
brig. gen. Ing. Miloš Svoboda
náměstek generálního ředitele

MV – generální ředitelství HZS ČR

IDET 2015
19. května 2015



OBSAH

� 1. Úvodní vymezení

� 2. Zkušenosti za posledních 20 let
� Přehled vybraných typů mimořádných události 

� Využití získaných zkušeností 

� Další významné skutečnosti

� 3. Bezpečnostní strategieČR

� 4. Koncepce ochrany obyvatelstvaČR

� 5. Výhled pro nadcházející období

� 6. Závěr

2



1. Úvodní vymezení
Ústavní zákon o bezpe čnosti ČR

� „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana 
jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových 
hodnot je základní povinností státu.“
(ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, čl. 1)

� „Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené 
bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. 
Státní orgány, orgány územních samosprávných celků 
a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti 
stanoví zákon.“ 
(ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, čl. 3)
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1. Úvodní vymezení 
Architektura bezpe čnostního systému ČR

PREZIDENT, PARLAMENT, 
VLÁDA

OZBROJENÉ SÍLY
OZBROJENÉ BEZP. 

SBORY
ZÁCHR. SBORY, 

HAV. SLUŽBY

AČR

Obrana státu

PČR

Veřejný pořádek, 
vnitřní bezpečnost

HZS ČR

Připravenost, 
záchrana, ochrana 

obyvatelstva

Státní orgány, orgány územních samosprávných celk ů, právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby

4



2. Zkušenosti za posledních 20 let

� Četnost a rozmanitost mimořádných událostí za posledních 20 let vzrostla.

� Potřeba vysoké míry koordinace jak při přípravě, tak při řešení (zvládání)
mimořádných událostí a krizových situací.

� Průběžné, včasné a pružné přizpůsobování bezpečnostního systému ČR 
změnám bezpečnostního prostředí.

� Zkvalitnění výcviku, připravenosti a vybavenosti složek integrovaného 
záchranného systému.

� Potřebné změny právních předpisů a ochota vynakládat finanční prostředky 
na bezpečnost bývají (bohužel) obvykle až reakcí na události.

Následuje:přehled vybraných typů mimořádných událostí,
využití získaných zkušeností a další významné skutečnosti. 
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Extrémní zm ěny po časí

� Rostoucí četnost:
� Lokální přívalové deště;
� Krupobití;
� Vichřice;
� Sněhové kalamity;
� Námrazy.

Postihuje zejména:
� Dopravu

(silniční, železniční);
� Energetiku

(přenos a distribuci 
elektrické energie.



Výbuchy
� Rozvinutá průmyslová společnost je doprovázena průmyslovými 

nehodami.
� Je třeba těmto nehodám plánovaně předcházet.
� Využívání zemního plynu ústí vřídké, ale často tragické výbuchy plynu 

v obytné zástavbě.



Velké a rozsáhlé požáry

� Průmyslové a komerční objekty.

� Likvidace požárů lesních a travních porostů.
(specifikum – doprava vody).



Povodn ě

� Významně zasáhly území ČR v letech 
1997 a 2002 – obě povodně byly velkým 
podnětem pro pokrok v ochraně před 
povodněmi.

� Záchranné a likvidační práce:
� Řídicí a organizátorská činnost

(krizové štáby);

� Součinnost složek IZS.
(základní, ostatní).



Otravy, nálezy nebezpe čných látek 
Hromadné nákazy osob, veterinární nákazy

� V souvislosti s nelegálním obchodováním s alkoholem a jeho 
pančováním metanolem vypukla v roce 2012 „metanolová aféra“, 
která si vyžádala oběti na životech.

� Ptačí chřipka (aviární influenza). 

� Spolupráce HZS ČR a Policie ČR - záchyt, převoz a analýzy 
podezřelých zásilek a látek (obálky, sudy, sklady).



Havárie s únikem ropných produkt ů a 
nebezpečných chemických látek

� Nejčastěji hasiči vyjíždějí k běžným haváriím v silniční dopravě, 
které jsou každodenními událostmi. Vzácněji k cisternám (ropné 
látky, průmyslové chemikálie).



Železni ční nehody a 
hromadné silni ční havárie

� Rok 2008: před mezinárodní 
rychlík EuroCity Comenius se zřítil 
silniční most v rekonstrukci.

� 7 obětí na lidských životech 
a na 70 zraněných.
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Humanitární a záchraná řská pomoc
do zahrani čí

� ČR poskytuje humanitární pomoc finanční, materiálovou 
i záchranářskou a to aktivním zapojením do mezinárodních 
záchranných operací a vysíláním samostatných záchranných 
jednotek.

� Speciální odřady – USAR (Urban Search and Rescue Team).



Mezinárodní cvi čení

� Domácí i zahraniční, včetně periodických.

� Např. kynologické týmy USAR odřadů 1x/2 
roky:
„Vyhledávání a záchrana osob ze zřícených 
budov“.



Národní centrum pro zvládání katastrof

� OPIS - operační a informační středisko plní úkoly operačního řízení a koordinace záchranných 
prací na celostátní úrovni (24/7).

� Přehled o závažných mimořádných událostech, organizace reakcí na tyto události.
� Krizový štáb generálního ředitele HZS, krizový štáb ministra vnitra a ústřední (vládní) krizový 

štáb.
� Spolupráce s operačními středisky rezortů a ústředních orgánů ČR (MV, MO, P ČR …) 

v zahraničí včetně nasazení složek IZS do mezinárodních záchranných operací.
� Kontaktní místo ČR pro humanitární pomoc pro a ze zahraničí.
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Využití získaných zkušeností (1)

� Převod výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany - z působnosti
MO do působnosti MV.

� Ústavní zákonč. 110/1998 Sb., o bezpečnostiČR.

� Nová krizová legislativa(2000).

� Zákon o prevenci závažných havárií.

� Ochrana kritické infrastruktury - aktualizace krizového zákona.
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Využití získaných zkušeností (2)

� Bezpečnostní strategieČR: 1999, 2001, 2003, 2011,2015.

� Koncepce ochrany obyvatelstvado roku 2006 s výhledemdo roku 2015;
2013-2020; 2020-2030.

� Zdokonalování systému přípravy a řešení mimořádných událostí
a krizových situací (zkrácení doby reakce; zvýšení efektivnosti; snižování
negativních dopadů; zrychlení manipulace a distribuce humanitární
pomoci).

� Postupné vytvářeníSouboru typovýchčinností složek IZS.
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Další významné skute čnosti

� Vstup ČR do NATO (12. 3. 1999) - styčný důstojník HZS ČR na Stálé delegaci 
ČR při NATO.

� Vstup ČR do EU (1. 5. 2004) - zastoupení v PROCIV.

� Činnost Bezpečnostní rady státu (na základě čl. 9 zákona č. 110/1998 Sb.).

� Linka 112 (2002 – zavádění; 2004 zahájen ostrý provoz) .

� Bezpečnostní výzkum - Národní priority orientovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací  -Priorita č. 6 „Bezpečná společnost“.

� Předsednictví ČR v Radě EU (2009)- MV-GŘ HZS ČR
(„Závěry Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně“).

� Snižování rozpočtu resortu MVČR a následná úsporná opatření v rámci HZS 
ČR.

� Zapojení pojišťoven do spolufinancování bezpečnostního systému(zákon č. 
160/2013 Sb.). 18



3. Bezpečnostní strategie ČR

� Cíle Bezpečnostní strategie ČR 2015:

Bezpečnostní strategie ČR jako cíle popisuje zájmy tří 
kategorií: životní, strategické a další významné.

1. Životní zájmy [např.]:
� Zajištění suverenity, územní celistvosti a politické 

nezávislosti ČR, demokratický právní stát, ochrana 
základních lidských práv a svobod obyvatel.

2. Strategické zájmy [např.]:
� Zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

� Energetická, surovinová a potravinová bezpečnost.

� Kybernetická bezpečnost.

3. Další významné zájmy [např.]:
� Zvyšování efektivity a profesionality státních institucí.

� Vědeckotechnický rozvoj v oblasti bezpečnosti.
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4. Koncepce ochrany obyvatelstva

Cíle Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do roku 2030:

1. Širší zapojení občanů do systému ochrany 
obyvatelstva.

2. Širší zapojení právnických osob 
a podnikajících fyzických osob do přípravy 
na mimořádné události a krizové situace.

3. Zvýšení odolnosti prvků kritické 
infrastruktury.

4. Cílená podpora vědy, výzkumu a inovací 
s důrazem na aplikaci poznatků v praxi.

5. Optimalizace systému ochrany obyvatelstva.
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5. Výhled pro nadcházející období

Naplňování strategických priorit ochrany obyvatelstva:
� Zvyšování odolnosti společnosti.

� Monitorování a analýza bezpečnostních hrozeb - včasné přizpůsobování 
bezpečnostního systému ČR změnám bezpečnostního prostředí.

� Občan a jeho role v bezpečnostním systému:
� od pasivity k aktivitě,
� vzdělávání ve školách,
� preventivně výchovná činnost.

� Vzdělávání volených představitelů – dlouhodobý proces.

� Cílená podpora vědy a výzkumu – včetně lepšího využívání výsledků 
výzkumných projektů.
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Významné (o čekávané - p ředvídatelné) 
bezpečnostní hrozby

• Migrace velkého rozsahu

• Nedostatek vody ≈ změna klimatu

• Výpadky dodávek energií

• Nedostatek strategických surovin

• Epidemie, pandemie, zoonózy

• Potravinová bezpečnost

• Terorismus

• Kybernetické útoky,  

• Hybridní válka, vlivové operace

• Zneužití nových technologií

• a další hrozby …
22

Při naplňování základního poslání a realizaci strategických priorit 
ochrany obyvatelstva bude nezbytné reflektovat přímé nebo 
zprostředkované působení hrozeb, jejichž vlivům nebyla ČR doposud 
zásadním způsobem nebo bezprostředně vystavena:



Kybernetické útoky (1)

� Roste možnost cílených útoků na významné informační systémy:

� Pomocí veřejných i neveřejných informací na jejich uživatele.
� Pomocí neznámých, ale i známých-neopravených chyb či úmyslných "děr" 

v síťových prvcích (SW i HW).
� Manipulace s daty (falešná hlášení) včetně cíleně vyvolané paniky napadením  
řídících či ochranných částí (tunely, metro,  požární zabezpečení budov).

� Senzorové sítě (bezdrátová zařízení automatizačních systémů – energetika, 
distribuce, průmyslová zařízení) - rozpad/vypnutí sítě 
kompromitací/poškozením jejích prvků .

� Špionáž  - rozpoznávání řeči / ovládání hlasem = zneužití zařízení 
s integrovanými kamerami a mikrofonem.

� To, že o těchto útocích není všeobecná povědomost, ještě neznamená, že:
� k nim nedošlo a
� pokud k nim došlo, že byly odhaleny v čase útoku, pokud vůbec.
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Kybernetické útoky (2)

� Cíle a způsoby napadení:
� Poškození ekonomiky ČR;

� Poškození dobrého jména ČR (získání konkurenční výhody, např. cíleným 
únikem informací, poškozením klíčové technologie);

� Průmyslová, vojenská a politická špionáž;

� Kontrola nad klíčovými sektory (KI), ovlivnění služeb (výroby) – vydírání;

� Sabotáž;

� Kriminální / ekonomické využití ICT:
� Blokace funkce IS – např. Internet bankingu,

� Falešné zprávy a oznámení (nyní Twitter atd.) – krátkodobé ovlivnění trhů (velký 
vliv automatizace ve finančnictví – burza a akcie);

� Teroristická propaganda (současnost).
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Hybridní válka, vlivové operace
[Hybridní válka - vlivové operace, propaganda]

� ⇒ nová hrozba – snaha oslabovat STÁTNÍ moc na jeho vlastnímúzemí
zásahy řízenými zvenčí, využitím známých slabin státu, jehočástí
i jednotlivců; erozí (role) státní správy a samosprávy zvyšovat zranitelnost
a ovlivnitelnost státu! Využití nových technologií tam, kde rozmach užití
předbíhářešení bezpečnosti.

� ≅ snaha dosáhnout svého silou, avšak natolik skrytě, aby nebylo
možné v reálnémčase dokázat porušení mezinárodních smluv (práva),
ke kterýmse „útočník“ (vlivová strana) zavázala.

� Na rozdíl od vlivových operací státu (a jeho rozvědek) má k dispozici více
síly avětší škálu použitých prostředků.
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Zneužití nových technologií

� Rozmach komunikačních a informačních technologií přináší i zneužití:
� Sociální sítě: únik informací, získání přístupu, sociální inženýrství - pověst, 

panika, manipulace s davem, psychologická válka;
� Bezpilotní prostředky („drony“): soukromí - zneužití osobních 

informací/informací o uživateli; špionáž; vektory napadení či pašování;  
� Inteligentní auta, domácnost, internet věcí: zneužití osobních 

informací/informací o uživateli; vandalizmus - narušení či převzetí funkce 
zařízení;

� Zdravotnické pomůcky pro pacienty s funkcí datového připojení 
(kardiostimulátory …): narušení či převzetí funkce zařízení;

� Varovné systémy: narušení, převzetí, kompromitace funkce zařízení - panika 
a/nebo ztráta důvěryhodnosti.

� Pokrok v biotechnologiích, léčbě na míru (zneužití genové terapie).

� Nanomateriály – kontaminace životního prostředí, potravin.
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Další hrozby

� Hromadné technické a technologické havárie.
(nárůst počtu a velikosti havárií nebo jejich kumulace způsobená např. 
extrémními projevy počasí, výpadky dodávek energií, apod.)

� Nestabilita některých prvků bezpečnostního systému.
(permanentní reorganizace, příliš časté personální změny)

� Negativní role vlivných zájmových skupin.

� Oslabení(ztráta) státní moci a samosprávy:
� Rozvoj klientelistických sítí - regionální, národní;

� Střet zájmů;

� Outsourcování služeb veřejné správy (i v kombinaci s předchozím);
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6. Závěr

� Bezpečnostní systémČR:
� vychází z právních předpisů upravujících ochranu obyvatelstva a zvládání 

negativních účinků mimořádných událostí a krizových situací;

� prokázal schopnost přizpůsobení se změnám v bezpečnostním prostředí;

� naučil se nabyté zkušenosti efektivně transformovat do principů dlouhodobého 
směřování.

� Je nutné vytvářet takové podmínky (včetně zajištění nezbytného
rozpočtového rámce), aby bezpečnostní systémČR i nadále dokázal:
� včas, spolehlivě a profesionálně předcházet předvídatelným hrozbám a

� reagovat na nepředvídané hrozby i vývoj bezpečnostního prostředí.
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Děkuji za pozornost

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda

MV-GŘ HZS ČR
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