
Krizová legislativa se zaměřením 
na kritickou infrastrukturu

Konference „Bezpečnost technické infrastruktury Prahy a velkoměst ČR”

16. května 2017

Praha

Plk. Mgr. Bc. Barbora Šindlerová
MV-GŘ HZS ČR



Kritická infrastruktura

• Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

• prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 
infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad 
na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 
obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu

• Naplnění definice, průřezových a odvětvových kritérií

• Pouze na „národní úrovni“ (+ evropská kritická infrastruktura)

• § 29 povinnost PO a pFO



Odvětví KI

• Energetika

• Vodní hospodářství

• Potravinářství a zemědělství

• Zdravotnictví 

• Doprava

• Finanční trh a měna

• Nouzové služby

• Veřejná správa

• Komunikační a informační systémy (včetně oblasti kybernetické 
bezpečnosti)

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku KI



Proces určování prvku KI

Prvek

Opatření obecné povahy

Informace MV

Informace HZS krajů

Usnesení 
vlády

Seznam

Návrh

SoukromýStátní

ÚSÚ

Vláda

MV

HZS



Vodní hospodářství

a) zásobování vodou z jednoho 
nenahraditelného zdroje při 
počtu zásobovaných obyvatel 
nejméně 125.000,

b) úpravna vody o výkonu nejméně 
3.000 l/s,

c) vodní dílo o objemu zachycené 
vody nejméně 100 mil. m3.

• 11 prvků KI na území ČR

• ne regionální vodovody a 
kanalizace



Komunikační a informační systémy
• Technologické prvky:

• Pevné sítě el. komunikací
• Mobilní sítě el. komunikací
• Sítě pro rozhlasové a televizní 

vysílání
• Pro satelitní komunikaci
• Poštovní služby
• Informačních systémů
• Oblast kybernetické bezpečnosti

+ Odvětví Nouzové služby (operační a 
informační střediska)

• Zákon č.181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti
• kritická informační infrastruktura
• významný informační systém
• Informační systém základní služby 

(chemický průmysl, zdravotnictví…)



= opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku KI

• Subjekt KI odpovídá za ochranu prvku KI
• § 29a - povinnosti subjektu KI při ochraně KI:

• Zpracuje PKP subjektu KI

• Umožní kontrolu

• Určí styčného bezpečnostního zaměstnance

Konkrétní způsob zajištění ochrany prvku KI?

• přednostní zásobování prvků KI (za krizového stavu, § 6, § 14)

• výjimka z povinnosti poskytnutí věcného prostředku (§ 29)

Ochrana kritické infrastruktury



A co dál?

• Pokračovat v určování a 
aktualizaci prvků KI

• EKI?

• Revidovat stávající odvětví KI

• Bezpečnostní výzkum

• Efektivní spolupráce státní 
správy a subjektů KI

• Ochrana KI (normy, standardy, 
předpisy pro všechny oblasti)
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