí potencionálními informacemi a mohou, avšak nemusí z nich 

vzniknout informace. To, co je informací pro jednoho rozhodovatele, však nemusí být 

informací pro jiného. Mohou to být pouhá data. Informace taktéž zastarávají a někdy 

dokonce velmi rychle. V případě informací je nutné zkoumat včasnost, dostupnost, formát, 

obsah, spolehlivost, přístup k informacím, jejich cenu, užitnou hodnotu a také jejich 

legálnost [4, s. 29 – 30]. „Informace jsou data, kterým jedinec rozumí, a mají pro něj 

nějaký smysl. Informace je možné kvantifikovat teprve, když jsou převedeny do podoby 

čísel. Veškeré stroje pracují s informacemi právě v podobě čísel, která jsou převedena do 

dvojkové číselné soustavy. Informace, které zpracovává počítač, jsou dnes několika druhů – 

např. textové informace (texty, programy), obrazové informace (fotografie, grafiky, video, 

animace) a zvukové informace (zvuky, hudba).“ [5] Lidé dnes potřebují informace 

k nejrůznějším aktivitám, to v rámci svého každodenního života. Každá činnost, od 

přecházení ulice až po analýzu komplexních problémů, vyžaduje informace. Některé 

z těchto informací jsou dostupné velmi snadno a také okamžitě, jiné informace vyžadují 

naopak od člověka vyvinout určité úsilí a provést taktéž rozsáhlé vyhledávání v různých 

zdrojích. Lidé se ve své podstatě učí již od útlého věku, jak řešit jednoduché informační 

potřeby, přičemž řešení složitějších informačních potřeb naopak vyžaduje nejenom řadu 

vědomostí, ale i zkušenosti. Termín „informace“ je využíván v řadě disciplín a oborech, a 

proto existuje v současné době i velké množství definic pojmu „informace“. Databázové 

systémy dnes obsahují data. Informace je podmnožina poznatků, která je někým použita, 

v konkrétní situaci pro řešení problémů. Protože informace však nejsou často k dispozici, 

jsou vyhledávány v rámci externích zdrojů. K tomuto účelu slouží primárně informační 

systémy, které vybírají informace z uložených poznatků. Tuto transformaci od poznatků 

k informacím je možné chápat jako proces přidávání hodnoty. Podstatný rozdíl mezi 

informacemi a poznatky spočívá v tom, že informace je často pomíjivá, naopak poznatky 

jsou trvalého charakteru. Vztah lze vyjádřit tak, že informace jsou poznatky v akci, nebo že 

informace je jakýkoliv komunikovatelný poznatek. Informace jsou tak data v kontextu, jsou 

to data použitelná a také srozumitelná. Hodnota informace je součástí procesu transformace 

dat na informace, a proto má subjektivní charakter. Hodnota informace nemá přímou 

souvislost s případnou cenou dat. Data jsou nositeli potencionálních hodnot [6, s. 1 – 3]. 



 

 

V současné době existují dvě základní možnosti, jak informace získat. Buď je 

možné využít informace, které již jsou někde uloženy – někdo je již získal a zaznamenal 

dříve. Takové typy informací je možné nazývat jako „sekundární“ informace. U 

sekundárních informací je nutné vyhodnotit jejich zdroje i to, pro jaký účel a jakými 

metodami byly shromážděny, a posléze vybrat ty informace, které jsou důvěryhodné, a až 

s nimi je možné dále posléze pracovat. Pak existuje druhá skupina informací, které nejsou 

volně k dispozici či jedinec ani nedokáže ověřit kvalitu a důvěryhodnost jejich zdroje – tyto 

informace je možné získat prostřednictvím vlastních sil. V takovém případě lze realizovat 

vlastní průzkum – jde o primární informace. U sekundárních informací je nutné rozlišovat, 

pro jaký účel byly původně sesbírány. U těchto informací je nutné vyhodnotit 

důvěryhodnost zdroje (informace získané prostřednictvím neformální cesty), způsob 

získávání informací (vlastní průzkum) a další možná zkreslení, jako je pečlivost zpracování 

či prezentace výsledků. Pokud není spolehlivost informací jistá, je možné ji zvýšit 

prostřednictvím křížového porovnání podobných informací pocházejících z různých zdrojů 

[7, s. 57 – 58]. Co se týče klasifikace informací, je možné je členit primárně do několika 

základních skupin: veřejné informace (informace přístupné celé veřejnosti, přičemž jejich 

zveřejnění nemá negativní vliv), neveřejné informace (neutajované a utajované informace), 

důvěrné informace (informace určené pouze pro vybrané subjekty či skupiny uživatelů, 

nejsou volně přístupné ostatním subjektům), informace bez režimu (běžné informace, které 

si daný subjekt nepřeje zveřejnit, přičemž jejich odhalení by bylo nevýhodné či nevhodné), 

vyhrazené informace (informace, jejichž odhalení může poškodit zájmy zainteresovaných 

stran). Nejedná se přitom o klasifikované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.2 Ochrana informací 

Informace a informační technologie patří dnes mezi velmi cenné aktivum, které je 

však také zapotřebí důkladně chránit. Řada organizací tak musí přistupovat k ochraně svých 

informací systematickým způsobem a to znamená, že ochrana informací je dnes prioritou. 

Ochrana informací se také pomalu ale jistě stává součástí řídících klíčových procesů, 

možná rizika úniku či zneužití informací je nutné vyhodnocovat, stejně jako obchodní 

dopady ztráty dat (např. poškození dobrého jména u společností, nesplnění zákonných 



 

 

požadavků z pohledu ochrany osobních údajů, apod.) [8]. Informace patří mezi významná 

aktiva, která mají pro příslušnou organizaci určitou hodnotu. Může jít např. o aktiva 

informační (databáze, datové soubory), dále aktiva programová (systémové programové 

vybavení), či aktiva fyzická (počítačové vybavení) anebo také služby, které mohou mít 

podobu komunikačních služeb. Informace se totiž v organizacích vyskytují v různých 

podobách – tištěná podoba, elektronická podoba, písemná podoba, nahraná podoba či 

vyřčená podoba. Všechny tyto informace je posléze nutností vhodným a také správným 

způsobem chránit. Ochranu informací je zapotřebí zajišťovat také u informací, které byly 

zpracovány naprosto klasickým způsobem, nikoliv tedy prostřednictvím počítače. 

Informační bezpečnost se dnes a denně zabývá tedy zásadami bezpečné práce 

s informacemi, které se vyskytují v praxi v různých podobách [9, s. 39 – 40]. První 

zásadou, kterou je nutné při budování informační kultury organizace akceptovat, je 

důležitost informací jako významného aktiva, dále si uvědomit také jejich hodnotu a cenu. 

Koncepce ochrany informací se odvíjí od zásady použití informací pouze tam, kde jsou 

zapotřebí. Chráněné informace mohou totiž používat pouze ty osoby, které je potřebují znát 

či použít ku prospěchu dané organizace či v souladu s jejími zájmy. Další, neméně 

důležitou zásadou je, že je chráněna informace v jakékoliv podobě a v jakékoliv formě, na 

jakémkoliv nosiči, a může být vyjádřena libovolným způsobem. Ochrana informací je dnes 

zcela mylně vnímána jako ochrana automatizovaných informačních systémů. Jde však o 

nebezpečný omyl, protože je nutné chránit informace bez ohledu na nosič, na kterém se 

nachází. Informační bezpečnost je jednou ze součástí bezpečnostního systému státu a jde o 

mnohem širší pojem než bezpečnost informačního systému či bezpečnost informatická. 

Informační bezpečnost musí zajistit odpovídající ochranu všech údajů a informací 

organizace, a to ve všech formách [10, s. 281 – 282]. 

„Kybernetické hrozby a pokročilé útoky jsou stále častější a ohrožují státní a 

soukromé organizace i jednotlivce, čímž představují velkou hrozbu pro kritické a hodnotné 

informace v interních informačních systémech. Společnosti a jednotlivé instituce už neřídí 

bezpečnost na bázi ad hoc projektů. Vnímají, že v oblasti externích i interních hrozeb už 

nestačí firewall, antivirus či zabezpečená identita.“ [11] Bezpečnost informací je 

v současné době orientována na širokou škálu hrozeb a je nutné zde nyní zajišťovat 

kontinuitu činností organizací a institucí, minimalizaci obchodních ztrát a maximalizaci 



 

 

návratnosti investic a také podnikatelských příležitostí. Bezpečnost informací je spolu s 

bezpečností majetku, bezpečností objektu, bezpečností informačních systémů a bezpečností 

informačních technologií již součástí celkové bezpečnosti organizace. Informační 

bezpečnost tak v sobě zahrnuje nejenom zásady bezpečnosti informačního systému, ale také 

zásady zpracování informací jako je skartace písemností, archivace dat či způsob ukládání 

informací. Informační bezpečnost je tedy ochrana informací, a to před jejich neoprávněnou 

modifikací, neoprávněným přístupem či zničením. Co se týče konkrétních hrozeb, je možné 

hovořit o ztrátě informací, vyzrazení těchto informací, neoprávněné modifikaci informací, 

hrozbě v podobě vlivu času či neoprávněnému zpracování informací. Bezpečnost informací 

je tak v podniku charakterizována jako zachování důvěryhodnosti (utajení zdrojů či 

výsledných informací), integrity (správnost, důvěryhodnost a také kompletnost informací) a 

dostupnosti informací (zajištění přístupu k informacím, a to prostřednictvím 

autorizovaného uživatele a dle potřeb uživatelů). Bezpečnosti informací je možné 

dosáhnout v praxi různými technickými prostředky, avšak ty musí být doplněny 

odpovídajícími postupy a také odpovídajícím řízením [9, s. 39 – 40]. 

2.2 Bezpečnostní systém státu 

Od skončení studené války ve světě i v České republice probíhala téměř kontinuální 

diskuze, týkající se bezpečnosti státu, bezpečnostních hrozeb a rizik. Důležitým 

přelomovým bodem se pak stala tzv. Římská deklarace NATO o míru a spolupráci, 

z listopadu roku 1991. Z důvodu zásadní změny mezinárodní situace se tato deklarace poté 

naprosto odklonila od pojmu hrozba, který byl do té doby (tedy po čtyři desetiletí) téměř 

výlučně spojován s existencí Varšavské smlouvy a zejména pak s jejího hybného 

mechanismu - SSSR. Termín „hrozba“ byl nahrazen výrazem „bezpečnostní riziko“ či také 

„bezpečnostní výzva“. Pod tato slova byla zahrnuta i problematika terorismu či snahy o 

šíření zbraní hromadného ničení. Následující vývoj však poukázal na to, že to bylo 

lehkomyslné rozhodnutí, závažná chyba. Ve skutečnosti se totiž ani nejednalo o rizika a ani 

nešlo ve své podstatě o výzvy – naopak jedná se o velmi vážné hrozby, kterým je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost. Na počátku 90. let 20. století to možná byly zdánlivé, do jisté 

míry skryté, tedy latentní hrozby. Během následujícího desetiletí však přerostly ve dvě 

nejzávažnější a také nenaléhavější bezpečnostní hrozby disponující globálním rozměrem. 



 

 

Ve 2. polovině 90. let se pojmy hrozba a riziko staly mnohem diskutovanějšími také 

v České republice. Dokument nesoucí název „Bezpečnostní strategie České republiky“ 

z roku 1999 definoval celkem 9 rizik, která klasifikoval z hlediska pravděpodobnosti jejich 

růstu v následné hrozby. Velkým úskalím tohoto přístupu byla skutečnost, že všechna 

zmiňovaná rizika jsou jevy, které mají spíše objektivní charakter a není je ani možné 

výrazným způsobem ovlivnit [12].  

„Pojem hrozba označuje projevy, gesta, opatření nebo činy, kterými se vyjadřuje 

vůle způsobit někomu menší, větší nebo dokonce nenahraditelné škody. Každá hrozba 

vyvolává větší či menší obavy nebo strach toho, kdo jí je vystaven. Hrozby působí nezávisle 

na zájmech ohroženého, a jsou proto jevem objektivního charakteru. Hrozbě vystavený 

subjekt (člověk, stát či koalice) může přijmout opatření a postupovat tak, že hrozbu zmírní 

nebo dokonce zcela eliminuje. Stejně tak ji ale může umocnit nebo i nechtěně vyvolat.“ [12]  

Rizika jsou sociální jevy, které jsou odvozeny od hrozeb, a jsou součástí rozhodnutí 

a činů těch činitelů, kteří danou situaci vyhodnocují, hrozby posuzují a také dle toho 

posléze i jednají. Mezi tyto činitele je možné zařadit nejvýše postavené politiky či celé 

vlády konkrétních států, dále nejvyšší činitele a rozhodovací orgány bezpečnostního 

společenství, apod. Každý z těchto činitelů, ať jde již o individuální nebo kolektivní 

úroveň, vždy podstupují určité riziko, které může být malé či naopak větší.  V rámci 

bezpečnostní politiky se rizika mohou pohybovat v rozmezí od sebeuspokojení, tedy 

zanedbání evidentních hrozeb, až přes nečinnost či rezignaci, po naopak přehnanou reakci, 

která může velmi lehce vyústit v bezpečnostní dilema či v začarovaný kruh bezpečnosti – 

v tzv. nebezpečnost [12]. 

„Bezpečnostní systém státu je institucionální nástroj pro tvorbu a realizaci 

bezpečnostní politiky. Je tvořen příslušnými prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, 

územní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, které mají odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti státu.“ [13] Základním dokumentem bezpečnostní politiky České republiky je 

Bezpečnostní strategie ČR, na kterou navazují další strategie a také další koncepce. Jedná 

se o vládní dokument, který byl zpracován ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a 

Parlamentu ČR, kdy cílem je identifikovat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti. Na 

tvorbě tohoto dokumentu se podílela bezpečnostní komunita České republiky, která 



 

 

zahrnuje jak zástupce státní, tak i nestátní sféry.  Bezpečnostní strategie představuje 

nástroje, přístupy a také opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti, obrany a také ochrany 

občanů a státu. Vzhledem k povaze aktuálních bezpečnostních výzev již není možné 

bezpečnostní politiku striktně členit dle dílčích bezpečnostních zájmů. Institucionální a 

věcné provázání a koordinace nástrojů jsou naprosto nezbytné pro efektivní zajištění 

bezpečnosti České republiky [14]. 

2.2.1 Bezpečnost státu 

Primárném a klíčovým úkolem vlády a orgánů všech územních samosprávných 

celků je v daném rozsahu zajišťovat nejenom žádoucí bezpečnost obyvatel, ale také 

především obranu svrchovanosti a územní celistvosti země a zachování náležitostí 

demokratického právního státu. Institucionálním nástrojem, který vede k dosažení těchto 

cílů, je komplexní a také funkční bezpečnostní systém, který se průběžně přizpůsobuje 

aktuální bezpečnostní situaci v České republice a také ve světě. Je nutné upozornit na to, že 

bezpečnost České republiky se odvíjí od principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, dále 

také ochrany života, zdraví, lidské důstojnosti, svobody a majetku. K tomu, aby byl však 

tento princip úspěšně zajištěn, je nutné zajistit také bezpečnost státních institucí, a to včetně 

jejich plné funkčnosti, což souvisí také s rozvojem procesů a nástrojů, které slouží 

k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. I přesto, že je za zajištění bezpečnosti 

státu v Česku odpovědna vláda, k minimalizaci rizik spojených s nežádoucími hrozbami je 

nutné aktivně spolupracovat s občany České republiky a také s orgány veřejné správy, 

stejně jako s právnickými a fyzickými osobami. Tím totiž dochází k posílení odolnosti 

společnosti, a to vůči bezpečnostním hrozbám. Z hlediska zajištění bezpečnosti České 

republiky má důležitý význam politická a také hospodářská stabilita Evropské unie. Velká 

otevřenost ekonomiky Česka totiž zemi velmi často vystavuje vlivům okolního prostředí, a 

to primárně v souvislosti s přístupem na trh a se zajištěním energetických zdrojů. Česká 

republika tak upřednostňuje součinnost s mezinárodními organizacemi, které dnes 

významně podporují mírová řešení vznikajících konfliktů [14]. 

Bezpečnostní politika ČR se primárně odvíjí od proaktivního přístupu, a proto je 

nutné vždy včasně identifikovat hrozby a přijmout odpovídající opatření. Bezpečnostní 

politika tak vychází z principu nedělitelnosti bezpečnosti, přičemž bezpečnost Česka není 



 

 

možné oddělit od bezpečnosti v rámci euroatlantické oblasti neboli od globální 

bezpečnostní situace. Vzhledem k charakteru bezpečnostního prostředí je nutné upozornit 

na to, že ochrana a obrana občanů České republiky v žádném případě nekončí na jejích 

hranicích. Bezpečnostní zájmy naší země je nutné totiž chránit i daleko za hranicemi 

spojeneckých států. Bezpečnostní politika České republiky se dnes musí řídit nejenom 

svými specifickými zájmy, ale také solidaritou se spojenci v rámci EU a NATO. Česká 

republika upřednostňuje preventivní předcházení možnému vzniku ozbrojených konfliktů a 

dává tudíž přednost i preventivní diplomacii. V okamžiku vypuknutí krize či ozbrojeného 

konfliktu je nutné usilovat o urychlené řešení pomocí diplomatických a politických 

prostředků [14]. 

Prostředí, které zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost České republiky, 

v současné době prochází dosti dynamickými změnami, které mají globální charakter. 

Předvídatelnost se zde vzhledem k rostoucí provázanosti jednotlivých bezpečnostních 

trendů a faktorů postupně snižuje. Hrozby, jejich zdroje a také jejich nositelé disponují 

nejenom státním, ale také nestátním a primárně i nadnárodním charakterem, přičemž právě 

z toho vyplývá asymetrická povaha. Trendy v oblasti globálního prostředí zásadním 

způsobem posilují potenciál rostoucích asymetrických hrozeb a tím zvyšují možnost jejich 

šíření, a to z poměrně vzdálených oblastí, pro které jsou typické regionální či místní 

konflikty. Charakteristickým rysem současného prostředí je tedy skutečnost, že konflikty a 

nestabilita, které se nachází daleko za hranicemi České republiky, mohou mít přímý dopad 

na bezpečnost země. Vnější i vnitřní bezpečnostní hrozby se dnes taktéž mnohem více 

prolínají a rozdíly mezi nimi se tedy již stírají. V posledních letech také roste význam 

komplexního přístupu, který navzájem kombinuje civilní a také vojenské nástroje, a to 

včetně právních, diplomatických a také ekonomických prostředků vedoucích k předcházení 

hrozeb, potažmo k minimalizaci jejich negativních vlivů. Rostou také nároky na 

připravenost efektivně a také včasně reagovat na nenadálé hrozby.  Mezi hlavní a také 

klíčové zdroje hrozeb dnes patří vyhrocené postoje, a to primárně vůči hodnotovým 

základům české společnosti, postoje, které ohrožují koncept demokratického právního státu 

a taktéž zásadním způsobem popírají základní lidská práva a svobody. Nositelem 

zmíněných postojů jsou dnes nejenom státy, ale také nestátní aktéři a různá názorová či 

komunitní uskupení, včetně jejich stoupenců. Zdrojem hrozeb jsou v současné době také 



 

 

mocenské aspirace států, které dnes již dokonce i přestávají respektovat mezinárodní 

uspořádání a z toho vyplývající základní principy mezinárodního práva [14].  

2.2.2 Legislativa v oblasti bezpečnosti 

Základní právní rámec pro oblast bezpečnosti České republiky tvoří primárně 

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a dále také zákon č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky. Nedílnou součástí legislativy, která se této problematice 

věnuje, jsou spojenecké a také mezinárodní závazky, které vychází z členství České 

republiky v NATO, EU a v OSN [14]. Je nutné však upozornit na to, že legitimita 

bezpečnostního systému není založena primárně pouze a jenom na legitimitě vyjádřené 

prostřednictvím právního řádu, ale také legitimitě jeho složek, které realizují proces 

zajištění bezpečnosti v duchu čl. 1 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

„Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích 

demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní 

povinností státu. Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, 

demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a 

bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit 

mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu 

a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.“ [15] Základ zde 

spočívá tedy v identifikaci kompetencí ústavních orgánů a také orgánů státní a veřejné 

správy, také bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, stejně jako ve vymezení jejich 

vzájemného postavení a síly jejich rozhodnutí. Pojem bezpečnostní legislativy či nouzové 

legislativy lze dnes považovat v oblasti bezpečnosti za nejširší. Dělení bezpečnostní 

legislativy však může být dnes mnohem širší a může v sobě zahrnovat i oblast vnitřní 

bezpečnosti. Vedle krizové a branné legislativy je možné identifikovat i další podmnožiny, 

jako je např. legislativa kritické infrastruktury či bezpečnostních sborů. Zde je často 

využíván kompetenční přístup, pro který je typické zařazení právní normy dle věcné 

odpovědnosti vyjádřené orgánem, který zde rozhoduje či jehož působnost je specifikována 

prostřednictvím určité množiny klíčových slov. Zatímco branná legislativa tedy primárně 

směřuje k ochraně a obraně územního aspektu státnosti, krizová legislativa je naopak 

orientována na ochranu politického rozměru státnosti, který je představován schopností 



 

 

výkonu státní správy směrující k ochraně demokratických základů společnosti, dále také 

k ochraně životů, zdraví a majetkových hodnot. Vnitřní bezpečnost země je zajišťována 

především Policií ČR, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí, Hasičským 

záchranným sborem ČR, Celní správou ČR, atd. Vnější bezpečnost je poté v České 

republice v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany a také 

zpravodajských služeb [16, s. 74 – 75]. 

2.2.3 Role integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je vymezen prostřednictvím zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o integrovaném záchranném systému“). Tento zákon definuje jednotlivé složky 

záchranného systému a jejich působnost, dále také působnost a s tím spojenou pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob, a to při přípravě na možné mimořádné události a při následných 

záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. „Integrovaným 

záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný 

záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět 

současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného 

záchranného systému.“ [17] Záchrana člověka různými prostředky a v různých situacích 

má v Česku již svoji historii a v žádném případě není možné tvrdit, že by záchranná činnost 

nebyla v České republice organizována či by zůstala bez přispění státu. Každá záchranářská 

složka totiž má svoji bohatou historii a prošla v minulosti řadou změn. Lze však 

konstatovat, že do konce 20. století se v Česku nepodařilo vytvořit a zároveň uvést do praxe 

takovou legislativu, která by byla schopna zcela jasně definovat úlohu státu, soukromého 

sektoru, samosprávy a občanů v okamžiku vzniku či po vzniku mimořádné situace, která je 

spojena s ohrožením života, majetku, vnitřní bezpečnosti, životního prostředí či ohrožení 

suverenity státu. Do 21. století však již Česká republika vstoupila s novou legislativou a 

nadcházející léta jenom poukázala na to, že to bylo více než prozíravé a správné završení 



 

 

snah o institucionalizaci oblasti ochrany obyvatelstva, a to včetně záchranářství, obrany 

republiky a ekonomického zabezpečení vnitřní a také vnější bezpečnosti [18, s. 9]. 

IZS je nový pojem, který byl zaveden v Česku až v roce 2001, spolu se vznikem 

zákona o integrovaném záchranném systému. Až do této doby tudíž nebyl tento termín 

v rámci české legislativy ani zakotven. Samotným pojem IZS je zapotřebí vnímat jako 

koordinovaný postup při přípravě na mimořádnou událost a při realizaci záchranných a 

likvidačních prací. V této souvislosti je nutné zmínit však několik základních pojmů, které 

s IZS úzce souvisí [18, s. 11 – 12]  

 mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů, které jsou vyvolány 

činností jedince, přírodními vlivy a také haváriemi ohrožujícími nejenom 

zdraví a život člověka, ale i životní prostředí, přičemž vyžadují realizaci 

likvidačních a záchranných prací,  

 záchranné práce – činnosti, které vedou k odvrácení či k omezení 

bezprostředního působení jednotlivých rizik vznikajících v rámci 

mimořádných událostí, a to primárně ve vztahu k ohrožení zdraví, života a 

majetku či životního prostředí,  

 likvidační práce – činnosti směřující k odstranění následků, které byly 

mimořádnými událostmi způsobeny,  

 ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, a to především 

evakuace, varování, ukrytí či nouzové přežití obyvatelstva a řada dalších 

opatření, které vedou k zabezpečení ochrany života, majetku a zdraví 

jedince,  

 zařízení civilní ochrany – součást právnické osoby či obce a je určeno 

k ochraně obyvatelstva,  

 věcná pomoc – poskytnutí věcných prostředků pro realizaci likvidačních a 

záchranných prací a při cvičen na výzvu zvoleného velitele zásahu, starosty 

obce či hejtmana kraje,  

 osobní pomoc – činnosti nebo služba při realizaci záchranných a 

likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, starosty obce či 

hejtmana kraje.  



 

 

IZS se využije v přípravě na mimořádné události a při potřebě realizovat současné 

likvidační a záchranné práce dvěma či více složkami IZS, a proto se IZS podílí na přípravě 

na mimořádné události, na likvidaci a záchranně, a to včetně dalších úkolů ochrany 

obyvatelstva (varování, evakuace či nouzové přežití), čímž pokrývá z hlediska své 

působnosti celý rozsah ochrany obyvatelstva. V současné době je IZS právně vymezený a 

otevřený systém spolupráce a koordinace. Zákon o integrovaném záchranném systému 

definuje základní a ostatní složky IZS, které jsou fakticky předurčeny k likvidaci 

mimořádných událostí, přírodních či antropogenních katastrof. IZS tvoří nedílnou součást 

systému vnitřní bezpečnosti státu a podílí se tak na naplnění ústavního práva občanů, a to 

na poskytnutí pomoc v okamžiku ohrožení zdraví či života ze strany státu. Pevná struktura 

IZS je tvořena především institucionálními částmi základních složek, přičemž mezi 

základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor ČR, Police České republiky, jednotky 

požární ochrany, které lze zařadit do plošného pokrytí jednotkami požární ochrany, a 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Tyto složky IZS jsou schopny a také povinny 

dle zvláštních předpisů rychle a nepřetržitě zasáhnout na území celého státu. Mezi ostatní 

složky IZS je možné zařadit ostatní záchranné sbory, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

zařízení civilní ochrany, orgány veřejného zdraví či neziskové organizace, které je možné 

využít k likvidačním a záchranným pracím [18, s. 12 – 13]. 

Jednotlivé složky IZS musí fungovat ve vzájemné součinnosti. „Součinností se zde 

rozumí sladění činnosti co do času, prostoru a cílů v zájmu úspěšného splnění úkolů. 

Součinnost se uskutečňuje uvnitř jednotlivých složek IZS i mezi nimi. Součinnost organizují 

a udržují po celou dobu činnosti složek IZS součinnostní orgány nebo řídící (odpovědní, 

vedoucí) pracovníci (velitelé) všech stupňů, kterým byla svěřena pravomoc a převzali 

odpovědnost za koordinování specifických funkcí nebo činností. Dle úrovně je možné 

rozlišovat součinnost operační, strategickou a taktickou.“ [19] Co se týče strategické 

součinnosti, tak ta se odvíjí od společné a sladěné činnosti větších seskupení sil a 

prostředků, které v mimořádných událostech přesahujících státní hranice Česka, zasahují, 

přičemž je zde nutná součinnost likvidačních a také záchranných prací nad rámec 

příhraničních styků. Strategická součinnost složek IZS v rámci záchranných a likvidačních 

prací při společném zásahu celého IZS je řízena a organizována z hlediska strategické 

úrovně řízení neboli Ministerstvem vnitra České republiky. Operační součinnost poté 



 

 

spočívá ve sladěné a také ve společné činnosti seskupení složek IZS  na místě zásahu, 

přičemž v rámci likvidačních a záchranných prací při společném zásahu IZS je řízena a 

organizována z operační úrovně řízení. Za obsah, formu a také za aktuálnost informací, 

které jsou odesílány z místa zásahu, nese odpovědnost velitel zásahu. Taktická součinnost 

posléze spočívá ve sladěné a také především ve společné činnosti složek IZS na místě 

zásahu s cílem efektivně naplnit obsah záchranných a likvidačních prací na místě 

mimořádné události. Taktická součinnost složek IZS v rámci záchranných a likvidačních 

prací při společném zásahu IZS musí být řízena a organizována prostřednictvím velitele 

zásahu [19]. Role IZS spočívá v následujících činnostech: správně vyhodnotit druh a rozsah 

mimořádné události, uzavřít místo zásahu, omezit vstup osob na místo zásahu, zachránit 

bezprostředně ohrožené osoby, majetek, popřípadě přistoupit k evakuaci, poskytnout 

neodkladnou zdravotní péči všem zraněným osobám, přijmout nezbytná opatření pro 

ochranu zdraví a života zasahujících osob, přerušit trvající příčiny vedoucí ke vzniku 

ohrožení vyvolaných mimořádnou událostí (např. prostřednictvím provizorní opravy), 

omezit ohrožení, která mimořádná událost vyvolala, stabilizovat situaci na místě zásahu, 

přijmout odpovídající opatření v místech, kde lze očekávat účinky v okamžiku šíření 

mimořádné události, poskytnout nezbytnou humanitární pomoc všem postiženým osobám, 

poskytnout potřebné informace o prováděných likvidačních a záchranných prací, 

dokumentovat údaje a skutečnosti, kdy cílem je zajistit i objasnění příčin vzniku 

mimořádné události a v neposlední řadě i zdokumentovat všechny likvidační a záchranné 

práce [19]. 

2.3 Krizové řízení státu 

Prostřednictvím bezpečnostního systému státu jsou zabezpečovány jeho základní a 

klíčové funkce, a to nejenom při každodenní a běžné činnosti veřejné správy, ale také 

výkonných složek, a to i během mimořádných událostí, které posléze mohou velmi často 

přerůst až do krizové situace, v rámci kterých je vyhlášen krizový stav. Systém krizového 

řízení v České republice se odvíjí od skutečnosti, že ochrana společenských hodnot je zde 

základní povinností státu, přičemž systém se odvíjí od zákonem vymezené odpovědnosti 

jednotlivých orgánů státní správy a také samosprávy za využití a přípravu veškerých 

prostředků a všech možností, které mohou vést k odvrácení následku krizové situace. 



 

 

Schopnosti a také zajištění požadované úrovně připravenosti těchto orgánů na mimořádnou 

událost zásadním způsobem ovlivňuje nutnost klasifikovat tuto mimořádnou situaci, a to 

jako krizovou, a tím uvést v život posléze i plánována krizová opatření. „Ministerstva v 

rámci odpovědnosti za svoji připravenost na činnost za krizových situací plní podle 

krizového zákona funkci orgánů krizového řízení. Podle § 9 zákona č. 240/2000 Sb., 

krizového zákona (dále jen „krizový zákon“) vytváří pracoviště krizového řízení jako svůj 

odborný útvar pro vnitřní koordinaci resortního systému krizového řízení. V rámci systému 

příprav resortu na krizové situace zpracovává a organizuje v součinnosti s ostatními útvary 

ministerstva a správními úřady resortní a meziresortní cvičení prováděná pro ověřování 

připravenosti ministerstva a orgánů krizového řízení ČR na řešení krizových situací 

souvisejících se zabezpečováním vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.“ [20] 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajištění připravenosti na řešení 

krizových situací v jejich působnosti tedy vyvíjí následující činnosti [21] 

 zřizování pracovišť krizového řízení, 

 tvorba plánu, který v sobě zahrnuje souhrn krizových opatření a také postupů, 

které vedou k řešení krizové situace (plán musí být schválen ministerstvem či 

vedoucím jiného ústředního správního úřadu),  

 zřízení krizového štábu v podobě pracovního orgánu, který má na starost 

přípravu na krizové situace a musí je řešit,  

 zajištění realizace odborných prací, které vyplývají z jejich působnosti,  

 poskytnutí požadovaný podkladů, pokud o to ministerstvo, krajský úřad či 

obecný úřad s rozšířenou působností požádá,  

 vyžádání potřebných podkladů od krajských a obecních úřadů či obcí 

s rozšířenou působností,  

 identifikace povinnosti poskytovat na vyžádání podklady pro zpracování 

krizových plánů kraje, a to podřízením územním úřadům.  

Kromě systému, vedoucího k zajištění připravenosti resortu na krizové situace, a to 

včetně obrany státu, vnitřní systém krizového řízení ministerstva zajišťuje zároveň také 

aktivní a průběžné řešení činností za krizových stavů. V rámci systému jednotlivých 



 

 

příprav resortu na možnost vzniku krizových situací zpracovává a poté také organizuje v 

součinnosti s ostatními útvary ministerstva a správními úřady resortní a také meziresortní 

cvičení nutná k ověřování připravenosti daného orgánu státní správy a orgánů krizového 

řízení České republiky na řešení krizových situací, které souvisí se zabezpečováním vnitřní 

bezpečnosti a zajištěním veřejného pořádku.  

Odbor bezpečnostní politiky musí dbát primárně na soustavné zkvalitňování 

podmínek, přičemž navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení technické vybavenosti a také ke 

zdokonalování servisních služeb. Nepřetržitě také zabezpečuje organizační stránku při 

aktivaci Ústředního krizového štábu, a to v případě vzniku nevojenského krizového stavu 

[20]. 

2.3.1 Identifikace krizových situací 

Dle zákona o krizovém řízení se krizovou situací rozumí mimořádná událost, při 

které dojde k vyhlášení stavu nebezpečí či nouzového stavu, popřípadě stavu ohrožení 

státu. Krizové řízení je nutné vnímat jako soubor řídících činností orgánů krizového řízení, 

které jsou orientovány na analýzu a také vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

realizaci, organizování a kontrolu činností, prováděných v souvislosti s přípravou na 

krizovou situaci a s ochranou kritické infrastruktury. Krizovým opatřením je poté 

organizační nebo technické opatření, které je primárně určeno k řešení krizové situace a 

také k odstranění jejích následků, někdy včetně takových opatření, kterými posléze 

zasahuje do práv a povinností osob [21].  

V této souvislosti je nutné zmínit se také o kritické infrastruktuře. „Výrobní a 

nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost 

státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb. Základními 

oblastmi kritické infrastruktury v České republice patří energetika (elektřina, plyn, ropa, 

voda), vodní hospodářství (pitná a odpadní voda), potravinářství a zemědělství (produkce 

potravin, zemědělská výroba), zdravotní péče (lékařská péče, léčiva, ochrana veřejného 

zdraví), doprava (silniční, letecká, železniční, vodní), komunikační a informační systémy 

(telekomunikace), bankovní a finanční sektor (pojišťovny, banky, veřejné finance, 

kapitálový trh), veřejná správa (vězenství, justice, sociální ochrana, zabezpečení) a 



 

 

nouzové služby (Police ČR, atd.).“ [22] Na kritickou infrastrukturu je v současné době 

nutné nahlížet jako na komplexní systém, přičemž kritická infrastruktura disponuje 

síťovým uspořádáním, které je složeno z jednotlivých prvků sítě a také spojnic. Stejně jako 

v každé síti je možné i zde identifikovat místa, kde se nachází větší počet prvků 

jednotlivých spojnic tvořících uzel, a proto narušení, poškození či výpadek některého 

z těchto uzlů má menší či naopak větší dopad na funkčnost dalších uzlů. Tento výpadek 

poté může velmi snadno způsobit také naprosté zhroucení kritické infrastruktury jako celku 

[22]. Ochrana kritické infrastruktury se odvíjí od snížení zranitelnosti systému neboli 

zvýšení jeho odolnosti, a to vůči dopadům mimořádných událostí. Pro tyto případy je 

zapotřebí disponovat již připravenými opatřeními, která jsou zaměřena na minimalizaci či 

odstranění škod, z čehož jasně vyplývá, že je více než vhodné zde realizovat preventivní 

opatření – např. růst bezpečnosti systému prostřednictvím technicko-organizačních 

opatření, zabránění samotného vzniku mimořádných událostí či udržení následků, které 

mimořádné události způsobily, na co nejnižším rozsahu. Kritická infrastruktura státu je 

velmi rozsáhlá a fakticky se od ní očekává, že tedy dokáže stát nepřetržitě chránit. Problém 

je však možné spatřovat v tom, že do majetku státu nepatří všechny subjekty kritické 

infrastruktury státu [23, s. 15 – 2].  

Krizový stav je stavem, který vyhlašuje primátor hlavního města Prahy či hejtman 

kraje (stav nebezpečí), Vláda ČR, popřípadě předseda Vlády ČR (nouzový stav) anebo také 

Parlament ČR (stav ohrožení a válečný stav), a to v okamžiku hrozby nebo vzniku krizové 

situace a v přímé závislosti na jejím charakteru a také rozsahu. Mimořádné události, které 

mají velký rozsah, tak velmi času přesahují právě do krizových situací. V okamžiku, kdy 

jednotlivé složky IZS již tedy nejsou ani schopny prostřednictvím vlastních sil zvládnout 

mimořádnou událost, je nutné vyhlásit krizový stavy. Krizové stavy jsou vyhlášeny 

v případě vzniku krizové situace, pro který je typický velký rozsah škod, které mají 

negativní vliv na zdraví, životy, majetek a také životní prostředí. Dnes je možné hovořit o 

několika základních typech krizových stavů, a to je stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu a také válečný stav. Mezi tři hlavní krizové zákony patří zákon o 

integrovaném záchranném systému, krizový zákon a také zákon č. 241/2000 Sb., o 

hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Dle § 3 zákona o krizovém řízení „stav 

nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, 



 

 

majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není 

možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 

integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. Stav nebezpečí 

lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo 

pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a 

jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena“. [21] Nouzový stav je 

vyhlášen Vládou ČR, a to v případě živelných pohrom, průmyslových a ekologických 

havárií, či nehod a jiných nebezpečí, které ve velké míře ohrožují zdraví, životy a také 

majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Stav ohrožení státu je vyhlašován 

Parlamentem ČR, a to dojde-li k ohrožení úchovnosti státu či územní celistvosti státu, či 

jeho demokratického základu. Válečný stav je vyhlášen v okamžiku, kdy dojde k napadení 

České republiky, či pokud je nutné plnit mezinárodní smluvní závazky, které se týkají 

společné obrany proti napadení [24]. 

2.3.2 Orgány krizového řízení 

Krizový zákon v návaznosti na ústavní zákon o bezpečnosti České republiky přesně 

a jasně definuje oblasti krizových situací, které nesouvisí se zajišťováním obrany Česka 

(tzv. nevojenské krizové situace), postavení a také působnost jednotlivých orgánů 

krizového řízení. K těmto orgánům jednoznačně patří vláda, dále je nutno zařadit 

ministerstva a jiné správní úřady, Českou národní banku, orgány kraje a ostatní orgány s 

územní působností, až po orgány obcí [24]. Vláda ČR v tomto případě řídí, dále také 

kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. 

Poradním orgánem vlády je zde Legislativní rada, v jejímž čele stojí člen vlády. Zákon č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

(dále jen „kompetenční zákon“) rozlišuje několik ústředních orgánů státní správy, a to dle 

toho, zda se v jejich čele nachází člen vlády či nikoliv. K ústředním orgánům státní správy 

patří dnes celkem 14 ministerstev, a to ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních věcí,  

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo kultury, ministerstvo práce a 

sociálních věcí,  ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, 

ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, 

ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí.  K dalším, 



 

 

neméně důležitým, ústředním orgánům státní správy patří Český statistický úřad, dále také 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní bezpečnostní úřad, Český báňský úřad, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky nebo Český 

telekomunikační úřad [24]. Krizový zákon, včetně jeho prováděcího předpisu, který má zde 

podobu nařízení vlády č. 462/2000 Sb., upravuje činnost bezpečnostních rad a také činnost 

krizového štábu. V souvislosti se samosprávným postavením krajů a obcí krizový zákon 

tedy definuje, že působnost stanovená krizovým zákonem hejtmanovi, krajskému úřadu, 

obecnímu úřad či starostovi obce s rozšířenou působností patří do výkonu státní správy 

v přenesené působnosti. Z tohoto hlediska je nutné zabezpečit z pohledu státní správy 

jednotnost postupu a také opatření systému krizového řízení v rámci systému centrálního 

řízení. Kromě orgánů krizového řízení je součástí krizového řízení také prezident republiky 

a Parlament ČR, tyto orgány se zásadním způsobem podílí na krizovém řízení, a to 

z hlediska legislativního, koordinačního a také kontrolního. Parlament ČR vyhlašuje stav 

ohrožení a válečný stav a může také za těchto stavů projednat svoje vlastní návrhy zákona, 

a to ve zkráceném jednání. Poslanecká sněmovna má poté pravomoc zrušit nouzový stav, 

který byl vyhlášený vládou [25]. 

Příprava a posléze také realizace krizových opatření je zabezpečována v následující 

obecné působnosti [25] 

 vedoucí pracovníci úřadu, resortu, výkonných složek a organizací – nesou 

odpovědnost za celkovou připravenost příslušného subjektu na činnost 

během krizové situace a také za ochranu svých pracovníků a svěřených 

hodnot, a to před všemi účinky krizových situací; pracoviště krizového 

řízení dle krizového zákona koordinují přípravu jednotlivých krizových 

opatření,  

 odborný orgán krizového řízení – pracoviště krizového řízení, krizový 

manažer; zabezpečení koordinace přípravy na krizové situace, a to 

v působnosti, která je definována vedoucím pracovníkem, který jej zde 

zřídil; důležitá je zde koordinace krizového plánování, tvorba podmínek pro 

realizaci krizových opatření, činnost krizového štábu, zavedení informačních 



 

 

systémů krizového řízení, vzdělávání a rozvoj v oblasti krizového řízení, 

apod.,  

 jednotlivé organizační celky příslušného subjektu, které nesou odpovědnost 

za vlastní připravenost na zajištění definované činnosti za krizového stavu, 

dále také za přípravu a realizaci krizových opatření v rámci svěřené 

působnosti a také zajištění ochrany pracovníků a pracoviště, a to před účinky 

mimořádných událostí a krizových situací.  

Co se týče pracovních orgánů krizového řízení, je možné z vrcholových orgánů, 

které se věnují koordinaci postupu v případě vzniku jakékoliv situace vyhodnocené jako 

krizové, jmenovat především Bezpečnostní radu státu a také Ústřední krizový štáb. 

Bezpečnostní rada státu je ustanovena dle čl. 9 ústavního zákona o bezpečnosti České 

republiky. Složení a činnost bezpečnostní rady je blíže specifikována prostřednictvím 

usnesení vlády ČR, a to ze dne 10. Června 1998 č. 391, o bezpečnostní radě státu a také o 

plánování opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti České republiky. Jednací řád 

bezpečnostní rady státu byl přijat v roce 2003. Jde o stálý pracovní orgán vlády, který je 

pověřený koordinací bezpečnostní problematiky v rámci celé České republiky a také je 

pověřen přípravou návrhu opatření, která vedou k zajištění chodu celého této důležité 

agendy. Jednání Bezpečnostní rady státu je řízeno prostřednictvím předsedy vlády, přičemž 

přítomni zde mohou být i konkrétní členové vlády a dle svého uvážení i prezident 

republiky. Důležitým členem Bezpečností rady je ministr vnitra, který zde navrhuje 

projednání a poté předkládá převážnou většinu významných materiálů, které se týkají 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, potažmo i ochrany obyvatelstva. Nejdůležitější 

projednání pak musí být Bezpečnostní radou doporučena k projednání vládě. Bezpečnostní 

rada státu se musí scházet pravidelně, a to jednou do měsíce, přičemž program schůze je 

připravován dle ročního plánu práce této rady. Kromě plánovaných úkolů mohou být na 

vyžádání člena Bezpečnostní rady státu předloženy zároveň také k projednání i další 

dokumenty. Funkci sekretariátu Bezpečnostní rady státu zabezpečuje odbor obrany a 

bezpečnosti Úřadu vlády ČR, přičemž materiály rady jsou zveřejňovány na webových 

stránkách vlády. V rámci Bezpečnostní rady státu působí dnes celkem 4 stále pracovní 

výbory, a to je Výbor pro civilní nouzové plánování, Výbor pro obranné plánování, Výbor 



 

 

pro zpravodajskou činnost a také Výbor pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky 

[25]. 

„Ústřední krizový štáb (dále jen ”štáb”) je pracovním orgánem vlády k řešení 

krizových situací a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu. Štáb po 

vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož i při hrozbě 

vzniku krizové situace, nebo při jiných závažných situacích týkajících se bezpečnostních 

zájmů České republiky, připravuje návrhy řešení těchto situací. Návrhy na řešení situací 

předkládá předseda Štábu na schůzi Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí z 

prodlení přímo na schůzi vlády. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a 

vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení 

vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům 

krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků.“ 

[26] 

O aktivaci tohoto štábu musí rozhodnout předseda vlády – pokud by byl nepřítomen 

v České republice, zastupuje jej v této oblasti první místopředseda vlády či jiný předseda 

vlády, který je pověřený místopředsedou. Návrh na aktivaci štábu může být podán i členem 

vlády. Štáb má dnes 17 členů a mezi činnosti tohoto štábu je možné zařadit také 

zabezpečení operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních organizací, 

zabezpečení posouzení vývoje celé situace, přiměřenosti a obsahu opatření, která jsou 

přijímána správnímu řady a také orgány územních samosprávných celků, posouzení, 

projednání a koordinace přijímání opatření meziresortního charakteru navrhovaných 

ministerstvy a v neposlední řadě i příprava návrhů opatření k řešení situace [26]. Dle 

celkového charakteru situace předseda vlády a Bezpečnostní rady státu jmenuje předsedou 

Ústředního krizového štábu tedy ministra obrany či ministra vnitra. Jednání štábu se účastní 

zástupci těch ministerstev, které jsou určeny statutem štábu, vedle nich je zde přítomen i 

policejní prezident, náčelník Generálního štábu Armády ČR, ředitelé, popřípadě vedoucí 

zpravodajských služeb a především také čelní představitelé dalších subjektů. Předseda 

štábu může s ohledem na druh řešené situace také upřesnit, kteří členové štábu se nemusí 

tedy jeho zasedání účastnit. Štáb může zároveň také na svá zasedání přizvat i další osoby 

[26]. Významnou úlohu při zabezpečování činnosti štábu dnes hraje také tzv. sekretariát 



 

 

krizového štábu, který vykonává svou činnost na tzv. „pracovišti krizového štábu“. V 

případě, že jednání štábu předsedá ministr vnitra, vykonává funkci sekretariátu tedy odbor 

bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Mezi povinnosti servisního pracoviště patří 

nejenom organizačních činností (udržování spojení na členy štábu či relevantní osoby, 

svolávání zasedání a distribuce materiálů obsahujících schválené varianty rozhodnutí), ale i 

činnost ryze odborná, operativní a také analytická, jejíž podstatou je příprava nejširšího 

spektra podkladů nutných pro rozhodování členů štábu [24]. 

2.3.3 Krizový plán a řešení krizových situací 

Jedním z klíčových nástrojů pro řešení krizových situací je krizový plán, což je 

souhrnný plánovací dokument, kterým zákonem definované orgány krizového řízení 

plánují ve své věcné a také územní působnosti opatření a především i postupy pro případ 

vzniku krizových situací. Tvorba krizových plánů vychází z obecně platných aktů, které 

zde tvoří rámec krizového plánování. Krizové plány v České republice tedy zpracovávají 

ministerstva a jiné správní úřady, dále ČNB, kraje, obecní úřady, či Kancelář prezidenta 

republiky. Krizový plán je zpracován prostřednictvím písemné a elektronické formy a je 

složen z několika základních částí a části přílohové. Základní část obsahuje vymezení 

působnosti, odpovědnosti a úkolů zpracovatele krizového plánu, specifikaci organizace 

krizového řízení, výčet a hodnocení potencionálních krizových rizik, dopad těchto rizik na 

území a činnosti a také podklady nutné k použití přílohové části krizového plánu. Plán 

řešení krizové situace obsahuje nejenom obecné zásady hodnocení krizové situace, ale i 

způsob řešení této krizové situace, zájmy, kterých se krizová situace dotýká a údaje nutné 

k řešení krizové situace. Přílohová část poté obsahuje přehled krizových opatření, plán 

finančního zabezpečení či plán zabezpečení lidských zdrojů, apod. Důležitou roli zde hraje 

také informační systém krizového řízení, jehož úkolem je v rámci krizového řízení 

podporovat rozhodování krizových manažerů, a to při řešení mimořádných událostí. 

„Rozhodování je proces, který tvoří lidé za pomoci nástrojů. V krizových situacích máme 

pro rozhodování nedostatek času, ale zejména nedostatek ověřených informací, které jsou 

nutné k objektivnímu posouzení vzniklé situace a přijetí adekvátních opatření. V procesu 

rozhodování si člověk tvoří různé podpůrné modely, které tvoří informační systém 

krizového řízení. Při tvorbě informačního systému musíme mít na paměti dvě roviny: 



 

 

vytvoření a použití, přičemž tento proces nemůžeme považovat za oddělený a uzavřený.“ 

[27] 

Systém krizového řízení v současné době představuje soubor jednotlivých činností 

samosprávy a státní správy, které vedou k zamezení vzniku krizové situace či k zvládnutí 

již vzniklé krizové situace. Pokud není možné hrozící krizi eliminovat, je nutné i přesto 

udržet funkčnost veřejné správy, dále také udržet fyzické a duševní zdraví obyvatelstva, 

zajistit dostupnost zboží a služeb, které je životně důležité, stejně jako ochrana majetku. 

Jedním z klíčových a velmi častých problémů v případě krizového řízení je způsob 

ohodnocení katastrálního celku, což souvisí i s ohodnocením jeho rizik, včetně dopadu na 

dané území. Lze konstatovat, že krizové řízení je klíčové pro zachování státu a také je 

velmi důležité pro jeho trvale udržitelný rozvoj. Krizové řízení se tudíž dotýká všech 

oblastí řízení dané společnosti. Krizové řízení je orientováno na požadavky nutné ke 

zpracování dokumentace tzv. připravenosti na řešení daných krizových situací. Krizová 

připravenost v sobě zahrnuje i činnosti a plnění úkolů v rámci ochrany veřejného pořádku a 

bezpečnosti, kam je možné dnes zařadit např. i hrozbu terorismus či eliminaci negativních 

dopadů ekonomických rizik (surovinová krize, nedostatek pitné vody, nedostatek potravin, 

či nedostatek ropy), a to včetně ohrožení devizových a finančních trhů, řešení epidemií, 

která mohou být spojeny s ohrožením zdraví obyvatelstva či s jeho nákazou. Všeobecně je 

možné přístup ke krizovému řízení rozdělit do dvou základních skupin, a to je reaktivní a 

proaktivní.  

Při reaktivním způsobu řešení krizových situací reagují orgány krizového řízení na 

vzniklou situaci cestou krizových plánů a plánů obnovy. Proaktivní způsob řešení 

představuje komplexní přístup ke krizím zahrnující analýzu zranitelnosti daného území a 

přijetí preventivních opatření ke zmírnění nebo odvrácení negativních důsledků krize, 

včetně revize zranitelnosti po odeznění krize. Opatření, která se v případě řešení krizových 

situací využívají, je možné rozdělit do několika základních skupin, a to je: prevence neboli 

systém ochrany před dopady pohrom (aktivní i pasivní), zvládnutí dopadu dané pohromy, a 

to s přiměřenými ztrátami a také s přiměřenými zdroji, připravenost na zvládnutí pohrom, 

ke kterým by mohlo eventuálně dojít, zajištění obnovy a posléze také návrtu do 

stabilizovaného stavu. Mezi nejúčinnější nástroje, kterými lze bojovat proti krizím, patří 

bezesporu preventivní opatření, které je možné rozdělit na organizační, technická, právní, 



 

 

regulační a také výchovná. Je nutné si uvědomit, že každá pohroma vyvolává nouze po 

nějaký časový okamžik a na určitém místě, a to v závislosti na velikosti, prostorového a 

časového umístění v rámci zasažené oblasti – jde o tzv. místo projevu. Jelikož však ve 

většině případů nejsou pohromy exaktně měřitelné, je možné k jejich klasifikaci použít 

verbální stupnice, přičemž hodnocení lze provést prostřednictvím specifických metod 

agregace.  Aktivní, stejně jako pasivní obrana proti výskytu pohrom či minimálně pro 

zmírnění jejich dopadu, je v Česku záležitostí státu, dále jednotlivých resortů a především 

všech občanů [27]. 

2.4 Současný stav v oblasti krizového řízení a typy hrozeb 

Systém řízení České republiky v současné době zajišťuje, aby každý občan Česka 

byl schopen zvládnout mimořádnou událost, které jsou vyvolány prostřednictvím 

jednoduchých pohrom, především díky své přípravě a také své výchově. V Česku je 

vybudován takový systém havarijního plánování, který dokáže posléze zabránit nejenom 

samotnému výskytu pohrom, kterým zabránit fakticky jde, ale také vede ke zvládnutí 

mnohem složitějších mimořádných událostí. V České republice je vybudován takový 

systém krizového řízení pro zvládnutí všech situací, které je možné označit za krizi. 

Krizové řízení se zde tedy skládá hned z několika kroků, a to je formulace cíle, plánování 

způsobů dosažení cíle, následná realizace postupných cílů, a v neposlední řadě také 

kontrola dosažených cílů, a to včetně posouzení, zda došlo ke splnění výchozí představy. 

Pokud nedošlo či se vyskytly závažná a do jisté míry i neočekávané okolnosti, je nutné 

realizovat korigující opatření. V České republice zajišťuje postupy řešení krizových situací 

stát, a to tím, že:  

 garantuje ochranu životů a zdraví občanů, majetku, životního prostředí, potažmo 

celého státu,  

 zvažuje všechny relevantní pohromy na území českého státu,  

 proti relevantním pohromám musí provádět také prevenci a připravenost na jejich 

dopad, 

 vytváří jak odborné zázemí, tak i strukturu řízení, výkonné složky, prostředky a 

pomůcky k tomu, aby dokázal zajistit ochranu životů a zdraví občanů, majetku, 

životního prostředí a státu, 



 

 

 vytváří odborné zázemí, dále také potřebnou strukturu řízení, výkonné složky, 

prostředky a především pomůcky k tomu, aby zajistil obnovu po pohromě, i po krizi 

[25].   

Know-how krizového řízení v České republice, neboli scénář řízení pro zvládnutí 

krize zde vychází z filosofie, že krize (národní nebo mezinárodní situace) je stav nouze, při 

kterém dochází k ohrožení prioritní hodnoty, zájmů či cílů státu, a že na jejím zvládnutí se 

musí podílet všechny resorty. Dle toho se již tedy v České republice neorientuje pozornost 

pouze na chráněné zájmy, ale především na základní funkce, které posléze zajišťují život 

společnosti. Proto je možné hovořit o základních funkcích státu, a to o kritické 

infrastruktuře. Pro každou funkci je definován resort neboli úsek, který danou oblast 

koordinuje, a taktéž resorty neboli úseky spolupracující, což znamená, že se zde sestavuje 

matice odpovědnosti. Odpovědnosti jednotlivých resortů jsou specifikovány bez ohledu na 

pohromu, která danou krizi vyvolává či může vyvolat, a to proto, že se jedná o zajištění 

existence státu a jeho funkcí, a to za každých podmínek. Teprve až na úrovni jednotlivých 

resortů jsou charakterizovány způsoby, jak resort zajistí svoji odpovědnost, a to při různých 

spouštěcích jevech, přičemž v potaz se berou jejich specifika [25].    

Hrozbu je nutné charakterizovat jako hlavní, nezávisle existující a také neodvozený 

fenomén, který chce či může poškodit určitou chráněnou hodnotu. Jde o vnější fenomén, 

který existuje bez touhy člověka. Závažnost hrozby je přímo úměrná povaze chráněné 

hodnoty a také tomu, jak je daná hodnota společností ceněna. Tzv. neintencionální hrozba 

je jevem neurogenním, který má za následek vichřice, povodně, zemětřesení, tzn. jevy, 

které mají náhodnou povahu. Intencionální hrozba má lidské zapříčinění, kdy cílem je 

někoho poškodit. Tuto hrozbu připravuje, spouští a uskutečňuje jedinec a může mít např. 

podobu teroristického útoku [47].  Co se týče konkrétních typů hrozeb, je možné je rozdělit 

do několika základních skupin: náhodné hrozby, úmyslné hrozby, vnitřní hrozby (lidská 

chyba či technické selhání), vnější hrozby (hrozby přírodní povahy), aktivní hrozby (vedou 

ke změně stavu celého systému, a to vlivem narušení dostupnosti a integrity), pasivní 

hrozby (nemají vliv na změnu stavu systému, jsou spojovány s únikem informací). 

Důležitou skupinou hrozeb jsou dnes samozřejmě bezpečnostní hrozby, do kterých je 



 

 

možné zařadit např. všudypřítomný terorismus, organizovaný zločin, extremismus, 

kybernetické hrozby či korupci.  

2.5 Trendy v bezpečnostním prostředí ČR 

Bezpečnostní prostředí je zapotřebí vnímat jako pojem, který v sobě zahrnuje jak 

přírodní, tak i společenskou stránku. Zabývá se zranitelností a také možnými ohroženími 

bezpečnostního prostředí. Bezpečnostní prostředí je nejenom vnější, ale i vnitřní a 

ovlivňuje bezpečnost a situaci českého státu.  U vnějšího bezpečnostního prostředí jde o 

prostor, který se nachází vně státních hranic České republiky. V rámci tohoto prostoru jsou 

realizovány zájmy, které se zde ale i navzájem střetávají – jedná se o zájmy českého státu a 

zájmy jiných aktérů tzv. mezinárodních vztahů, které mají zásadní vliv na bezpečnost 

České republiky. Události, které se odehrávají v prostředí mimo Českou republiku, se tak 

mohou do prostoru Česka promítat jak přímo, tak i nepřímo. Globální trendy jsou těmi 

problémy, které je možné označit za celkový problém lidstva, přičemž v současnosti se již 

projevují naplno i na českém území. Lze konstatovat, že pokud lidstvo bude dále 

pokračovat v ovlivňování světa, hrozí zajisté jeho nekontrolovatelné změny, které se 

dotýkají nejenom životního prostředí, ale také celé společnosti. Jako příklad je možné uvést 

nedostatek přírodních zdrojů, změny ve struktuře obyvatelstva a v jeho počtu, koncentrace 

bohatství na jedné straně a na straně druhé výskyt chudoby, což vede k rozdělení 

jednotlivých zemí na věřitelské a dlužnické. Všem trendům je však jedna skutečnost 

naprosto společná - spektrum ohrožení a nebezpečí pro každý jednotlivý a také suverénní 

stát je zvýrazněno třemi znaky, a to je dynamika, komplexnost a snížený význam tzv. 

geografického prostoru. Navzájem propojené světové hospodářství, které zasahuje taktéž 

do vnitřního prostředí České republiky, je poháněno silným a mnohdy nekontrolovatelným 

tokem informací, kulturních hodnot, zboží, kapitálu, idejí, zboží, služeb a především lidí. 

Současně pro Českou republiku roste i význam ekologických faktorů v podobě nedostatku 

vody, ničení lesů, eroze půdy, což vede k soupeření o přírodní zdroje. I z tohoto důvodu je 

nutné vzácné zdroje alokovat pro mnohem bezpečnější účely. Dle angažování v krizových 

oblastech roste i hrozba teroristických útoků vůči Česku, a to včetně konfrontace země 

s tzv. bioteroristickými útoky. To si dnes žádá dosti efektivní sdílení nákladů spojených 

s bojem proti terorismu v rámci celé Evropské unie – zajisté se nejedná pouze o záležitost 



 

 

České republiky. Rostoucí náklady, které souvisí s nasazováním sil do mírových operací, si 

žádají mnohem větší aliance, které prosazují stejné či podobné politické cíle, a to k zajištění 

koordinované bezpečnostní politiky. Všeobecná spolupráce v rámci neustálého boje proti 

vznikajícím hrozbám je podmíněna v současné době i rostoucí vzájemnou závislostí, a to z 

důvodu politické, ekonomické a obchodní provázanosti [29].   

Nyní je nutné zmínit se také o aktuálních hrozbách a možných rizicích pro Českou 

republiku. Zatímco před několika lety Bezpečnostní strategie České republiky varovala 

primárně před rizikem eroze právních a politických závazků, které se týkaly evropské 

bezpečnosti, je možné dnes již hovořit o probíhající erozi. V současné době tak musí 

strategie reagovat sebekriticky a také realisticky na nedostatky Evropy, a to v její 

připravenosti a také schopnosti bezpečnostním hrozbám odolat. I bez toho, aby strategický 

dokument přímo uváděl pojem „Islámský stát“, upozorňuje na růst schopností těchto 

nestátních aktérů nahrazovat prvky státního systému vlastními strukturami, a tím ohrožovat 

stabilitu a také integritu zasažených zemí. Narůstajícím bezpečnostním rizikem je v České 

republice fenomén tzv. zahraničních bojovníků. Za hrozbu, která disponuje asymetrickou 

povahou, lze vnímat snahu Ruska zneužít pozici tzv. výhradního dodavatele strategických 

surovin neboli tranzitní země, a to k prosazení svých vlastních bezpečnostních a politických 

zájmů, což do jisté míry ovlivňuje i politickou soudržnost Evropské unie jako celku. 

Vlivem negativních aspektů mezinárodní integrace je možné hovořit také o růstu míry 

nelegální migrace, a to v důsledku rostoucího počtu tzv. lokálních ozbrojených konfliktů 

v českém sousedství [30].  Rozsáhlé migrační vlivy jsou důsledkem společenské a také 

přírodní krize, potažmo i existujících ozbrojených konfliktů po celém světě. Ve spojení 

s extremisty, teroristy a organizovaným zločinem tvoří současnou bezpečnostní hrozbu pro 

Českou republiku. Organizovaný zločin vede nejenom k finanční kriminalitě, ale taktéž je 

propojován s nejrůznějšími teroristickými skupinami, což je dnes i pro Česko aktuální a 

dosti vážná hrozba. Globální klimatické změny jsou důsledkem lidské činnosti a vyvolávají 

rozsáhlé živelné pohromy, potažmo i ekologické havárie, které mají negativní vliv na 

životní prostředí. Za jeden z důsledků je možné vnímat např. rozsáhlé záplavy nebo 

nebezpečí šíření nakažlivých a smrtelných chorob. V okamžiku vzniku pandemie poté tyto 

hrozby v rámci České republiky dosáhnout až strategického významu [29]. 



 

 

Co se týče konkrétních a aktuálních rizik civilizace jako celku v České republice, je 

nutné zmínit:  

 ekologická rizika – globální oteplování a jiné klimatické změny, ozónová díra, což 

vyplývá ze zatěžování jednotlivých složek přírodního prostředí, jako je půda, voda, 

vzduch,  

 zdravotní rizika – rizika, která jsou spojena s poškozením zdraví jednotlivých osob a 

také s mortalitou, primárně vznikají z poškození životního prostředí, průmyslových 

havárií, nezdravého životního stylu, přírodních katastrof,  

 technologická rizika – výsledek aplikace vědeckotechnického rozvoje v rámci 

výrobní praxe, dopravy a zemědělství,  

 rizika přírodních katastrof – živelné události mající podobu záplav, zemětřesení, 

přírodních požárů či pandemie,  

 komunikační a informační rizika – rizika související s provozem a možnostmi 

napadení komunikačních a informačních sítí, nebezpečí úniku informací či 

podvržení mylných informací,  

 politická rizika – odraz politického systému v zemi,  

 ekonomická rizika – mikroekonomická a makroekonomická rizika, které vznikají na 

základě řady inflačních a nákladových rizik, rizik spojených s rozpočtovou a 

peněžní politikou, s podnikáním či se zahraničně-obchodní politikou,  

 sociální rizika – ohrožení společenských jistot,  

 proliferační rizika – snaha státních i nestátních subjektů zneužít zbraně tzv. 

hromadného ničení,  

 vojenská rizika – rizika spojená s regionálními a lokálními konflikty [29].   

2.6 Význam ochrany informací v dnešní společnosti 

Informace je nutné v současné době vnímat jako důležitá aktiva, která disponují pro 

společnost určitou hodnotu – např. informační aktiva v podobě datových souborů či 

databází, programová aktiva v podobě systémově programového vybavení, fyzická aktiva 

v podobě počítačového vybavení či služby, které mohou mít podobu komunikačních 

služeb. Informace se ve společnosti vyskytují v nejrůznějších podobách, přičemž některé 



 

 

z nich je nutností chránit. Informační bezpečnost neboli bezpečnost informací se orientuje 

primárně na zásady bezpečné práce s informacemi, a to všeho druhu, ve všech podobách. 

Bezpečnost informací musí být z tohoto důvodu zaměřena na širokou škálu hrozeb, čímž 

dokáže zajistit kontinuitu všech činností podniku, dokáže minimalizovat obchodní ztráty a 

také maximalizovat návratnost investic. Bezpečnost informací, stejně jako bezpečnost 

informačních sítí, informační technologie, objektu či majetku, patří mezi nedílné součásti 

celkové bezpečnosti [31, s. 39 – 40]. V běžné řeči se pod pojmem „informace“ rozumí 

vědění, které je možné předávat v podobě obsahu zprávy či sdělení. Z hlediska úřední řeči 

se jedná o jakýkoliv obsah či jeho část, v jakékoliv podobě, přičemž tento obsah je 

zaznamenán na jakémkoliv nosiči. Informace je dána svým obsahem, formou a hodnotou. 

Proč má bezpečnost informací dnes však tak velkým význam? Důvodů je hned několik. 

Dnešní společnost je možné nazývat jako společnost informační, což znamená, že je 

založena především na integraci komunikačních a také informačních technologií, a to do 

všech oblastí společenského života v takovém rozsahu, že dokáže zásadním způsobem 

měnit nejenom společenské vztahy, ale také společenské procesy [32]. „Termín informační 

společnost patří mezi frekventované termíny popisující obecnou situaci současného lidstva. 

Pojem informační společnost patří k nejpoužívanějším pojmům při popisu obecných rysů 

současnosti. Termín je porovnán s několika alternativními názvy pro současnou etapu 

vývoje lidské civilizace. V posledním desetiletí se termín informační společnost stal běžným 

v celé oblasti společenskovědních teorií, ale i v politické praxi. Organizace spojených 

národů spolupořádala v roce 2003 v Ženevě a následně v roce 2005 v Tunisu mezinárodní 

konference pod názvem World Summit on the Information Society (United Nations 2006); 

práce vyústila v ustavení pracovní skupiny OSN s názvem United Nations Group on the 

Information Society (UNGIS 2011). Jedno z ředitelství Evropské komise má název 

Generální ředitelství pro informační společnost a média a běžným se termín stal i na 

nižších politických úrovních. Neméně příznačné je, že se stal i vhodným rámcovým 

předznamenáním pro mezioborové diskuse, mezi nimiž bylo pro evropské myšlení významné 

pražské 2. fórum EU a zemí střední a východní Evropy v roce 1996.“ [33] Kvalitativní 

odlišnost sociálních, ekonomických a také politických rysů současnosti od situace 

industriální společnosti i společnosti, kterou lze označit jako moderní společnost, je 

v současné době jen zřídka zpochybňována. Pojem „informační společnost“ vykazuje 

několik významných znaků, které jej činí dosti vhodným označením – vystihuje skutečnost, 



 

 

že informace se velmi rychle v posledních letech staly aktivem, které je nejenom vytvářeno, 

ale posléze sdíleno a také vyměňováno v rámci vyspělých oblastí zeměkoule, avšak stále 

častěji v globálním měřítku. Definičním znakem tohoto termínu se stal převažující 

ekonomický význam tvorby a taktéž následného využívání informací. Informace byly 

samozřejmě vždy v minulosti důležité - změna však nyní spočívá v tom, že v rámci 

informační společnosti jsou zcela nesporně a z mnoha hledisek nejdůležitější [33]. V této 

souvislosti je nutné zmínit se také dále o znalostní ekonomice, což je ekonomika, která je 

založená na znalostech a popisuje trendy v rámci nejvíce rozvinutých ekonomik, a to 

směrem k jejich větší závislosti na informacích, znalostech a vysokém stupni odbornosti, 

což souvisí i s rostoucí potřebou k přístupu k informacím. Je nutné upozornit na to, že 

znalosti hrají dnes v rámci společnosti rozhodující úlohu, na což poukazuje taktéž i 

znalostní ekonomika – regiony, města a státy, které se rozvíjí a zároveň umí efektivním 

způsobem řídit své zdroje, prosperují tedy mnohem lépe a roste zde taktéž i produktivita. 

Firmy disponující tak vyšším potenciálem znalostí posléze systematickým způsobem 

překonávají ty společnosti, které mají znalosti mnohem slabší. Tomu posléze odpovídá také 

růst investic do výzkumu a vývoje, přenosu technologií, podpory investičních aktivit, 

realizace nových technických řešení, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, apod. V České 

republice došlo v posledních letech k velkým změnám vlivem transformace ekonomiky, 

která se začala orientovat nyní mnohem více směrem od průmyslu na služby, přičemž 

význam informací i zde roste. Na trhu práce se do popředí zájmu dostává vzdělání, 

zkušenosti a také znalosti. Podpora českého státu v oblasti informační a znalostní 

společnosti zde ale i nadále dosti pokulhává [34]. Jedním z dalších důvodů, proč je nutné se 

zabývat ochranou informací, je samozřejmě také skutečnost, že informace mají dnes velmi 

vysokou cenu. Od ceny informace se mnohdy odvíjí také její význam. Kromě ceny 

informace je nutné brát v potaz způsoby použití těchto informací, protože informace se 

mohou lišit dle místa, času a způsobu. Co se týče samotné hodnoty informací, tak ani tu 

není možné subjektivně určit. Je nutné zmínit, že informace jsou dnes jednou za základních 

podmínek existence celé společnosti, protože bez nich by nebylo možné ani komunikovat, 

jsou zároveň také zdrojem poznání, podkladem pro rozhodování a v neposlední řadě také 

znakem, který vypovídá o vývoji společnosti jako celku. Informace mají klíčový vliv na 

rozhodování. V této souvislosti je vhodné zmínit, že informace a jejich ochrana má pro 

různé subjekty mnohdy odlišný význam. Každý občan tohoto státu je členem informační 



 

 

společnosti, kde hrají informační technologie obrovskou roli, přičemž prostřednictvím 

internetu je dnes možné získat jakékoliv informace. Odlišný význam mají poté informace 

samozřejmě pro stát jako celek, protože stát musí denně pracovat s velkým množstvím 

informací - finanční úřady např. zajímají primárně informace, které se týkají příjmů 

obyvatel, živnostenský úřad je orientován na pracovní způsobilost jednotlivých podnikatelů 

a policie na trestnou činnost, apod. Bezpečnost informací je nutné sledovat taktéž z důvodu 

toho, že informace jsou klasickým zbožím a mohou mít proto podobu jak legální, tak i 

nelegální informace. Za poslední roky roste taktéž informační kriminalita [32].  

„Informační kriminalita je trestnou činností, pro kterou je určující vztah k software, 

k datům neboli k uloženým informacím, respektive veškeré aktivity, které vedou k 

neautorizovanému čtení, nakládání, vymazání, zneužití, změně nebo jiné interpretaci dat. 

S tím souvisí i kriminalita spojená s pokročilými technologiemi, což je trestná činnost, která 

je orientována na vyspělou techniku jako cíl, prostředí nebo nástroj pachatele trestného 

činu (zpravidla se jedná zároveň aktivitu, označitelnou za „počítačovou“ či „informační“ 

kriminalitu).“ [35] V této souvislosti je poté nutné vnímat informační bezpečnost jako 

multidisciplinární obor, který usiluje o komplexní pohled na problematiku ochrany 

informací, a to nejenom během jejich vzniku, ale taktéž následného zpracování, ukládání, 

přenosu a likvidace. Jde tudíž o odvětví, které se zabývá minimalizací rizik vztahujících se 

k fenoménu informací a navrhující opatření, které se vztahují k příslušným organizačním, 

řídícím, metodickým, technickým, právním a také dalším otázkám, které s touto 

problematikou úzce souvisí [35]. Ochrana informací je ve své podstatě souhrnem opatření 

v oblasti administrativní, objektové, personální a komunikační, apod., jejichž cílem je 

zabránit přístupu k jejich obsahu těm, kterým jsou primárně určeny [32]. 

2.6.1 Problém kyberterorismu  

Kyberterorismus, který je možné nazývat jako počítačovou kriminalitu neboli 

kyberkriminalita, je možné charakterizovat jako trestnou činnost, ve které funguje „počítač 

jako souhrn technického a programového vybavení, a to včetně dat, nebo pouze některá z 

jeho komponent, případně větší množství počítačů samostatných nebo propojených do 

počítačové sítě, a to buď jako předmět zájmu této trestné činnosti (s výjimkou té trestné 

činnosti, jejímž předmětem jsou popsaná zařízení jako věci movité) nebo jako prostředí 



 

 

(objekt) nebo jako nástroj trestné činnosti. Často se pojem počítačová kriminalita používá i 

pro tradiční formy kriminality, u níž byly počítače nebo počítačové sítě použity, aby ji 

usnadnily. Určujícím operacionálním elementem je přitom vždy způsob zneužití výpočetní 

techniky, vzhledem k jejím specifickým vlastnostem a dominantnímu postavení mezi 

věcnými komponentami způsobu páchání konkrétního trestného činu“. [35] 

Kyberterorismus je dnes terorismem informační společnosti. Kyberterorismus je zapotřebí 

v současné době vnímat jako jednu z největších hrozeb pro rozvoj a budoucnost informační 

společnosti jako celku, přičemž lze konstatovat, že tak, jak se rozvíjí komunikační sítě a 

roste zároveň taktéž i závislost na rychlém a okamžitém přístupu k informacím a online 

spolupráce, tak dochází souběžně k růstu zranitelnosti takto vybudovaných kanálů třetími 

osobami. Kyberterorismus je konvergencí terorismu a kyberprostoru, a všeobecně je 

chápaný jako zcela nezákonný útok či nebezpečí útoku proti počítačům, počítačovým sítím 

a informacím, které jsou v nich skladovány v okamžiku, kdy je útok realizován s cílem 

zastrašit či donutit vládu či obyvatele země k podpoře politických nebo také sociálních cílů. 

Mezi nejvíce frekventované útoky dnes patří ty, které sledují vyřazení určité služby 

z funkčnosti. Aby vůbec bylo možné o kyberterorismu hovořit, musí se jednat o klíčovou 

službu pro fungování společnosti [36]. Lze konstatovat, že celá informační společnost se 

dnes pohybuje v tzv. kyberprostoru, který je možné definovat jako „konsensuální 

halucinace každý den zakoušená miliardami oprávněných operátorů všech národů, dětmi, 

které se učí základy matematiky. Grafická reprezentace dat abstrahovaných z bank všech 

počítačů lidského systému. Nedomyslitelná komplexnost. Linie světla seřazené v ne-

prostoru mysli, shluky a souhvězdí dat“. [37] Kyberprostor je dnes světem virtuální reality, 

ve kterém se odehrávají různé a zároveň paradoxně reálné věci – e-mailová komunikace či 

telefonické hovory, atd. Velmi často se dnes tento pojem zaměňuje s termínem „internet“, 

což je ale mylná představa [37]. Dnes existuje celá řada kyberteroristických metod a 

útočníci v praxi volí tu metodu, která je z hlediska sledovaného cíle co nejvíce optimální - 

pokud tedy chtějí např. vyřadit z provozu určitý web, není tedy spam optimálním řešením. 

Naopak spam se často hodí pro podvodné obchody či pro propagaci různých politických 

názorů. Mezi základní skupiny kyberteroristických metod patří:  

 cracking – narušení informačního systému zvenčí (např. trojský kůň),  



 

 

 cyberbullying neboli kyberšikana - založená na zveřejňování materiálů s 

cílem poškodit druhou osobu (videa, fotografie či kruté texty),  

 cybersquatting - založený na zaregistrování si doménového jména, které 

koresponduje se jmény např. známých osob, známých institucí či známých 

firem, kdy cílem je návštěvníka především zmást (díky podobnosti s 

oficiálními stránkami představuje nejenom ekonomické, ale také informační 

a bezpečnostní riziko),  

 hacking - souhrn metod narušení bezpečnosti nebo stability počítačových sítí 

(např. likvidace či zablokováním určitých webů nebo síťových služeb),  

 phishing  - snaha o získání osobních údajů či jiných informací, a to na 

základě vydávání se za určitou společnost (e-maily, které požadují zaslání 

čísla a hesla k PayPal a weby, které vypadají na první pohled stejně, jako 

weby určitých bank),  

 pharming - metody získání přihlašovacích údajů k určité internetové službě, 

prostřednictvím odposlechu zadaných údajů skrze podvodnou webovou 

stránku,   

 social engineering – velmi účinná metoda počítačového útoku, která probíhá 

prostřednictvím komunikace s osobou, kterou se snaží přesvědčit, aby svým 

chováním poškodila ochranu systému (rozšíření viru na CD, který může být 

označen jako zábavné video),  

 spamming - nejméně nebezpečná metoda, která se odvíjí od rozesílání 

reklamních či jiných nevyžádaných zpráv, přičemž dnes představuje více jak 

polovinu zaslané pošty a disponuje relativně závažnými ekologickými i 

ekonomické důsledky [36]. 

Problém internetu a informační společnosti spočívá nyní i do budoucna v tom, jak 

lze co nejlépe odolávat jednotlivým bojovníkům či armádám kyber-válečníků, které 

neustále ohrožují funkčnost a také stabilitu globální počítačové sítě. Právě v této 

skutečnosti spočívá ta největší zranitelnost, a to nejenom zranitelnost informační 

společnosti, ale také bezpečnosti a ochrany informací. Pro bezpečnost státu jako celku, 

počínaje armádou, policií a zpravodajskými služby konče, se zde vyskytuje zcela nová 



 

 

hrozba, které je nutné čelit a stát na ní musí být připraven, a to nejenom technologicky, ale i 

personálně, potažmo i znalostně. Cílem výcviku bezpečnostních složek státu je zachytit, 

analyzovat a také do jisté míry minimalizovat pokusy vedoucí k destabilizaci českého státu 

a zároveň také je nutné krizový plán nacvičit pro případ masivního kyberútoku, který může 

být součástí dalších paralelních akcí. V této souvislosti je nutností úzká spolupráce mezi 

armádou a policií, které musí být připraveny na společnou ochranu v oblasti informačních 

technologií dnes více než jindy [37]. Boj proti kyberterorismu je i vlivem rostoucí složitosti 

informačních a komunikačních technologií stále více složitý. Předpokládá se, že 

kyberteroristé budou útočit stále častěji na důležité informační systémy státní 

infrastruktury, a proto je možné mezi cíle, které lze těmito útoky zasáhnout, zařadit regulaci 

rozvodů elektrické energie, pitné a užitkové vody, zdravotnictví, dopravní systémy či 

telekomunikace. Je nutné podotknout, že dnes tyto cíle nejsou vůbec zaměřeny pouze na 

fyzická zařízení. Mezi tyto zbraně patří i tzv. genové zbraně, které mohou působit na obilí, 

organismy, lidskou populaci či dobytek. Proto je nezbytností se neustále vzdělávat v oblasti 

ochrany dat a informací, informační bezpečnosti, kryptografie či řady dalších oborů [38]. 

2.6.2 Ochrana kritické infrastruktury 

Infrastruktura je síť služeb, která zásadním způsobem podporuje jak průmysl, tak i 

společnost jako takovou – jde o komunikace, cesty či služby (plyn, voda, elektřina). Jiná 

definice infrastruktury pracuje s pojetím infrastruktury, která v sobě zahrnuje nejenom 

materiální, ale i nemateriální charakteristiky ekonomiky, která je financována 

prostřednictvím veřejných zdrojů, což posléze zvyšuje produktivitu celého soukromého 

sektoru. Materiální infrastruktura v sobě zahrnuje energetické, dopravní a vodní sítě, 

naopak nemateriální struktura systém ochrany vlastnických práv či např. vzdělávací systém 

[39, s. 400]. „Kritická infrastruktura obsahuje výrobní a nevýrobní systémy a služby, 

jejichž nefunkčnost by měla posléze závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, 

veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb. V Česku patří do oblastí 

kritické infrastruktury energetika (plyn, elektřina, ropa, teplo), vodní hospodářství 

(odpadní a pitná voda), zemědělství a potravinářství (zemědělská výroba, produkce 

potravin) a zdravotní péče (ochrana veřejného zdraví, lékařská péče, léčiva), komunikační 

a informační systémy (satelitní komunikace, komunikace, internet), doprava (železniční, 



 

 

silniční, vodní a letecká), finanční a bankovní sektor (banky, veřejné finance, pojišťovny, 

kapitálový trh), nouzové služby (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Armáda ČR, 

varovná a hlásná služba), veřejná správa (vězeňství, justice, sociální ochrana a 

zabezpečení).“[40] Kritická infrastruktura v České republice může být ohrožena přírodními 

pohromami, terorismem, nedbalostí obsluhy, průmyslovými haváriemi, nehodami, 

počítačovým hackerstvím či organizovaným zločinem a všeobecně i trestnou činností. 

Ochrana kritické infrastruktury je souhrnem opatření, která v rámci zohlednění všech rizik 

směřují k minimalizaci či k zabránění narušení subjektů či objektů kritické infrastruktury a 

taktéž vazeb mezi nimi. Fyzickou ochranou kritické infrastruktury je soubor 

bezpečnostních opatření, která jsou plánována a taktéž následně realizována k ochraně 

jednotlivých subjektů či objektů kritické infrastruktury, a to před nebezpečnými útoky 

fyzických osob. Cílem ochrany kritické infrastruktury je primárně zabránit narušení či 

destrukci kritické infrastruktury v České republice a zároveň také případně minimalizovat 

dopady výpadků takovým způsobem, aby výpadek postihnul co nejmenší počet obyvatel 

v zemi. Dále je cílem také zabezpečení ochrany strategických a životních zájmů státu 

neboli jeho základních funkcí, potažmo i jeho sociální, hospodářské a bezpečnostní 

stability. V případě ochrany kritické infrastruktury v České republice navzájem 

spolupracuje Policie ČR, tajné služby, Armáda ČR a bezpečnostní agentury. Na ochraně 

kritické infrastruktury musí úzce spolupracovat jak vládní, tak i soukromý sektor [40]. 

Lze konstatovat, že v České republice je v rámci systému krizového řízení 

definován termín infrastruktura v systému ekonomických opatření pro krizové stavy, kde se 

pod pojmem „infrastruktura“ k přijetí či k přípravě hospodářských opatření pro krizový 

stav rozumí především:  

 stavby, které jsou primárně určeny pro účely hospodářských opatření pro 

krizové stavy ve vlastnictví České republiky, a ke kterým má právo 

hospodaření příslušný správní úřad,  

 stavby, které slouží především pro účely ekonomických opatření pro krizové 

stavy, k nimž má České republika zřízeno patřičné břemeno, a které se 

nachází ve vlastnictví právních či naopak podnikajících fyzických osob,  



 

 

 technické zabezpečení staveb - vnitřní rozvody inženýrských a také 

telekomunikačních sítí, a to počínaje přípojkou, až k veřejnému rozvodu 

zmíněných sítí, 

 technologické vybavení staveb,  

 pozemní komunikace, přístavy, dráhy a letiště – jsou určeny k dopravní 

obsluze staveb [41]. 

2.7 Ochrana informací v rámci krizového řízení 

Krizové řízení patří mezi důležité a nedílné součásti řízení státu nebo jiné instituce, 

přičemž jeho účelem je předcházet možnému vzniku kritických situací, dále také zajistit 

přípravu na zvládnutí veškerých potencionálních kritických situací, zajistit jejich zvládnutí, 

a to v rámci působnosti orgánu krizového řízení, prostřednictvím úkolů, které jsou uloženy 

vyšším orgánům krizového řízení, což souvisí i s následným nastartováním obnovy a 

dalšího rozvoje země.  Z širšího hlediska je poté možné krizové řízení vnímat jako nástroj, 

který slouží k zajištění trvale udržitelného rozvoje dané společnosti, státu a také organizace 

území. Cílem ochrany informací je primárně eliminovat ztráty, které vznikají poškozením, 

zneužitím, zničením nebo také nedostupností požadovaných informací, a to prostřednictvím 

uceleného, efektivně fungujícího a nákladově optimalizovaného řízení oblasti bezpečnosti 

informací [31, s. 84 – 85].  

V rámci bezpečnostního managementu je možné informace členit do dvou 

základních skupin, a to jsou informace veřejné a neveřejné. K veřejným informacím mají 

občané země svobodný přístup, naopak k neveřejným informacím mají přístup pouze 

omezený [32]. „Právo na informace garantuje každému Listina základních práv a svobod v 

čl. 17, podle kterého je právo na informace zaručeno a lze jej omezit jen zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Toto právo 

je jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě, které slouží občanům ke kontrole 

její činnosti a umožňuje jim kvalifikovaně se podílet na správě věcí veřejných. Provedení 

Listinou garantovaného práva na informace zabezpečuje zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). V souladu s § 2 



 

 

informačního zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a 

veřejné instituce a dále subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem 

chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné 

správy v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti, povinny poskytovat podle tohoto zákona 

informace vztahující se k jejich působnosti, a to na základě ústní nebo písemné žádosti 

fyzických a právnických osob.“ [42] 

Právo vyhledávat a posléze také informace šířit je možné omezit prostřednictvím 

zákona, jde-li o opatření nezbytná pro bezpečnost státu či veřejnou bezpečnost. Povinný 

subjekt posléze poskytuje informace jejich zveřejněním či na základě žádosti žadatele o 

informace. Žádost o poskytnutí informace je možné podat jak ústně, tak především i 

písemnou formou. V žádosti není ani nutné uvádět, z jakého důvodu žadatel příslušnou 

informaci požaduje, avšak požadovaná informace musí být poskytnuta ve stanovené lhůtě, 

kterou lze i prodloužit. Povinný subjekt nemůže zveřejnit dotazy na jeho názory, budoucí 

rozhodnutí neboli informace, které se týkají tvorby nových rozhodnutí, dále nezveřejňuje 

ani utajované osobní údaje, utajované informace či informace, které jsou označeny jako 

obchodní tajemství. Krizová dokumentace je věcí veřejnou a je na původci dokumentů, aby 

informace, které jsou v ní obsažené, ochránil takovým způsobem, aby nedošlo k jejich 

zneužití. V případě krizového řízení hraje klíčovou roli rozdělení informací na utajované a 

neutajované informace. Mezi neutajované informace patří osobní údaje, poštovní tajemství, 

zvláštní skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství či zpovědní tajemství, atd. 

Naopak utajované informace je nutné specifikovat jako informace, které se nachází 

v jakékoliv podobě a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči, a to v souladu se zákonem. 

Vyzrazení utajované informace či její zneužití posléze může způsobit újmu zájmu České 

republiky či může být pro tento zájem nevýhodné.  Zájmem České republiky je především 

zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, dále také zajištění vnitřního 

pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana 

života nebo zdraví fyzických osob [32]. 

2.7.1 Režim „zvláštních skutečností“ 

K ochraně informací v rámci krizového řízení je možné v praxi využít nejenom 

povinnost mlčenlivosti, ale také administrativně-technická opatření, režim utajení či režim 



 

 

tzv. zvláštní skutečnosti. Režim zvláštních skutečností spočívá především v zajištění 

administrativní bezpečnosti, personální bezpečnosti, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti 

informačních a komunikačních systémů [32]. „Orgány krizového řízení označují krizové 

plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy 

Zvláštní skutečnosti či zkratkou Z. Uvedené označení není však stupněm utajení dle 

zvláštního právního předpisu, který není ustanoveními tohoto paragrafu dotčen. Právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby označují podle odstavce 1 po projednání s příslušným 

orgánem krizového řízení listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní 

skutečnosti poskytované orgánům krizového řízení. Listiny, nosná média a jiné materiály 

obsahující zvláštní skutečnosti se evidují v samostatném jednacím protokolu a ukládají se 

odděleně od ostatních písemností.“ [21] Pracovníci, kteří jsou oprávněni se seznamovat se 

zvláštními skutečnostmi, musí být zároveň také zapsáni ve zvláštním seznamu, který 

předtím musí schválit vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení. Dále je nutné zmínit, 

že pracovníci, kteří jsou oprávněni se s danými zvláštními skutečnostmi seznamovat, a 

osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily v rámci plnění stanovených úkolů 

krizového řízení, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. Zachováním mlčenlivosti se zde 

rozumí povinnost nesdělovat zvláštní skutečnosti žádné osobě, která nemá oprávnění se s 

takovou skutečností seznamovat. Co se týče zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a 

jeho rozsahu, tak o tom rozhoduje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení. 

Pracoviště, kde se ukládají nosná média, listiny a jiné materiály, které obsahují zvláštní 

skutečnosti, používá jen jeden vstup. Tento vstup musí být zajištěný proti volnému vstupu 

osob, které nemají oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi. Pokud právnická 

či fyzická osoba požádá orgán krizového řízení o informaci dle zvláštního právního 

předpisu, přičemž požadovaná informace je zde tedy označena jako tzv. zvláštní skutečnost 

a žadatel k této informaci nedisponuje oprávněným přístupem, povinný subjekt žadateli 

tuto informaci však v žádném případě nesmí poskytnout [21]. „Zvláštní skutečnosti je údaj 

z oblasti krizového řízení, který by v případě zneužití mohl vést k o znemožnění nebo 

omezení činnosti orgánu krizového řízení, o ohrožení života a zdraví osob, majetku, 

životního prostředí, nebo o ohrožení podnikatelského zájmu právnické osoby nebo fyzické 

osoby vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, pokud tyto údaje nejsou 

utajovanými informacemi.“ [32] 



 

 

2.7.2 Ochrana utajovaných informací  

Fyzické osoby na území České republiky mají právo na informace, které se týkají 

opatření k ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí, dále na informace o 

připravovaných krizových opatřeních a opatřeních, které posléze vedou k ochraně jejich 

životů, majetku a zdraví. Uvedenou informační povinnost má zde obec [32]. Utajované 

informace je možné rozdělit do několika základních skupin, a to informace přísné tajné, 

tajné, důvěrné a vyhrazené. Ochranu utajovaných informací upravuje zákon č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a dále také řada 

prováděcích předpisů - o nařízení vlády č. 522/2005 Sb., vyhláška č. 523/2005 Sb., 

vyhláška č. 524/2005 Sb., vyhlášku č. 525/2005 Sb., vyhláška č. 526/2005 Sb., vyhláška č. 

527/2005 Sb., vyhlášku č. 528/2005 Sb., a vyhláška č. 529/2005 Sb., apod. [43]. Ochranu 

utajovaných informací je možné dnes v České republice zajistit následujícími způsoby:  

 personální bezpečnost - výběr fyzických osob, které disponují přístupem k 

utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným 

informacím, jejich ochrana a také jejich výchova,   

 průmyslová bezpečnost - systém opatření, které slouží k zjištění a následně také k 

ověřování podmínek nutných pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a 

k zajištění nakládání s utajovanou informací,  

 administrativní bezpečnost - systém opatření při příjmu, tvorbě, evidenci, 

zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, 

případně jiném nakládání s utajovanými informacemi, 

 fyzická bezpečnost - systém opatření, která mají příslušné neoprávněné osobě 

zabránit či ztížit přístup k daným utajovaným informacím,  

 bezpečností informační či komunikační systémy - systém opatření, jejichž cílem je 

dosáhnout důvěrnosti, integrity a také dostupnosti utajovaných informací, se 

kterými tyto systémy nakládají, a to včetně odpovědnosti správy a uživatele za 

jejich činnost v komunikačním a také v informačním systému,  

 kryptografická ochrana - systém opatření na ochranu utajovaných informací 

prostřednictvím využití kryptografických metod či kryptografických materiálů při 

zpracování, dále také při přenosu nebo při ukládání utajovaných informací [44]. 



 

 

2.7.3 Povinnosti při ochraně utajovaných informací  

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) je nutné vnímat v České republice 

jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilosti, přičemž tento Úřad vykonává státní správu v oblasti utajovaných informací. 

V rámci své činnosti se musí Úřad vždy řídit zákonem. Úřad primárně zajišťuje jednotné 

provádění ochrany utajovaných informací v České republice, dále také vykonává státní 

dozor a metodickou činnost, vede jednotlivé ústřední registry utajovaných informací 

poskytovaných v rámci mezinárodních styků a plní zároveň také stanovené úkoly v souladu 

se závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, NATO a taktéž z 

mezinárodních smluv, jimiž je Česko vázáno v oblasti ochrany utajovaných informací. 

Mezi činnosti Úřadu patří i realizace bezpečnostního řízení a výkon státního dozoru. Ve 

stanoveném rozsahu platné a aktuální právní úpravy také rozhoduje o vydání osvědčení 

fyzické osoby a o vydání dokladu o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby. Současně 

tento Úřad dnes a denně rozhoduje v dalších věcech a plní velké množství dalších úkolů na 

úseku ochrany utajovaných informací a také bezpečnostní způsobilosti, která je stanovena 

zákonem. Za ochranu utajovaných informací nese odpovědnost Ministr vnitra, který 

pověřuje plněním zmíněné povinnosti bezpečnostního ředitele Ministerstva vnitra [43]. 



 

 

. CÍL PRÁCE A HYPOTÉZA 

Cílem práce je posoudit možnost využití SWOT analýzy v problematice ochrany 

informací v oblasti krizového řízení, zároveň posoudit vliv příslušných ustanovení zákona 

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

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na 

ochranu informací v krizovém řízení. 

Cílem výzkumného šetření bylo získat obecný náhled na poměr informací, 

zpracovávaných nebo využívaných v krizovém řízení z hlediska jejich veřejné přístupnosti, 

na možné komplikace při práci s určitým způsobem klasifikovanými informacemi a na 

možné komplikace, vyplývající z aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

Stanovení hypotéz 

HYPOTÉZA 1 Předpokládáme, že respondenti, kteří byli osloveni v dotazníkovém 

průzkumu, mají delší praxi v oblasti krizovém řízení. 

 

HYPOTÉZA 2 Předpokládáme, že respondenti, kteří pracují v krizovém řízení, se budou 

při své práci více setkávat s veřejnými informacemi než s informacemi neveřejnými. 

 

HYPOTÉZA 3 Předpokládáme, že práce respondentů s utajovanou informací přináší v 

práci v oblasti krizového řízení spíše komplikace. 

 

HYPOTÉZA 4 Předpokládáme, že respondenti ve vztahu k problematice v oblasti 

krizového řízení dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, budou 

považovat vliv příslušných ustanovení spíše za komplikaci. 

 



 

 

4. METODIKA 

Pro praktickou část diplomové práce byla zvolena metoda SWOT analýzy ochrany 

informací, využitelných v krizovém řízení, zároveň, pro ověření některých myšlenek, 

metoda kvantitativního výzkumného šetření pomocí nestandardizovaného anonymního 

dotazníku, který je uveden v příloze této diplomové práce (viz příloha 1). Tato metoda byla 

zvolena z důvodu širšího oslovení dotazovaných respondentů a to z řad příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a Krajských úřadů, kteří v rámci své 

pracovní náplně v krizovém řízení, pracují s různými informacemi, ať už s veřejnými, 

neveřejnými nebo utajovanými informacemi. Výzkumné šetření bylo zahájeno 2. února 

2017 a ukončeno bylo 2. dubna 2017. 

 

4.1 SWOT analýza ochrany informací 

Ochrana obyvatelstva dnes patří mezi dosti široké „multiresortní“ disciplíny, které není 

možné vnímat pouze z pohledu plnění úkolů v oblasti civilní ochrany – varování, ukrytí, 

evakuace či nouzového přežití obyvatelstva, ale dnes jde již o soubor činností a úkolů 

odpovědných orgánů veřejné správy, podnikajících a právnických osob a také občanů, které 

posléze vedou k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, a to v souladu 

s platnými právními předpisy. Úkoly jednotlivých orgánů jsou tzv. nepřenositelné. 

„Ochrana obyvatelstva představuje nezpochybnitelnou součást bezpečnostního systému 

ČR, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé složky a pružně 

reagovat na vzniklé hrozby. Cílem je nastavit bezpečnostní systémy a jejich právní rámec 

tak, aby všechny zainteresované složky disponovaly dostatečným množstvím efektivních 

práv a nástrojů k jejich zvládnutí. Zároveň je potřeba revidovat a nově nastavit systém 

povinností tak, aby se všechny součásti bezpečnostního systému, včetně obyvatel a 

soukromých subjektů, na ochraně obyvatelstva aktivně podílely.“ [45]  

V souvislosti s ochranou obyvatelstva úzce souvisí problematika ochrany informací v 

rámci krizového řízení. SWOT analýza definuje silné a slabé stránky ochrany informací v 

České republice a zároveň také prezentuje hrozby a příležitosti v této oblasti. Za silné 

stránky ochrany informací v Česku je možné zařadit především tu skutečnost, že Česká 



 

 

republika si uvědomuje obrovskou důležitost a nutnost ochrany informací, a to především 

vlivem nárůstu rizik, které jsou spojeny s nejrůznějšími formami útoku a hrozeb, které dnes 

existují. Ochrana informací v krizovém řízení se primárně orientuje na plnění požadavků 

bezpečnosti informací, a to z hlediska zájmů České republiky, což je důležité podotknout. 

Silnou stránku ochrany takových informací, je skutečnost, že tato ochrana má zákonem 

stanovanou realizaci, u utajovaných informací prostřednictvím komplexního systému 

opatření nejenom personální, ale také administrativní, průmyslové a fyzické bezpečnosti 

komunikačních a informačních systémů, včetně kryptografické ochrany, u informací 

neutajovaných, nicméně neveřejných, souborem opatření pro zvláštní skutečnosti. Za 

slabou stránku je možné označit v České republice zákonné stanovení svobodného přístupu 

k ochraně informací, za největší hrozbu je možné označit počítačový a organizovaný zločin, 

který ochranu informací negativně ovlivňuje.  

SWOT analýza je v podstatě určitou rozvahou. Je nástrojem dlouhodobého plánování, 

přičemž hodnotí fungování (v tomto případě soubor opatření k ochraně informací) a 

pomáhá nalézt problémy nebo nové možnosti k zlepšení stavu. Skládá ze dvou částí, každá 

z nich má dvě pod časti: 

 část Interní, hodnotící silné stránky a slabé stránky 

 část Externí, hodnotící příležitosti a hrozby 

Interní část se týká přímo Integrovaného záchranného systému jako celku. Jednoduše 

můžeme říct, že je to určitý soupis kladů a záporů. 

Externí část se týká spíše vnějších vazeb, jejichž část můžeme určitým způsobem 

ovlivnit, ale které výrazně ovlivňuje možné výsledky. Na jedné straně popisujeme 

příležitosti, které nám okolí nabízí a na druhé straně hrozby, které ochranu informací z 

okolí ohrožují. 

U silných stránek a příležitostí použijeme kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, že 5 

znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a hrozeb 

použijeme obdobně stupnici od 1 do 5. 

Hodnocením položky SWOT analýza nekončí. Můžeme ji doplnit sloupcem „Váha“. 

Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii.  



 

 

Hodnota váhy se přitom řídí těmito pravidly: 

 součet vah v dané kategorii musí být roven 1 

 čím vyšší hodnota, tím větší důležitost položky v dané kategorii  

 

Tab. 1 - SWOT analýza ochrany informací v krizovém řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro stanovení obsahu analýzy je nutné vycházet ze zobecnění možného rozsahu a 

obsahu informací, které do krizových situací vstupují, nebo v nich vznikají. Pro konkrétní 

analýzu ochrany informací je výhodné, že hierarchie cesty informací je pro všechny druhy 

krizových situací v podstatě podobná. Ať vezmeme v úvahu krizové situace přírodní - ať už 

váha hodnoc. váha hodnoc.

1 zákonná podpora 0,3 4 1 0,3 3

2 systém hodnocení informací 0,2 3 2 0,2 2

3 profesionální obsazení 0,2 4 3 0,4 3

4 základní připravenost 0,3 3 4 0,1 2

váha hodnoc. váha hodnoc.

1 zlepšení sběru a ukládání 0,25 3 1 0,35 5

2 zabezpečení přenosu 0,35 4 2 0,25 3

3 zrychlení přenosu 0,2 2 3 0,25 2

4 zlepšení prognostiky 0,2 3 4 0,15 1

CELKEM 0,8
Silné stránky 3,5
Slabé stránky 2,7
Celkem interní 0,8
Příležitosti 3,15
Hrozby 3,15
Celkem externí 0

veřejný přístup
manipulace
lidský faktor
nepředvídatelnost situací
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živelní pohromy či hromadné nákazy, nebo krizové situace antropogenní - tedy různé druhy 

provozních havárií, vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize - od narušení 

dodávek energií, vody, strategických surovin, nebo narušení finančního hospodářství, po 

teroristické akce migrační vlny nebo válečné konflikty a humanitární katastrofy, je možno 

postupovat podle jednotného schématu.  

Získání informací předchází sběr dat, případně sběr informací základních. Využitelné 

informace vznikají jejich vyhodnocením a vytvořením závěrů. Další informace směřují k 

vytvoření prognóz či předpovědí, a tedy pro zajištění prevence, případně přímo ke zjištění 

kritické situace. Poté následují prvotní informace o následcích, rozbor možností nápravy, 

vznik informací potřebných pro odstraňování následků. Z tohoto výčtu je zřejmé, že z 

obecného hlediska je skladba informací vlastně téměř totožná. V počáteční podobě se liší 

jejich zdroje. Jiný je postup jejich hodnocení, nicméně podobné nebo totožné jsou činnosti, 

které následují. Tedy cesty informací ve vyhodnocovacím a řídícím procesu a při 

omezování či odstraňování následků. 

S ohledem na potřebu obecného hodnocení i stanovení vah nebylo cílem nalézt množství 

drobných faktorů a vytvořit tak dlouhý seznam s řadou nepodstatných věcí. Důležité jsou 

hlavní faktory: 

Silné stránky 

 zákonná podpora  - opora v zákonných úpravách (krizový zákon, zákon o ochraně 

utajovaných informací 

 systém hodnocení informací - uchování a hodnocení informací v informačních 

systémech 

 profesionální obsazení - většina lidských zdrojů v integrovaném záchranném 

sytému si zvolila zaměstnání svobodně, má profesionální výcvik a je si vědoma 

závažnosti situace 

 základní připravenost - rozpracovanost havarijních plánů, stanovení postupů 

  



 

 

Slabé stránky 

 veřejný přístup - k informacím - možnost vyžádání a následného zneužití sdělené 

informace 

 manipulace - manipulace s informací v jakékoliv podobě nese riziko její ztráty nebo 

úniku 

 lidský faktor - do systému sdělování informací, řízení situací a odstraňování 

následků či ochrany obyvatelstva vstupuje množství subjektů, které mohou způsobit 

ohrožení některých informací 

 nepředvídatelnost některých situací  

 
Příležitosti 

 zlepšení sběru a ukládání - myšleno informací 

 zabezpečení přenosu 

 zrychlení přenosu 

 zlepšení prognostiky - zlepšení systému vyhodnocování 

 

Hrozby 

 zneužití informace  

 dezinformace  

 ztráta informace 

 chyby v informacích 

 

Je jisté, že mírně rozdílné výsledky bude poskytovat analýza upravená a zpracovávaná 

pro ochranu utajovaných informací. Do silných stránek je možno zapracovat silnější 

zákonnou ochranu, vzít v potaz technické prostředky střežení, ale také zvýšení hrozby 

zneužití v důsledku vyššího zájmu o takové informace. Určitým způsobem se také změní 

váhy. 

Tabulka umožňuje práci s nastavenými faktory, tedy umožnuje úvahy, jak a co zlepšit, 

přičemž je zřejmé, jak se úpravy projeví na celkovém hodnocení. Je však vhodné pracovat s 

rozumem a odpovědně stanovovat nové faktory či upravovat hodnocení stávajících.  



 

 

Tab. 2 - SWOT analýza ochrany utajovaných informací v krizovém řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně můžeme využít dalších možností, které analýza dává, tedy: 

 Jak pomocí silných stránek využít příležitosti? S-O hodnocení 

 Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W-O 

hodnocení 

 Jak využít silné stránky odvrácení hrozeb? S-T hodnocení 

 Jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám? W-T hodnocení 

  

váha hodnoc. váha hodnoc.

1 zákonná podpora 0,3 5 1 0,3 2

2 systém hodnocení informací 0,2 3 2 0,2 2

3 profesionální obsazení 0,2 4 3 0,4 3

4 základní připravenost 0,3 3 4 0,1 2

váha hodnoc. váha hodnoc.

1 zlepšení sběru a ukládání 0,25 3 1 0,35 5

2 zabezpečení přenosu 0,35 4 2 0,25 3

3 zrychlení přenosu 0,2 2 3 0,25 2

4 zlepšení prognostiky 0,2 3 4 0,15 1

CELKEM 1,4
Silné stránky 3,8
Slabé stránky 2,4
Celkem interní 1,4
Příležitosti 3,15
Hrozby 3,15
Celkem externí 0

veřejný přístup
manipulace
lidský faktor
nepředvídatelnost situací

3,15

Součet 3,8 2,4
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Vždy však je třeba mít na paměti, že příliš optimistické nastavení hodnot či vah se sice 

projeví v kladném celkovém hodnocení, nebo jeho zvýšení, ale samotný 

„papírový“ výsledek se do praxe sám nepřenese. 

Je jisté, že mírně rozdílné výsledky bude poskytovat analýza upravená a zpracovávaná 

pro ochranu utajovaných informací. Do silných stránek je možno zapracovat silnější 

zákonnou ochranu, vzít v potaz technické prostředky střežení, ale také zvýšení hrozby 

zneužití v důsledku vyššího zájmu o takové informace. Určitým způsobem se také změní 

váhy. 

Tabulka umožňuje práci s nastavenými faktory, tedy umožnuje úvahy, jak a co zlepšit, 

přičemž je zřejmé, jak se úpravy projeví na celkovém hodnocení. Je však vhodné pracovat s 

rozumem a odpovědně stanovovat nové faktory či upravovat hodnocení stávajících. 

Podobně můžeme využít dalších možností, které analýza dává, tedy: 

 Jak pomocí silných stránek využít příležitosti? S-O hodnocení 

 Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W-O 

hodnocení 

 Jak využít silné stránky odvrácení hrozeb? S-T hodnocení 

 Jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám? W-T hodnocení 

 

Vždy však je třeba mít na paměti, že příliš optimistické nastavení hodnot či vah se sice 

projeví v kladném celkovém hodnocení, nebo jeho zvýšení, ale samotný 

„papírový“ výsledek se do praxe sám nepřenese. 

4.2 Kvantitativní výzkumné šetření 

Podmínkou pro výběr respondentů byla práce s informacemi v rámci krizového 

řízení. Nestandardní anonymní dotazník byl respondentům distribuován v elektronické 

podobě po předchozí telefonické domluvě. Odkaz dotazníku byl rovněž umístěn na 

elektronickém portále (www.Survio.com). Pro potřebu získání relevantních odpovědí byly 

osloveni nejen respondenti z hlavního města Prahy, ale i respondenti ze všech krajů České 

republiky. 



 

 

Podle statistiky, které máme k dispozici z nestandardizovaného anonymního 

dotazníku je, že celkový počet návštěv v průběhu dvou měsíců proběhlo u 253 respondentů. 

Z toho pouze 135 zobrazených (53,4%) a 118 dokončených (46,6%). Pokud bychom 

vycházeli z dokončených výsledků, tak respondenti z Hasičského záchranného sboru ČR 

ukončilo dotazníkové šetření v počtu 57 respondentů (48,3%), respondenti z řad Policie ČR 

v počtu 22 respondentů (18,6%) a z Krajských úřadů v počtu 39 respondentů (33,1%). 

Výsledky, které jsme získali pomocí výzkumného šetření, byly následně zpracovány 

a po jednotlivých otázkách zpracovány. Pro zjednodušení a hlavně pro jejich přehlednost 

jsou jednotlivé odpovědi znázorněny v grafech v prezentaci výsledků výzkumu. 

  



 

 

. VÝSLEDKY 

5.1 Vyhodnocení údajů z dotazníku  

Otázka č. 1 Uveďte příslušnost k následujícím organizacím 

□ Hasičský záchranný sbor ČR 

□ Policie ČR 

□ Krajský úřad 

 

K vypracování grafu byla použita data, která byla získána v rámci vyhodnocení otázky č. 1. 

 

Obr. 2 - Příslušnost k vybraným organizacím 
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Otázka č. 2 Uveďte Vaše nejvyšší dosažení vzdělání 

□ středoškolské vzdělání □ vyšší odborné vzdělaní/ vysokoškolské (I. stupně)  

□ vysokoškolské (II. stupně) 

 

Obr. 3 - Nejvyšší ukončení vzdělání  

Otázka č. 3 Uveďte délku praxe v oblasti krizového řízení 

□ 0 – 3 roky □ 4 – 7 let 

□ 8 – 11 let □ 12 a více let 

 

Obr. 4 - Délka praxe  
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Otázka č. 4 Uveďte, na jaké pozici pracujete 

□ Referentská pozice □ Vedoucí pozice 

 

Obr. 5 – Pracovní pozice 

Otázka č. 5 Uveďte v procentech, s jakými typy informací se při své práci setkáváte 

□ Veřejné informace □ Neveřejné informace □ Utajované informace   

 

Obr. 6 – Typy informací 
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Otázka č. 6 Uveďte, jaká je podle Vás největší komplikace při práci s utajovanou 

informací. 

K vypracování grafu byli použity odpovědi od respondentů, kteří odpovídali volnou 

formou. Tyto odpovědi byli zpracovány a převedeny do grafu. 

 

Obr. 7 – Komplikace s utajovanou informací při práci 

Otázka č. 7 Potkali jste se v rámci přípravy na krizové situace a jejich řešením s 

utajovanou informací podle zákona č. 412/2005 Sb. 

□ ano   □ ne 

 

Obr. 8 - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a ve znění 

pozdějších předpisů 
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Otázka č. 8 Pokud jste na otázku č. 7 odpověděli kladně, bylo pro Vás komplikované s 

touto informací pracovat, popřípadě proč. 

K vypracování grafu byli použity odpovědi od respondentů, kteří odpovídali na základě 

otázky č. 7. Na otázku č. 8 respondenti odpovídali vlastním názorem. Tyto odpovědi byli 

zpracovány a zjednodušeně převedeny do grafu. 

 

 

Obr. 9 – Komplikovanost pracovat s utajovanou informací 
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Otázka č. 9 Uveďte, jaký názor máte na zákon č. 106/1999 Sb., ve vztahu k 

problematice v oblasti krizového řízení. 

K vypracování grafu č. 6 byli použity odpovědi od respondentů, kteří odpovídali volnou 

formou. Tyto odpovědi byli zpracovány a převedeny do grafu. 

 

Obr. 10 – Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

5.2 Vyhodnocení hypotéz 

HYPOTÉZA 1 Předpokládáme, že respondenti, kteří byli osloveni v dotazníkovém 

průzkumu, mají delší praxi v oblasti krizovém řízení. 

 

Hypotéza 1 vychází z otázky číslo 3, kde jsme zjišťovali, zda respondenti, kteří byli 

osloveni z řad Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a Krajských úřadů, mají delší 

praxi v oblasti krizového řízení. 

Z dotazníkového průzkumu jsme zjistili, že z celkového počtu 253 respondentů, nám 

odpovědělo 118 respondentů. Za období v délce praxe 0 – 3 roky odpovědělo 24 

respondentů (20,3%), shodná odpověď pak byla u délky praxe 4 – 7 let 16 respondentů 
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(13,6%) a 8 – 11 let odpovědělo taktéž 16 respondentů (13,6 %). U odpovědi, která byla 12 

a více let odpovědělo nejvíce respondentů a to 62 (52,5%). 

 

Vyhodnocení hypotézy: Na základě těchto výsledků, můžeme konstatovat, že se nám 

Hypotéza 1 potvrdila. 

 

HYPOTÉZA 2 Předpokládáme, že respondenti, kteří pracují v krizovém řízení, se budou 

při své práci více setkávat s veřejnými informacemi než s informacemi neveřejnými. 

 

Hypotéza 2 souvisí s otázkou číslo 5, kde jsme zjišťovali, s jakými typy informací se při 

své práci v krizovém řízení respondenti setkávají. Z předešlé hypotézy víme, že z 

celkového počtu dotázaných respondentů spolupracovalo 118 z 253 respondentů. U tohoto 

vyhodnocení jsme respektovali všechny odpovědi, které se týkali ohledně délky praxe, viz 

otázka č. 3. Typy informací jsme rozdělili na informace veřejné, neveřejné a utajované 

informace. 

Na tuto otázku odpovědělo 72 respondentů, kteří se při své práci setkávají s informacemi 

veřejnými (61%), 37 respondentů se setkalo s neveřejnými informacemi (31%) a 

s utajovanými informacemi pracovalo 9 respondentů (8%). 

 

Vyhodnocení hypotézy: Na základě těchto výsledků, můžeme konstatovat, že se nám 

Hypotéza 2 potvrdila. 

 

HYPOTÉZA 3 Předpokládáme, že práce respondentů s utajovanou informací přináší v 

práci v oblasti krizového řízení spíše komplikace. 

 

Hypotéza 3 souvisí s otázkami číslo 7 a 8. V otázce číslo 7 jsme se respondentů 

dotazovali, zda se setkali v rámci přípravy na krizové situace a jejich řešením s utajovanou 

informací podle zákona č. 412/2005 Sb. Odpovědělo nám všech 118 respondentů, kteří 

spolupracovali s vyplňováním anonymního dotazníku. ANO odpovědělo 37 respondentů 

(39,8%), NE odpovědělo 71 respondentů (60,2%). 



 

 

U otázky číslo 8 jsme vycházeli z odpovědí, jež navazovala na otázku č. 7, a i když 

kladně odpovědělo 37 respondentů, u otázky číslo 8 se podle výsledků průzkumu vyjádřilo 

49 respondentů. V této otázce jsme se ptali, jestli je komplikované s utajovanou informací 

pracovat a popřípadě proč. Odpovědi byly zpracované do uceleného celku, které jsou 

zpracovány v grafu 8, a z průzkumu jsme vyhodnotili: ANO odpovědělo 16 respondentů 

(33%), NE odpovědělo 28 respondentů (57%). Za zmínku stojí i odpověď NECHCI O 

NICH MLUVIT, odpovědělo 5 respondentů (10%). 

Vyhodnocení hypotézy: Na základě těchto výsledků, můžeme konstatovat, že se nám 

Hypotéza 3 nepotvrdila. 

 

HYPOTÉZA 4 Předpokládáme, že respondenti ve vztahu k problematice v oblasti 

krizového řízení dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, budou 

považovat vliv příslušných ustanovení spíše za komplikaci. 

 

Hypotéza 4 souvisí s otázkou číslo 9. Zde jsme žádali respondenty, aby nám uvedli, jaký 

názor májí na zákon č. 106/1999 Sb., ve vztahu k problematice v oblasti krizového řízení. Z 

celkového počtu 118 respondentů, nám na tuto otázku tři respondenti neodpověděli, tzn., že 

odpovědělo 115 respondentů. Po vyhodnocení odpovědí nás překvapila různorodost 

názorů: NEPOSKYTOVAT odpovědělo 20 respondentů (17%), ZNEUŽITÍ 16 respondentů 

(14%), KLADNÝ 16 respondentů (14%), OBTÍŽNOST odpovědělo 13 respondentů (11%), 

ŽÁDNÝ NÁZOR 40 respondentů (35%) a OSTATNÍ odpovědělo 9 respondentů (9%). 

Z těchto odpovědí byl vyhotoven graf 9. 

Vyhodnocení hypotézy: Pokud považujeme odpovědi s možností neposkytovat 

informace, možnost zneužití a způsobené obtíže v práci s informacemi souhrnně za 

komplikace, lze konstatovat, že se hypotéza potvrdila. 

  



 

 

. DISKUZE 

V této části diplomové práce budou zhodnoceny výsledky, které jsme získali na základě 

anonymního dotazníkového šetření a jejich návaznost na provedenou vzorovou SWOT 

analýzu. Cílem práce bylo posouzení informací vznikajících při přípravě na řešení a řešení 

krizových situací s ohledem na původce informace, obsah informace a dostupnost 

informace a její potřebnou ochranu. 

 

Pro výzkum v  dotazníkovém šetření jsme oslovili pracovníky, kteří pracují v oblasti 

krizového řízení a s problematikou informací, ať veřejnou informací, neveřejnou informací 

nebo utajovanou informací, se setkávají každodenně a je součástí jejich pracovní náplně. 

Oslovení respondenti byli z řad pracovníků Hasičského záchranného sboru ČR, Police ČR a 

Krajského úřadu, ze všech krajů ČR a hlavního města Prahy. 

 
Rozbor hodnocení přínosu zahájíme u části Kvantitativního výzkumného šetření. 

Nejprve složení respondentů podle délky praxe a pracovního zařazení: 

 nejdelší praxi má 52 % respondentů 12 a více let, 28% respondentů se pohybují 

v rozmezí 4-7 let a 8-11 let, a jen 20 % respondentů s praxí do 3 let; 

 50 % respondentů je na vedoucí pozici, 50 % na referentské pozici. 

V celkovém součtu respondenti pracují v 61 % případů s veřejnými informacemi, 31 % 

zaujímají informace neveřejné a 8 % informace utajované. V rámci zákona č.412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a ve znění pozdějších 

předpisů se při své práci setkalo s utajovanou informací 40 % respondentů. 

Komplikace při práci s utajovanou informací. 

58 % respondentů pociťuje při práci s utajovanými informacemi určité komplikace.  

22 % jsou komplikace administrativního rázu, zejména v: 

 uložení písemností a vlastní manipulace, vedení oddělené spisové agendy; 



 

 

 práce mimo obvyklé pracoviště v zabezpečené oblasti, pouze na certifikovaných 

PC; 

 pro často se měnící dokumentaci zatěžující administrativní úkony; 

 při součinnosti více organizací na tvorbě či aktualizaci dokumentace proces 

dodržení všech zákonných povinností značně prodlužuje a komplikuje práce; 

 relativně úzký okruh osob, s kterými lze tyto skutečnosti řešit. 

 

14 % komplikace zpřístupnění informací oblasti krizového řízení při řešení 

mimořádné události:  

 zpracovávané dokumenty jsou určeny i osobám, které by v případě utajení 

informací nemohly dokumenty využívat k řešení událostí, většina osob, s kterými se 

různé dokumenty projednávají a které se seznamují s jejich obsahem, nemá 

prověření pro styk s utajovanou informací a na jejich pracovních nebo služebních 

pozicích není vyžadováno, zejména u některých volených funkcionářů samosprávy 

způsobuje až nemožnost rychlého řešení vzniklé situace. 

 

Pro 7 % respondentů je nejobtížnější zhodnotit, zda je informace utajovaná, či nikoliv, 

zda a kdy je možné informaci sdělit. 8 % respondentů, se domnívá, že největší 

komplikace je se zabezpečením informací proti zneužití a 7 % respondentů nemá 

zkušenosti nebo neví. 

42 % nepociťuje žádné komplikace, nebo se s utajovanou informací nesetkalo. 

Názor na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve vztahu k 

problematice v oblasti krizového řízení. 

V 17 % případů u respondentů zaznívá názor spíše informace neposkytovat: 



 

 

 určité nebezpečí vidíme, zejména v souvislosti s „neveřejnými informacemi“, které 

jsou součástí krizového řízení, zejména některých plánů a opatření v krizovém 

řízení, těžko totiž lze rozlišit, která informace je ještě veřejná a která již ne; 

 v případě žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., žadatele 

odkazujeme na ustanovení krizového zákona; 

 svobodný přístup k informacím nesmí být neomezený, musí být v určitých 

oblastech limitován, právě jako v oblasti krizového řízení; 

 v zákoně není dostatečným způsobem řešena problematika „neveřejnosti“ některých 

údajů. Nejedená se o informace s charakterem utajovaných informací, nicméně 

jejich poskytnutí zcela neznámé osobě není vhodné.  

14 % respondentů hovoří spíše o nebezpečí zneužití či úniku informace: 

 zákon je zneužíván - např. žádosti studentů o informace, jejichž drobnou úpravou 

mají zpracovánu podstatnou část ročníkové, bakalářské nebo diplomové práce - 

nebo žádosti různých zájmových spolků, kteří požadují ucelené informace o 

objektech dotčených požadavky ochrany obyvatelstva (které by v jiných státech 

byly chráněny - např. úkrytový fond, jednotný systém varování a vyrozumění 

apod.); 

 obyvatelstvo by nemělo mít přístup ke všem informacím a už vůbec ne v oblasti 

krizového řízení, hrozí riziko úniku citlivých informací a jejích využití 

neoprávněnými osobami (např. teroristické skupiny); 

 problematické může být zveřejňování hrozeb (např. subjektů skladujících a 

vyrábějících škodliviny apod.) na území vzhledem k možnému zneužití těchto 

informací a záměrné vyvolání krizové situace; 

 zákon by měl projít právní úpravou a to především proto, že můžou být 

poskytovány informace (neutajované), které ale můžou být zneužity. 

  



 

 

14 % respondentů hodnotí možnost poskytovat informace kladně: 

 je to v pořádku, lidé by měli vědět co se děje a jaké jsou problémy, samozřejmě se 

musí pečlivě rozlišit, jestli podávané informace nepovedou spíše ke zhoršení 

situace; 

35 % respondentů nemá na tuto problematiku názor (také proto, že se této 

problematice ve svém zařazení nevěnují) 

11 % respondentů vidí ve využití zákona 106/1999 obtíže, nebo zdržení: 

 každý novinář se může s ohledem na tuto legislativu dožadovat čehokoliv na místě 

mimořádné události (fotky, informace, atd.); 

 žádosti dle zákona č. 106 vyřizuje orgán (tiskoví mluvčí - nebo osoby k tomuto 

určené), který je těmito nadmíru zatěžován na úkor vlastní činnosti; 

 všeobecně jde o zákon, který klade nemalé časové nároky na zpracování odpovědí 

na často nepodstatné otázky a zbytečné dotazy. 

9 % respondentů nebylo na tuto otázku schopno odpověď (nechci odpovídat, 

nebudu se vyjadřovat, nemám názor). 

Výsledky z dotazníkového šetření byly vyhodnoceny z odpovědi, které vyžadovaly 

určitou úvahu a byly často podobné. Jsou vybrány spíše „reprezentativní“ vzorky, nebo z 

podobných odpovědí ty, které se jeví nejvýstižnější.  

Obecně lze zhodnotit, že v oblasti utajovaných informací spatřují respondenti nejvíce 

komplikací v administrativních požadavcích, které práci jednoznačně určitým způsobem 

limitují, nicméně dlouhodobé zkušenosti s požadavky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, právě v 

oblasti administrativní a fyzické bezpečnosti jsou přinejmenším osvědčené a opodstatněné.  



 

 

Další skupinu komplikací lze spatřovat respondenti ve zpracování dokumentace, která 

utajované informace obsahuje, a při jejímž zpracování je potřebná komunikace s dalšími 

zúčastněnými subjekty. 

Co se týká poznatků v případě využívání zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, je patrný názor informace spíše neposkytovat, vypracování informací na 

zákonné požadavky je zdlouhavé, zdržující a zatěžující. Z odpovědí je sice lehce patrné, že 

někteří z respondentů mají dojem, že kromě utajovaných informací má tazatel nárok na 

veškeré další informace. Je však také zřejmé, že poskytování informací v krizovém řízení je 

problematické, jsou známky, že je zneužíváno, zatím spíše jen studenty, zpracovateli 

různých prací, ale v určitých případech i novináři. A zde je určité nebezpečí, na které 

někteří respondenti poukazují. Mohlo by dojít ke zneužití informací, získaných sérií 

sofistikovaných dotazů na různé stupně v různý čas. Toto možné riziko by mělo být 

kompetentními orgány posouzeno a zapracováno do informačních systémů. 

Ve světle získaných poznatků se pak jeví opodstatněná i volba jednotlivých prvků 

SWOT analýzy, ať už zákonná podpora, profesionální obsazení či základní připravenost v 

silných stránkách, nebo nutnost poskytování informací, manipulace s nimi a vliv lidského 

faktoru ve slabých stránkách, stejně jako zlepšení sběru a ukládání informací a zlepšení 

prognostiky v příležitostech a v neposlední řadě nebezpečí zneužití informací v oblasti 

hrozeb. 

SWOT analýza zcela jistě není jedinou možností analýzy rizik v ochraně informací, 

navíc v této práci byly spíše naznačeny možnosti využití, nicméně pro její obecnost a 

tvárnost může být velkou pomocí v jejich řešení a odhalování. 

  



 

 

. ZÁVĚR 

 
Cílem práce bylo ukázat možnosti rozboru ochrany informací v krizových situacích, 

případně navrhnout určitá dílčí opatření či pomocná řešení. Požadavky, zákonné normy a 

užívané postupy zajištění ochrany informací, obecně shrnuté v teoretické části jsou, 

společně s jednoduchým popisem, podkladem pro sestavení vzorové SWOT analýzy. 

Zároveň jsou vysvětleny volby jednotlivých faktorů. Je však zřejmé, že taková analýza 

vyžaduje určitou zkušenost a značnou zodpovědnost ve volbě faktorů, současně však je 

zřetelné, že právě při citlivé a zodpovědné volbě faktorů je využitelná nejen obecně, ale 

přímo na konkrétní případy. 

Pro určité ověření volby jednotlivých faktorů v analýze bylo jako doplněk zvoleno 

Kvantitativně výzkumné šetření, v němž se dotazníkovou metodou, formou jednoduchých 

otázek v podstatě potvrdila oprávněná volba větší části faktorů v analýze. Navíc byla tímto 

šetřením zjištěna potřeba diskuze o možné novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a to směrem k určitým úpravám v možnostech vyžadovat informace 

z oblasti krizového řízení.  

Navíc u orgánů státní samosprávy a součástí integrovaného záchranného systému je 

patrná snaha o to, aby zpracovávané informace obsahovaly utajované informace v co 

možná nejmenší míře. Důvody jsou zřejmé a jednoznačné. Na nižších úrovních, tam, kde je 

nutné, aby s potřebnými informacemi bylo nakládáno ve styku s obyvatelstvem, a třeba 

přímo při práci v terénu je dobře patrná snaha o určitou selekci informací. Potřebné 

informace budou používány jako dílčí, tak aby jejich možným ohrožením nevzniklo 

zároveň nebezpečí vzniku újmy na zájmech České republiky.  

V celkovém souhrnu je zřejmé, že orgány státní správy a samosprávy i složky 

integrovaného záchranného systému jsou dostatečně obeznámeny se zásadami ochrany 

informací, přičemž zásady jejich zabezpečení, a nakládání s nimi mají v obecném 

povědomí, dodržují je a jsou schopni o potřebě jejich ochrany diskutovat. 

  



 

 

. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

OSN – Organizace spojených národů 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  
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Příloha 1 Dotazník 

 

Vážení, dovoluji si Vás oslovit a požádat o spolupráci ve formě vyplnění anonymního 

dotazníku. Tento dotazník bude nedílnou součástí diplomové práce v rámci ukončení 

magisterského studia v oboru Civilní nouzové plánování na Českém vysokém učení 

technickém v Praze. 

Vámi poskytované informace jsou zcela anonymní a budou sloužit pouze pro účely 

zpracování diplomové práce. 

                                                                                                  Děkuji za Váš čas a spolupráci  

                                                                                                        Bc. Zuzana Majerová 

 

1. Uveďte příslušnost k následujícím organizací 

□ Hasičský záchranný sbor ČR 

□ Policie ČR 

□ Krajský úřad 

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažení vzdělání  

□ Středoškolské vzdělání  

□ Vyšší odborné vzdělání/vysokoškolské (I. stupeň)  

□ Vysokoškolské vzdělání (II. stupeň) 

 

3.  Uveďte délku praxe v oblasti krizového řízení 

□ 0 – 3 roky 

□ 4 – 7 let 

□ 8 – 11 let 

□ 12 a více let 



 

 

 

4. Uveďte, na jaké pozici pracujete 

□ Referentská pozice 

□ Vedoucí pozice 

 

5. Uveďte v procentech, s jakými typy informací se při své práci setkáváte 

Odpověď se slovním hodnocením 

6. Uveďte, jaká je podle Vás největší komplikace při práci s utajovanou informací 

Odpověď se slovním hodnocením 

7. Potkali jste se v rámci přípravy na krizové situace a jejich řešením s utajovanou   

informací podle zákona č. 412/2005 Sb. 

□ Ano 

□ Ne 

 

8. Pokud jste na otázku č. 7 odpověděli kladně, bylo pro Vás komplikované s touto  

informací pracovat, popřípadě proč 

Odpověď se slovním hodnocením  

 

9. Uveďte, jaký názor máte na zákon č. 106/1999 Sb., ve vztahu k problematice v  

oblasti krizového řízení 

Odpověď se slovním hodnocením 


