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1. Právní rámec

– Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon)

– Nařízení vlády 432/2010 Sb. o kritéri ích pro určení prvku 

krit ické infrastruktury

– Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisej ících zákonů ( ZoEK)



Krizový zákon I.

§ 14

(1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových
situací ; ostatní orgány kraje se na této připravenosti
podílej í .

§ 18

Starosta obce s rozšířenou působností

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje
připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností
na řešení krizových situací ; ostatní orgány obce s rozšířenou
působností se na této připravenosti podílej í .

§ 21

Starosta obce zaj išťuje připravenost obce na řešení krizových 
situací;  ostatní orgány obce se na této připravenosti podílej í .



Krizový zákon II.

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB (§ 29-32)

§ 29

Právnické osoby a podnikaj íc í  fyzické osoby

(1) Na výzvu přís lušného orgánu krizového řízení jsou právnické
osoby a podnikaj ící fyzické osoby povinny při přípravě na krizové
s ituace podílet se na zpracování krizových plánů . V případě, že
jde o právnické osoby nebo podnikaj ící fyzické osoby, které
zaj išťuj í plnění opatření vyplývaj íc ích z krizového plánu, jsou tyto
osoby dále povinny zpracovávat plány krizové připravenosti ;
plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí
plán, ve kterém je upravena příprava přís lušné právnické osoby

nebo podnikaj íc í fyzické osoby k řešení kr izových situací .



Krizový zákon III.

§ 29a

Subjekty kritické infrastruktury

Subjekt krit ické infrastruktury odpovídá za ochranu prvku
krit ické infrastruktury. Za tímto účelem je povinen

a) vypracovat plán kr izové př ipravenost i subjektu kr i t ické
inf rastruktury … ,

b ) umožnit př ís lušnému ministerstvu nebo j inému ústřednímu
správnímu úřadu vykonání kontro ly plánu kr izové
př ipravenost i… ,

c ) oznámit př ís lušnému ministerstvu nebo j inému ústřednímu
správnímu úřadu bez zbytečného odkladu informace o
organizačn í , výrobní nebo j iné změně . . .



ZoEK I.

§ 99

Bezpečnost,  integrita a poskytování  s lužeb za krizových stavů

(1) Podnikatel zaj išťuj ící veřejnou komunikační s íť nebo

poskytuj ící veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

je za krizového stavu povinen podle svých technicko-

organizačních pravidel zabezpečit bezpečnost a integritu své sítě

a interoperabi l i tu poskytovaných služeb . Náležitosti uvedených

technicko-organizačních pravidel stanoví Úřad prováděcím

právním předpisem .



ZoEK II.
(3) Podnikatel zaj išťuj ící veřejnou komunikační s íť nebo
poskytuj ící veřejně dostupnou telefonní službu je oprávněn při
nebezpečí vzniku krizové situace a za krizového stavu na žádost
Ministerstva vnitra poskytovat přednostně připojení k veřejné
komunikační sít i a přístup k veřejně dostupné telefonní službě
účastníkům krizové komunikace podle zvláštního právního
předpisu . Za t ímto účelem je v rozsahu nezbytně nutném
oprávněn omezit nebo přerušit poskytování veřejně dostupné
telefonní služby. O omezení nebo přerušení poskytování veřejně
dostupné telefonní s lužby, včetně jeho rozsahu, je povinen
bezprostředně informovat Úřad . Toto omezení může trvat pouze
po dobu nezbytně nutnou a musí být zachován přístup k čís lům
tísňového volání .

(4) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je za krizového stavu povinen
bezodkladně informovat Úřad o ohrožení nebo narušení
bezpečnosti a integrity své sítě a bezpečnosti s lužeb, včetně
včetně při jatých nebo zamýšlených opatření k nápravě a o
předpokládaném termínu odstranění příč iny.



2. Realita I.

– Praha cvičila kolaps elektřiny, odhalila potíže s vodou a 
operátory www.praha.idnes.cz (26. února 2014 v 9:27)

– Praha cvičila na blackout .  Problém: voda, teplo, mobily 
www.zpravy.aktualne.cz

– Cvičení Blackout ukázalo slabiny i  pozitiva www.praha.eu

http://www.praha.idnes.cz/
http://www.zpravy.aktualne.cz/
http://www.praha.eu/


2. Realita II.

– Praha měla při  cvičení na blackout nereálné požadavky, 
hájí  se operátoři www.rozhlas.cz (27. února 2014 v 16:12)

– Reakce APMS na dnešní vyjádření primátora hlavního 
města Prahy www.apms.cz (26. února 2014)

http://www.rozhlas.cz/
http://www.apms.cz/


3. Problém

a) Potřeby a oprávnění krajů, obcí, velkoměst

x

b) Povinnosti, možnosti, potřeby operátorů



4. Možná technická řešení I.

a) Spojení obyvatel (a orgánů krizového řízení)

– Náhradní zásobování BTS energií

– záložní el.  zdroje - kapacita

– záložní dieselagregáty – zásobování naftou



4. Možná technická řešení II.

b) Informovanost obyvatel

– Hromadné SMS?

– omezené použití  – kapacita a rychlost rozesí lání,  

aktuálnost sdělení
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