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Abstrakt

Diplomová práce „Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury ve veřejném sektoru“ se 

zabývá analýzou a hodnocením stávajícího systému řízení rizik, jelikož se jedná o zvláštní 

kategorii subjektů, jejichž význam bývá opomíjen a nebývá vždy vhodně nastaven. Vizí první 

části práce je analyzovat současný stav problematiky kritické infrastruktury ve veřejné správě 

a řízení rizik ve veřejné správě. Druhá část práce obsahuje analýzu současného systému řízení 

rizik konkrétního subjektu kritické infrastruktury v oblasti veřejné správy a zhodnocení 

stávajícího systému řízení rizik a následný návrh opatření k jeho zefektivnění.  

 

Abstract 

The diploma thesis „Risk management system of a subject of critical infrastructure in the 

Public Sector“ deals with analysis and evaluation of current risk management settings. The 

public sector is a special category of entities whose importance is often neglected and not 

properly set. The vision of the first part of the thesis is to provide theoretical knowledge and 

perspective on the issue of risk management in critical infrastructure in the public sector. The 

second part contains an analysis of the current state of a specific subject of critical 

infrastructure in the area of a public administration and provides and subsequent draft 

measures to make it more effective. 
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Práce je zaměřena na analýzu systému řízení rizik u subjektu kritické infrastruktury 

z veřejného sektoru. Cílem práce je navrhnout opatření vedoucí ke zefektivnění stávajícího 

systému řízení rizik, popřípadě navrhnout novou metodiku.  

Kritická infrastruktura je pojem pro většinovou veřejnost spíše neznámý. Přitom fungující 

kritická infrastruktura je pro společnost velice důležitá, její nefunkčnost by měla závažný 

dopad na běžný provoz společnosti a na základní lidské potřeby, celkovou kvalitu lidského 

života, jako jsou životní potřeby a zdraví obyvatelstva, ekonomiku státu nebo bezpečnost 

státu. Kritická infrastruktura je propojená síť obsahující odvětví, která byla stanovená zákonem 

č. 240/2000 Sb. a Nařízením vlády 432/2010 Sb. 

Jedním z odvětví kritické infrastruktury je i veřejná správa, jelikož služby, které poskytuje jsou 

důležité pro veřejnost, zabezpečuje služby pro chod státu. I přesto bývá odvětví veřejné správy 

opomíjeno při diskusích o kritické infrastruktuře. To je důvod, proč je tato diplomová práce 

zaměřena na oblast systému řízení rizik ve veřejné správě. 

Subjekty kritické infrastruktury ve veřejném sektoru, tj. zejména subjekty z odvětví Veřejná 

správa jsou zvláštní kategorií subjektů, jejichž význam z hlediska zajištění bezpečnosti bývá 

opomíjen. Systém řízní rizik nebývá vždy u těchto subjektů kritické infrastruktury vhodně 

nastaven. Nastavení správného a funkčního systému řízení rizik je klíčovým předpokladem pro 

zjištění adekvátní úrovně ochrany prvků kritické infrastruktury. Práce je zaměřena na 

zhodnocení stávajícího systému řízení rizik v podmínkách Státní tiskárny cenin a na tvorbu 

návrhu opatření vedoucího ke zefektivnění současného systému řízení rizik. Nesprávné řízení 

rizik zapříčiní, že se z řízení rizik stane jen administrativní zátěž, které se pro zaměstnance 

stane ztrátou času a bude vykonáváno jen kvůli dodržení povinností. Kdežto správné pojetí 

řízení rizik by mělo být integrováno do organizace a hodnocení rizik by mělo být základem pro 

stanovení bezpečnostních opatření.  

V práci je nejprve provedena analýza současného stavu řízení rizik kritické infrastruktury 

v prostředí České republiky je zkoumána platná legislativa upravující tuto oblast a dále jsou 

analyzovány současné postupy při řízení rizik v podmínkách veřejné správy. Tato kapitola 

poskytuje ucelený pohled na kritickou infrastrukturu a systém řízení rizik v odvětví veřejné 

správy. 

Pro naplnění cíle práce byla vybrána Státní tiskárna cenin. Jedná se o státní podnik, který 

spadá pod Ministerstvo financí a je dle Nařízení vlády 432/2010 Sb., zařazen do odvětví 
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veřejné správy. Nejprve byla provedena analýza zkoumaného podniku. Úkolem této analýzy 

bylo zjistit jakým způsobem je zajištěn bezpečný provoz Státní tiskárny cenin, jak jsou zde 

ošetřena rizika a zjisti jakou roli hraje tento podnik v oblasti kritické infrastruktury. Práce by 

měla přiblížit problematiku kritické infrastruktury a řízení rizik ve veřejné správě. 

Na základě SWOT analýzy bude zhodnocen stávající stav ve Státní tiskárně cenin a bude 

navržen nový komplexnější postup v systému řízení rizik v prostředí STC, a to v souladu 

s platnou legislativou. Navržený model bude sloužit jako doporučení pro úpravu současného 

stavu. 
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První kapitola popisuje současný stav kritické infrastruktury v oblasti veřejné správy a řízení 

rizik v České republice. Zaměřuje se na problematiku kritické infrastruktury ve veřejné správě, 

zejména též vývoji této oblasti v podmínkách České republiky, povinnostech subjektu kritické 

infrastruktury, legislativě v oblasti kritické infrastruktury, vývoji, kterým kritická infrastruktura 

prošla v oblasti veřejné správy a také mimořádným událostem, jež kritickou infrastrukturu 

ohrožují. Část kapitoly je věnovaná systému řízení rizik ve veřejné správě, legislativní podpoře, 

zdrojům rizik v orgánech veřejné správy, zákonitostech a zásadách řízení rizik v této oblasti, 

integrovanému pojetí řízení rizik a také odlišnostem řízení rizik ve veřejné správě. 

 

Ze společenského hlediska je infrastrukturou množina vzájemně propojených strukturálních 

prvků, které spojují strukturu v celek [1]. Kritická infrastruktura jsou vzájemně propojené sítě  

a systémy obsahující rozdílná odvětví, organizace, postupy a lidi, poskytují tok produktů  

a služeb, které jsou potřebné pro zajištění obrany a ekonomické bezpečnosti [2]. Důležitost 

funkčního systému kritické infrastruktury nespočívá pouze v ochraně života a zdraví 

obyvatelstva a zabezpečení státu v případě ohrožení, nýbrž o zachování běžného chodu 

společnosti [2, 3, 4, 5, 6]. 

Úkolem společnosti je ochrana kritické infrastruktury, aby bylo zajištěno fungování 

infrastruktury za běžných, mimořádných či krizových situací. Tento úkol je rozdělen mezi stát, 

který představuje vůli občanů, vlastníky prvku kritické infrastruktury, to může být soukromý 

subjekt nebo stát a obyvatele. Jedná se o koordinaci krizového řízení, plánování kontinuity 

podnikání, řízení bezpečnosti, strategie udržitelného rozvoje, ochrana obyvatelstva, řízení rizik 

a další [3, 4, 7].  

Definice kritické infrastruktury není v každém státě jednotná. Odvíjí se od problémů, se 

kterými se jednotlivé státy potýkají, historií a historickým uspořádáním každého státu a také 

zvyklostmi (záplavy – Holandsko, problém národní obrany – Francie, Švédsko, Nový Zéland,  

hi-tech kriminalita – Itálie, problém ohrožení rozvoje informační společnosti – Finsko, problém 

ohrožení podnikatelských aktivit – Švýcarsko, Anglie, problém boje proti terorismu – Nový 

Zéland, USA [2, 3, 6]. Sjednocujícím bodem jednotlivých definicí je důraz na nepřerušení chodu 

společnosti.  
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Podle tzv. krizového zákona se kritickou infrastrukturou rozumí prvek nebo systém prvků, 

narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku [7]. 

Prvek kritické infrastruktury je stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, která 

je určená podle průřezových a odvětvových kritérií [7]. 

Subjekt kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické infrastruktury [7]. 

 

Způsob, jakým se určují prvky kritické infrastruktury, je odlišný u prvků, jejichž provozovatelem 

je organizační složka státu a prvků, jejichž provozovatelem není organizační složka státu. Práce 

je zaměřena na kritickou infrastrukturu v odvětví veřejného sektoru, bude tudíž uveden 

způsob určování tzv. „státních“ prvků kritické infrastruktury.  

Jednotlivá ministerstva a ústřední správní úřady zpracují seznam návrhů prvků kritické 

infrastruktury. Seznamy jsou dále předloženy Ministerstvu vnitra, které vytvoří celkový seznam 

návrhů prvků kritické infrastruktury, který následně předloží Vládě České republiky. Vládě ČR 

po obdržení a prozkoumání seznamu vydá usnesení vlády o prvcích kritické infrastruktury  

[1, 3, 4].  

Přesné složení kritické infrastruktury České republiky není veřejně známo. Je veřejně znám 

pouze seznam prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. 

Tento seznam čítá 419 prvků kritické infrastruktury, z čehož 82 náleží do odvětví veřejná 

správa, podle NV. 412/2010 Sb. se jedná o oblast IX. Veřejná správa [8]. 

Pro určení prvku kritické infrastruktury musí být naplněna definice kritické infrastruktury  

a prvku kritické infrastruktury a musí být splněno alespoň jedno ze tří průřezových kritérií  

a odvětvové kritérium. Průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury 

jsou popsány v nařízení vlády č. 432/2010 Sb.  

Průřezová kritéria slouží k posouzení dopadu vzhledem k možným obětem, ekonomickým 

dopadům a dopadům na veřejnost. Limity kritérií jsou stanoveny nařízením vlády č. 432/2010 

Sb. Limity slouží pro posouzení závažnosti vlivu narušení funkce prvku kritické infrastruktury 

s mezními hodnotami zahrnují dopad na zdraví, ztráty na životech, mimořádně velký 

ekonomický dopad, dopad na veřejnost v důsledku rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života. 
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Odvětvová kritéria jsou dána technickými nebo provozními limitními hodnotami, se kterými se 

porovnávají posuzované prvky. Odvětvová kritéria musí prvek kritické infrastruktury splňovat, 

aby mohl být zařazen do Kritické infrastruktury. Jsou jimi odvětví energetiky, vodního 

hospodářství, potravinářství, zemědělství, zdravotnictví, dopravy, komunikačních  

a informačních systémů, finančních trhů a měny, nouzové služby a veřejná správa [9].  

Do odvětví veřejná správa se řadí - veřejné finance, sociální ochrana a zaměstnanost, státní 

sociální podpora, ostatní státní správa, zpravodajské služby. 

 

Kritická infrastruktura prochází neustálým vývojem, dle aktuálních priorit. V polovině 20. 

století byla prioritou hrozba napadení jadernou zbraní, v osmdesátých letech dvacátého 

století se pozornost přesměrovala na ohrožení živelnými pohromami. Změna priorit nastala 

11. září 2001, kdy se do středu zájmu dostala hrozba teroristického útoku [7, 11].  

Do konce osmdesátých let se zvyšování odolnosti národního hospodářství směřovala  

na přípravu činnosti za války [12]. V devadesátých letech začala stoupat potřeba po legislativní 

úpravě systému, který by dokázal zvládat dopad havárií, živelných katastrof a jiných ničivých 

událostí. V roce 2000 byl přijat tzv. „balíček“ krizových zákonů, což je bráno jako počátek 

integrovaného záchranného systému České republiky [11]. 

Veřejná správa jako oblast neexistovala, ale byla rozdělena do odvětví XIII. Veřejné služby, kde 

patřily i sociální služby, které v aktuálně náleží do oblasti veřejná správa. A v IX. oblasti Státní 

správa a samospráva se jednalo o souhrn státních orgánů a úřadů, které sloužily k realizaci 

vnitřních a vnějších funkcí státu a územních samosprávních celků. Patřily zde zejména 

ministerstva, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a krajské úřady [11, 12].  

Bylo zjištěno, že devět oblastí není dostatečných, a tak bylo navrženo nových deset oblastí, 

které byly platné od roku 2007 [12, 13]. 

Vznikla oblast s názvem Veřejná správa, která zahrnovala sociální ochranu a zaměstnanost, 

diplomacii, výkon justice a vězeňství, státní správa a samospráva. 

Do roku 2007 byly subjekty KI zařazovány do čtyř kategorií, podle územního principu. A to 

Subjekty místní úrovně, byly označovány jako subjekty KI kategorie III. Jejich narušením by 
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došlo k ohrožení obyvatelstva na území obce nebo její části. Právní oporou byl zákon  

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů za předpokladu, že subjekt byl zahrnut do havarijního plánu kraje, 

popřípadě vnějšího havarijního plánu. Subjekty kategorie II spadaly do krajské úrovně.  

Při narušení kategorie II by bylo postižen celý kraj, část nebo více obcí než v kategorii III. 

Kategorií I byly subjekty národní úrovně, kdy dopad narušení měl význam pro celé území státu 

nebo pro narušení dvou a více krajů [13, 14, 15]. 

Veřejná správa spadala do IX oblasti a spadala do ní Sociální ochrana a zaměstnanost (sociální 

zabezpečení, státní sociální podpora, sociální pomoc), výkon justice a vězeňství (okresní soudy 

a soudy vyšších instancí, věznice), státní správa a samospráva [16]. 

Devátá oblast Veřejné správy se upravily do podoby, která zahrnuje veřejné finance, sociální 

ochrana a zaměstnanost, ostatní státní správa (ministerstva a ústřední správní úřady), 

zpravodajské služby [7, 9]. 

Tab. č. 1 - Aktuální úprava IX. oblasti Veřejná správa po roce 2011 

Veřejné finance Výkon činnosti Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, 

Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a Státní tiskárny cenin, při zajišťování připravenosti na 

řešení krizových situací v oblasti: 

daňové správy 

celní správy 

zastupování státu ve věcech majetkových  

státního tisku cenin 

Sociální ochrana a 

zaměstnanost 
Sociální zabezpečení: 

informační systém (dále jen IS) registru pojištěnců nemocenského a 

důchodového pojištění s údaji o více než 125 000 pojištěncích 

IS pojištění registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a OSVČ s údaji 

o více než 125 000 osobách 

IS pojištění registru zaměstnavatelů, jde-li o zaměstnavatele 

zaměstnaných osob s údaji o více než 125 000 zaměstnavatelích 

programové vybavení zpracování údajů pro rozhodování o dávkách 

nemocenského a důchodového pojištění 

programové vybavení zpracování údajů potřebných pro posuzování 

zdravotního stavu 

programové vybavení zpracování údajů pro rozhodování o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

uložiště 
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uložiště údajů a evidencí 

Státní sociální podpora: 

IS dávek státní sociální podpory s údaji o více než 125 000 osobách 

IS pomoci v hmotné nouzi s údaji o více než 125 000 osobách  

celorepubliková datová síť propojující úřady práce, krajské úřady, obecní 

úřady ORP a pověřené obecní úřady a další úřady 

Sociální pomoc: 

IS pro realizaci dávek sociálních služeb s údaji o více než 125 000 

osobách 

celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní 

úřady ORP a další úřady 

evidence dětí a evidence žadatelů pro účely zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče s údaji o více než 125 000 osobách 

Zaměstnanost: 

IS politiky zaměstnanosti s údaji o více než 125 000 osobách 

celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní 

úřady ORP a pověřené obecní úřady a další úřady 

Ostatní státní 

správa 
Výkon činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při 

zajišťování připravenosti na řešení krizových situací 

Zpravodajské 

služby 
výkon činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace 

výkon činnosti Bezpečnostní informační služby 

Po novelizaci krizového zákona, který vstoupil v platnost 1. ledna 2011, byly kategorie I-III 

zrušeny. Důvodem byly nejasné vztahy a kompetence krizového managementu na úrovni obcí 

a krajů a další úkoly a zásady, jež vyplývaly z materiálů projednaných vládou v letech minulých. 

Dalším z důvodu byla nutnost řešit problematiku kritické infrastruktury, a to legislativně  

na národní úrovni, jakožto výchozí požadavek na vymezení evropské kritické infrastruktury. 

V nařízení vlády 432/2010 o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury bylo vymezeno, 

že pro zařazení prvku do kritické infrastruktury musí být splněna průřezová kritéria,  

viz kapitola 1.1.1. Kdy musí být splněno jedno kritérium nebo kombinace kritérií. 

 

Zabezpečení základních funkcí státu, spolu s ochranou kritické infrastruktury se začala v České 

republice řešit po roce 2001. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu byl zpracován 

seznam subjektů kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura byla rozdělena do tří úrovní. 

Úroveň celostátní, krajskou a místní. Kritéria pro stanovení prvků kritické infrastruktury 

neexistovaly.  

Oblast veřejné správy, která je definována jako kritická infrastruktura není z hlediska jejího 

členění na jednotlivé produkty a služby řešena komplexně a nezahrnuje celou veřejnou 

správu. Do r. 2010 zde patřila i státní správa a samospráva, což se novelou krizového zákona  
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a změnou odvětvových kritérií změnilo. Novelou se do kritické infrastruktury počítá jen to, co 

bylo vyjmenováno v NV. Vyřazení oblasti veřejné správy jako celku z KI je krajně 

nepravděpodobné.  

Od roku 2010, s účinností od roku 2011 je problematika kritické infrastruktury zanesena 

do právního řádu České republiky. Implementovaly se požadavky Evropské směrnice – 

Směrnice rady, která vychází ze strategického dokumentu Zelená kniha, 2005. Skrze novelu 

tzv. krizového zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a jeho 

prováděcího předpisu, nařízení vlády č. 432/2010 Sb. Garantem problematiky kritické 

infrastruktury v České republice je Ministerstvo vnitra, konkrétně generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. 

 

V současnosti je kritická infrastruktura upravována těmito zákony, normami, předpisy  

a dokumenty: 

- Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon – Problematika kritické infrastruktury byla 

legislativně zakotvena do krizového zákona v roce 2011. Byla do něj zapracována 

směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich obranu. 

Formuluje základní pojmy spojené s kritickou infrastrukturou, určuje povinnost při 

určování prvků kritické infrastruktury, požadavky na ochranu kritické infrastruktury. 

- Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- NV č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků KI, kde jsou stanovena průřezová  

a odvětvová kritéria. 

- UV č. 934/2011, příloha č. 1. Obsahuje seznam prvků kritické infrastruktury, kdy 

subjektem KI je organizační složka státu. Seznam není veřejně přístupný. 

- Metodika MV ke zpracování plánů krizové připravenosti subjektu KI podle nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb. 

- Metodika MV ke zpracování plánů ÚSÚ podle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení zákona č. 240/2000 Sb. 

- Nutnost ochrany kritické infrastruktury vyplývá mj. i z Bezpečnostní strategie České 

republiky (2015). 
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Po roce 2007 je strategie ochrany kritické infrastruktury řešena na úrovni státu. Z úkolů 

stanovených na jednání Bezpečnostní rady státu byly vytvořeny dva strategické dokumenty - 

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní 

program na ochranu kritické infrastruktury [18, 19, 21]. 

Dokument komplexní strategie ochrany kritické infrastruktury shrnuje projednané, schválené 

a budoucí kroky, které budou rozpracovány v Národním programu ochrany kritické 

infrastruktury do konkrétních úkolů pro nositele jejich plnění [17, 18]. Odpovědnou institucí je 

Ministerstvo vnitra a garantem za instituci je Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky spolu s Ministerstvem vnitra. 

Obsahuje tři hlavní body, a to Obecná východiska a mezinárodní aspekty, Základní východiska 

v České republice, Teze k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury. 

Hlavním cílem je rozpracování obecných záměrů, které obsahovala Komplexní strategie České 

republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury.  

Národní program na ochranu kritické infrastruktury vymezuje v předmětné oblasti základní 

kritérium pro určení kritické infrastruktury, kterým je nenahraditelnost (resp. Národní 

program rozlišuje nahraditelnost a nenahraditelnost). Je chápána tak, že funkci prvku 

infrastruktury nelze v krátkém časovém období obnovit. Respektive do doby obnovy lze 

funkce poskytované prvkem nahradit pouze provizorně s tím, že toto provizorní řešení 

významně ovlivní život obyvatelstva (může se jednat o omezení nebo znemožnění poskytování 

základních životních potřeb obyvatelstvu a fungování veřejné správy). V případě výpadku 

funkce nenahraditelného prvku existuje vážný předpoklad nutnosti vyhlášení regulačních 

stupňů, stavů nouze, případně krizových stavů, a tato opatření mohou z hlediska územní 

působnosti dosáhnout i celostátní úrovně [18]. 

 

K narušení, poškození či zničení kritické infrastruktury může dojít přírodními, antropogenními  

i kombinovanými mimořádnými událostmi.  

Veverka rozlišuje základní dělení mimořádných událostí do tří skupin [20]: 
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1. Naturogenní mimořádné události vznikající přírodními silami (abiotické, biotické, 

kosmické). 

2. Antropogenní mimořádné události způsobené člověkem, a to záměrně nebo 

neopatrností, přímo nebo zprostředkovaně (technogenní, sociogenní, ekonomické).  

3. Kombinované mimořádné události jsou způsobeny přírodními mimořádnými 

událostmi, které byly vyvolané dlouhodobou nebo krátkodobou činností člověka  

a antropogenní mimořádné události. 

Kritickou infrastrukturu ohrožuje i řada rizik, které mohou vznikat v návaznosti na mimořádné 

události. Ohrožení riziky lze rozdělit dle místa výskytu a příčin narušení [20]. 

1. Vnitřní zdroje rizik vznikají z vlastní činnosti v rámci konkrétního subjektu. 

2. Vnější zdroje jsou především legislativní a právní podmínky a jejich změny, politická 

rozhodnutí, působení přírodních vlivů a podobně.  

Pro veřejnou správu je charakteristická hierarchická organizace, která se mění zřídka  

a nepružná organizační struktura, styl řízení a rozhodování, nedostatečná právní, politická  

a odborná odpovědnost a nedostatek vhodných nástrojů, které umožňují vzniknout chybám, 

které mají za výsledek odloučení od reality (popírání vzájemných závislostí, ignorování projevů 

nebezpečí, nedostatečné znalosti a schopnosti – byrokratická kultura bezpečnosti), regulační 

smyčky systémů se neberou v potaz, krize kvality zákonů, což může mít za následek, že zákon 

slouží jako krytí, nedostatky v plánování a strategii, preferuje se reaktivní plánováním před 

proaktivním plánováním (simultánní analýza vzájemných závislostí, zranitelnosti, nebezpečí  

a zdrojů) [2, 4, 5].  

 

Odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury náleží přímo subjektu kritické infrastruktury – 

vlastníku nebo provozovateli prvku. Za tímto účelem je subjekt povinen vypracovat plán 

krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktur, uložený §29b zákona. V rámci plánu 

krizové připravenosti subjektu KI jsou identifikována možná ohrožení funkce a jsou stanovena 

opatření na ochranu kritické infrastruktury [7, 9]. 

Je-li prvek kritické infrastruktury členěn do více samostatných celků, může být každý 

z takovýchto celků, zpracován dílčí plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, 

který je součástí plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. 
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Subjekt kritické infrastruktury má povinnost určit tzv. styčného bezpečnostního zaměstnance. 

Styčným bezpečnostním zaměstnancem může být výhradně osoba odborně způsobilá.  

To znamená, že se musí jednat o osobu s vysokoškolským vzděláním v oboru bezpečnosti 

České republiky, ochrany obyvatelstva nebo v krizovém řízení, popřípadě musí mít v alespoň 

jedné ze zmíněných oblastí tříletou praxi. Ten má poskytovat součinnost při plnění úkolů pro 

subjekt kritické infrastruktury, které jsou stanovené krizovým zákonem [7, 9]. Plán se mimo 

jiné věnuje následujícím oblastem: 

- Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik 

- Analýzy ohrožení 

- Možného dopadu rizik na činnosti subjektu 

- Seznamu prvků kritické infrastruktury v gesci subjektu 

- Identifikaci možných ohrožení funkce jednotlivých prvků kritické infrastruktury 

- Přehledu opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 

- Způsobů zajištění provedení zmíněných opatření 

- Způsobu zabezpečení akceschopnosti subjektu pro zajištění provedení krizových 

opatření a ochrany činnosti subjektu 

- Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

Konkrétně se plán krizové připravenosti pro subjekty kritické infrastruktury skládá ze tří částí  

a to, základní, operativní a pomocné. 

Základní část obsahuje [7, 9]: 

a. Vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkolů  

a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti, 

b. charakteristika krizového řízení, 

c. přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na 

činnosti právnické a podnikající fyzické osoby, 

d. seznam prvků kritické infrastruktury, 

e. identifikace možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury. 

Operativní část obsahuje [7, 9]: 

a. Přehled opatření, které vyplývají z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 

a způsob zajištění jejich provedení, 
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b. způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro 

zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající 

fyzické osoby, 

c. postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení, 

d. plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky, 

e. přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení, 

f. přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení 

krizových situací. 

Pomocná část obsahuje [7, 9]: 

a. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo 

krizové situace a jejich řešení, 

b. přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti, 

c. zásady manipulace s plánem krizové připravenosti, 

d. geografické podklady, 

e. další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešením. 

 

V současnosti je oblast kritické infrastruktury v Evropské unii řešena dokumentem Směrnice 

Rady 2008/114/ES, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posouzení 

potřeby zvýšit jejich ochranu [22].  

Původně směrnice obsahovala devět oblastí, nyní pouze dvě tzv. odvětvová kritéria,  

a to energetika, kde patří elektřina, ropa, zemní plyn a doprava, zde náleží silniční, železniční, 

letecká, vnitrozemská lodní, zámořská doprava a pobřežní lodní a přístavy. V rámci směrnice 

se uplatňují i průřezová kritéria, kde náleží - kritérium obětí (počet mrtvých, či zraněných), 

kritérium ekonomického dopadu (závažnost hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality 

výrobků, včetně dopadu na životní prostředí), kritérium dopadu na veřejnost (dopad na 

důvěru veřejnosti, fyzické strádání, narušení běžného života). Z názvu vyplývá, že je směrnice 

soustředěna pouze na evropskou kritickou infrastrukturu a nesetkáváme se s pojmem 

národní kritická infrastruktura [4, 6, 22].   

Členské země se Komisi zodpovídají pouze v oblastech určených uvedenou Směrnicí v oblasti 

energetika a doprava, kdy jsou povinny zabezpečit odpovídající ochranu. Z toho vyplývá,  
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že oblast veřejné správy je řešena pouze na úrovní národních kritických infrastruktur, nikoli 

komplexně v rámci Evropské unie.  

Vymezení oblastí a přístup ke kritické infrastruktuře je v členských zemích Evropské unie 

různý. To je dáno minimálními požadavky v rámci Směrnice Rady 2008/114/ES. Jak je uvedeno 

výše, vymezené oblasti a přístup ke kritické infrastruktuře se odvíjí od problémů jednotlivých 

států, jejich historie a historického uspořádání i s jejich zvyklostmi (záplavy – Holandsko, 

problém národní obrany – Francie, Švédsko, Nový Zéland, hi-tech kriminalita – Itálie, problém 

ohrožení rozvoje informační společnosti – Finsko, problém ohrožení podnikatelských aktivit – 

Švýcarsko, Anglie, problém boje proti terorismu – Nový Zéland, USA [2]. 

Všechny státy Evropské unie zařazují mezi sektory KI bankovnictví a finance, informační  

a komunikační technologie, sektor dopravy a zásobování vodou. Veřejná správa je považována 

za kritický sektor v převážné části států Evropské unie. Slovensko oblast veřejné správy nemá 

zařazenou do oblastí kritické infrastruktury. V Německu je veřejná správa rozdělena rozdílně, 

a to na veřejnou správu, parlament, soudní orgány, nouzové a záchranné služby a vládu. 

 

Polsko bylo vybráno pro rozšíření pohledu na řešení problematiky kritické infrastruktury  

a také pro srovnání, Polsko je sousední země se stejným státním zřízením, je členem 

Severoatlantické aliance, Evropské unie i Visegradské čtyřky. 

Právní základ pro řešení kritické infrastruktury v Polsku byl vytvořen zákonem o krizovém 

řízení. Zákon obsahuje definici, že kritická infrastruktura by měla být chápána jako systémy  

a jejich vzájemně provázané objekty, včetně stavebních objektů, zařízení, instalací a klíčových 

služeb pro bezpečnost státu, občanů a pro zajištění hladkého fungování orgánů veřejné 

správy, institucí a podnikatelů. Na národní úrovni je ochrana kritické infrastruktury 

zabezpečována skrze Centrum vládní [23, 24, 25]. 

O zařazení prvku do kritické infrastruktury rozhoduje ředitel bezpečnostního střediska vlády 

ve spolupráci s příslušnými ministry. Rozhodují, zda daný objekt splňuje požadavky pro 

zařazení mezi prvky KI. Pokud je prvek zařazen do seznamu KI, ředitel střediska vlády 

informuje vlastníka nebo správce KI o tom, že byl zařazen do seznamu KI. Tímto okamžikem 

vzniká vlastníkovi KI zvláštní povinnost podle zákona o krizovém řízení. Problematika ochrany 

KI je upravena v zákoně o krizovém řízení, ale i v dalších zákonech, například v zákoně  

o protiteroristických aktivitách (věstník zákonů z r. 2018, bod 452) [24, 25, 26]. 
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V Polsku byla kritická infrastruktura rozdělena podle novelizované legislativy do 11 systémů, 

které jsou pro bezpečnost republiky a jejich občanů stěžejní a musí podléhat zvláštní ochraně. 

Polsko mezi 11 prvků přijalo i oblast veřejné správy. Považují za důležité zajištění kontinuity 

veřejné správy, tj. provádění zákona upravujícího výkon úkolů, právní řád státu a jeho orgánů 

nebo jiným subjektům, které vykonávají činnost v oblasti veřejné správy. Předměty orgánů  

a organizačních jednotek jsou podřízené příslušnému ministru, pod něhož konkrétní subjekt 

spadá [23, 24].   

Ochrana kritické infrastruktury v Polsku se zaměřuje na zajištění funkčnosti, integrity  

a kontinuity provozu kritické infrastruktury pro prevenci hrozeb, rizik a slabých míst 

omezování a neutralizaci jejich následků. Národní program ochrany kritické infrastruktury 

(Narodowy program ochrony Infrastruktury Krytycznej, dále jen Program) byl vytvořen  

na základě §5b zákona o krizovém řízení v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem 

na členství Polska v Evropské unii, Severoatlantické alianci, Organizaci po bezpečnost  

a spolupráci v Evropě a dalších mezinárodních organizacích bere Program v úvahu 

mezinárodní dohody. Hlavními příjemci Programu ve veřejné správě jsou správci systémů KI.  

S přihlédnutím k rozsáhlosti a průřezu administrativních činností je Program určen i dalším 

orgánům, institucím a správním subjektům. Je zdrojem informací o aktivitách v rámci ochrany 

KI a otevírá možnosti zapojit se do její implementace a navázat efektivní spolupráci s vlastníky 

systémů KI a provozovateli KI [23, 24, 26].   

V oblasti kritické infrastruktury Bezpečnostní výbor státu plní úkoly, které jsou uvedeny 

v zákoně o krizovém řízení. Hraje hlavní úlohu při budování systému ochrany KI. Systém je 

založen na sdílené odpovědnosti, spolupráci a důvěře, a zásadách jako [26, 27, 28]: 

- budování partnerství mezi všemi zúčastněnými stranami, podpora a usnadnění 

procesu na nižších úrovních, 

- budování, udržování a rozvoj výměny informací mezi účastníky Programu, 

- vypracování a implementace metodiky pro posuzování rizika narušení KI, 

- po provedení metodiky provést hodnocení rizika krizové situace způsobené narušením 

systému KI ve spolupráci s ministry a vedoucími ústředních úřadů, 

- rozvíjet, šířit a provádět pokyny, doporučení pro řízení rizik KI, 

- rozvíjet mechanismy pro obnovu KI, 

- iniciovat a podporovat výzkum a vývoj, který souvisí s ochranou KI, 

- podporovat vzdělávací programy a aktivity zaměřené na zvyšování povědomí v oblasti 

KI, 
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- provádět školení v oblasti ochrany KI, 

- posuzovat účinnost programu. 

Za systém zajišťující kontinuitu veřejné správy odpovídá ministr správy a digitalizace. Ochrana 

kritické infrastruktury se skládá z několika fází. První fází je stanovení rozsahu a cílů, jichž má 

být dosaženo v rámci KI, druhou je identifikace kritických zdrojů, funkcí a definování závislostí 

s ostatními systémy KI, třetí fází je vymezení rolí a odpovědností spojených s procesem 

ochrany KI, čtvrtou fází je posouzení rizik, pátou uvedení priorit činnosti a jejich hierarchie 

v závislosti analýzy rizik, šestou fází je vývoj a implementace systému ochrany KI a poslední 

sedmou fází je testování a přezkoumání systému ochrany KI a měření pokroku směrem k cíli. 

Nutnost neustálého zlepšování umožňuje zahrnout proces ochrany KI do Demingova cyklu.  

To umožňuje přijmout zlepšení nebo nápravná opatření ve fázi, kdy byla zjištěna odchylka od 

očekávaných výsledků., je možné předefinovat cíle. Následně cyklus opakovat a přiblížit se 

k dosažení cílů [23, 24, 25, 27, 28]. 

Z hlediska Programu je řízní rizik klíčovým prvkem, který určuje a odůvodňuje opatření přijatá 

ke snížení rizika narušení fungování KI na přijatelnou úroveň. Posouzení rizik by mělo být 

základem pro definování standardů ochrany KI a stanovení prioritních činností. Pro potřeby 

systému ochrany KI je nutný společný přístup k hodnocení rizika narušení KI, ten umožní 

srovnání a stanovení priorit ochrany ve všech systémech KI [23, 27, 28].  

V Programu se pro hodnocení rizika doporučuje použití metody scénáře. Posouzení rizika 

pomocí metody scénáře se skládá z následujících kroků [25, 27] : 

- identifikace nebezpečí a tvorba scénářů, 

- stanovení pravděpodobnosti výskytu daného scénáře, 

- stanovení zranitelnosti KI a prostředků ochrany, 

- určení účinků daného scénáře, 

- posouzení rizika narušení IK v daném scénáři. 

Definice kritické infrastruktury byla poprvé upravena v zákoně o krizovém řízení 26. května 

2007. Polsko má velice propracovaný systém ochrany kritické infrastruktury. Systém ochrany 

kritické infrastruktury je v Polsku vybudován poprvé. Jedná se o úkol velmi složitý, proto bude 

trvat, než budou viditelná účinnost a dopady stávajícího systému. V prvním období provozu 

programu bude velmi obtížné určit opatření, která by ukázala účinnost a účinky uplatňování. 

Podle zkušeností z jiných zemí trvá výstavba účinného systému ochrany KI několik let.  
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Problémem, který se dá považovat za významnou hrozbu pro bezpečnost kritické 

infrastruktury je nerespektování stávajících právních předpisů. Na internetových stránkách 

Nejvyššího kontrolního úřadu byly zveřejněny informace o kontrole subjektů kritických 

infrastruktur z hlediska jejich bezpečnosti. Ke kontrole byly vybrány subjekty, které jsou 

odpovědné za ochranu KI [24, 27, 28]. Výsledkem auditu bylo zdůraznění nedostatku 

zodpovědnosti a nedůvěra mnoha rozhodujících osob, které nesou odpovědnost  

za bezpečnost subjektu KI. To znamená, že osoby odpovědné za bezpečnost kritické 

infrastruktury nejsou přesvědčeny o důležitosti ochrany KI, objevoval se názor „Vzhledem 

k tomu, že se zatím nic špatného nestalo, v budoucnu se to také nestane“, což je názor 

v zásadě nesprávný. Bezpeční není stavem trvalým, naopak je to proces, na kterém se musí 

neustále pracovat [27]. Zlehčování identifikovaných hrozeb či definovaných doporučení, a to 

kvůli nedostatku znalostí o problematice nebo hrozbách nebo nerespektování pravidel, 

doporučení se samy mění v nebezpečné hrozby. V příloze je uvedeno srovnání řešení kritické 

infrastruktury mezi Polskem a Českou republikou. 

 

V oblasti veřejné správy lze riziko interpretovat jako možnost, že při zajišťování činnosti 

orgánu veřejné správy nastane určitá událost, jednání či stav s následnými nežádoucími 

dopady na plnění schválených záměrů a cílů tohoto orgánu. Kdy nežádoucí dopad je 

výsledkem působení rizika spočívající hlavně v ohrožení nebo újmě na majetku a právech státu 

nebo územního samosprávního celku, narušení bezpečnosti informací, nehospodárném 

neúčelném a neefektivním využívání veřejných prostředků, výkonu neefektivních, popřípadě 

neúčelných činností, nesplnění, prodlení stanovených úkolů, poškození pověsti orgánu veřejné 

správy a neplnění závazkových vztahů [29, 30, 31,32]. 

Řízení rizik je součástí kontrolního systému pro snadnější identifikaci rizik a rizikových oblastí. 

Existují metodické pomůcky, jako Pokyn CHJ – 2. a 6. a další, avšak každý vedoucí zaměstnanec 

orgánu státní správy si je musí přizpůsobit specifickým charakteristikám své instituce [34, 35].   

Nejdůležitějším krokem, který povede k eliminaci rizik a snížení možných dopadů rizik je nutné 

provedení analýzy rizik. Řízení rizik je systematická a metodická činnost organizovaná 

vedoucími pracovníky veřejné správy v rámci vnitřního kontrolního systému. Cílem této 

soustavné metodické činnosti je zajišťování, vyhodnocování a minimalizace rizik, které vznikají 

souběžně při plnění a schvalování záměr a cílů orgánu veřejné správy. Součást procesu je 

analýza rizik, vyhodnocení rizik podle stupně významnosti, přijetí souboru konkrétních 
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opatření k vyloučení, či minimalizaci rizik, popřípadě ke snížení dopadu rizika a kontrola 

opatření [30, 33, 35, 36]. 

Rizika, která vstupují do oblasti veřejné správy, splňují některý z uvedených atributů [1, 5] 

- jedná se o externality, které nemohou řešit tržní mechanismy 

-  v souvislosti s individuálními právy jsou občanům vnucovány škodlivé účinky 

- je ohrožena značná část veřejnosti 

- politické rozhodnutí může vyvolat rizikovou událost 

- nežádoucí události jsou rozloženy tak, že se nebere ohled na politickou spravedlnost 

Jak uvádí Smejkal a Rais velké množství vysoce postavených vládních úředníků a zaměstnanci 

samospráv si myslí, že na úrovni orgánů veřejné moci není nutné řešit rizika, popřípadě  

se mají řešit jen ta finanční [30].  

V případě řízení rizika v rámci kritické infrastruktury neexistuje oficiální ani doporučený 

postup, jako je tomu naopak například v případě Polska, kde se řízením rizika zabývají 

například v Národním programu ochrany kritické infrastruktury [28]. 

 

Stěžejním zákonem v oblasti řízení rizik v oblasti veřejné správy je zákon č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění. Řízení rizik 

je upraveno v paragrafu 25 čl. 4 o finanční kontrole: „Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu 

veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností pravomocí a odpovědností povinni zajistit 

fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu 

veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění 

stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích činnosti orgánů 

veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“ 

Vyhláška č. 416/2004 Sb. V platném znění tento zákon provádí. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále GDPR) je 

nová legislativa EU přijatá v dubnu 2016 (s platností 25. května 2018), která má za úkol hájit 

práva a chránit osobní údaje občanů Evropské unie. Týká se všech firem, institucí a online 

služeb a jednotlivců, jež zpracovávají data uživatelů [37, 38].  
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Ačkoliv v samotném nařízení GDPR nenalezneme konkrétní článek ani kapitolu věnující se 

systému řízení rizik, která by jednoznačně dávala povinnost řídit rizika. Při podrobnějším 

přečtení nalezneme zmínky, které „předpokládají“ systematické řízení rizik, a to [38, 39]: 

-  „V zájmu zachování bezpečnosti by měl správce či poskytovatel posoudit rizika 

spojená se zpracováním a přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik, např. 

šifrování….(důvod 83 GDPR)“ 

- „S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, k povaze a rozsahu, 

kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závazným 

rizikům….(článek 32 GDPR)“  

- „Zavést proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření (článek 32 GDPR)“ 

- „Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových 

technologií, s přihlédnutím k povaze…, bude mít za následek vysoké riziko…(článek 35 

GDPR)“ 

V rámci GDPR se instituce musí zabývat nejenom riziky týkající se dané instituce, ale zejména 

rizikům, které se dotýkají osobních údajů fyzických osob. Správce i zpracovatel osobních údajů 

se musí věnovat této problematice provedením analýzy rizik a rizika také řídit [38, 39]. 

Metoda a úroveň důkladnosti řízení rizik se bude lišit například pro sportovní tým, který 

eviduje své hráče a Státní správu sociálního zabezpečení, kde jsou zpracovávány údaje velmi 

citlivé. 

 

Zdroje rizik v orgánech veřejné správy je možno členit na vnitřní a vnější rizika. Vnitřní zdroje 

rizik v procesech orgánů veřejné správy jsou inherentní částí kontrolního prostředí, systému 

řízení rizik, zavedených kontrol činností a prováděných operací. Vnější rizika spočívají 

výhradně v prostředí, činnostech a systémech mimo samotný orgán veřejné správy. Mezi tyto 

rizika patří především rizika politická, právní a legislativní, demografická, rozpočtová  

a finanční, živelní katastrofy, vojenská, terorismus. Některá rizika jsou provázána a značně 

složitá, což má za následek, že zdroje těchto rizik jsou jak vnější, tak vnitřní [1, 5].   
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S řízením rizik ve veřejné správě se váží zákonitosti, které můžeme rozdělit do skupin. Jsou 

stanoveny jako teoretické, anebo empirické metody, které hledají logicky přiměřenější vztah 

mezi cíli činností a metodami řízení pro dosažení cílů [39, 40]. 

- Obecné – ty odrážejí nejčastější příčiny a následky vztahů v řízení, 

- Soukromé – projevují se ve zvýšení účinnosti systému jako celku nebo části, 

- Speciální – týkají se různých oblastí teorie řízení. 

Mezi obecné zákonitosti patří nejobecnější zákony řízení ve vztahu k oblasti rizika pro danou 

instituci. Jedná se o [39, 40, 41]: 

- zákon souladu, resp. Sociálního smíru, konečné rozhodnutí o přijetí rizika je na 

„vládnoucím“ subjektu, 

- zákon preference konstatuje, že plánované řízení instituce s uvědomělým  

a systematickým řízením má potenciál být skutečně efektivní, než samo-regulované systémy, 

tzn. počkat, jak to dopadne. Pro pozitivní výsledek je nutné vypočítat všechny možné následky 

rizika a skrze speciální metody a způsoby zvládnout situaci, 

- zákon jednoty manažerských systémů říká, že činnost každé organizace je řízena jedním 

centrálně řízeným systémem, který je rozdělený do hierarchických úrovní řízení, každá úroveň 

je samostatným subsystémem, 

- zákon korelace managementu je založen na souladu sféry řízení specifické činnosti. 

Znamená to, že systém konkrétního řízení rizik musí mít přehled o všech možných rizikových 

situacích, procesech průběhu rizika a musí pružně reagovat na vzniklé situace, 

- zákon jednoty účinnosti zákonů podstatou je, že tyto zákony spolu přímo souvisí  

a ovlivňují se navzájem.  

- zákon o nezbytnosti rizika lze označit jako nejdůležitější zákon v řízení rizik. Význam 

spočívá v tom, že činnost každé organizace je vždy doprovázena riziky přítomnými v jejím 

vnějším nebo vnitřním prostředí.  

Systém řízení rizik v instituci nesmí být v nesouladu s podstatou manažerských rozhodnutí  

a současně musí doplňovat efektivní řízení instituce. 
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Podle Smejkala a Raise se pohled na riziko proměnilo do dnešní podoby, kdy je riziko svorně 

spojováno s příležitostí z pohledu integrace všech rizik a vzájemných vazeb mezi nimi. Řízení 

rizik se dnes ubírá směrem k integrovanému systému řízení rizik. Organizační rozvoj veřejné 

správy by z hlediska ochrany obyvatel a prostředí kritické infrastruktury měl zabývat 

integrovaným řízením rizik [29, 30].  

Integrované řízení rizik je komplexním systémem, pro jeho zavedení je potřeba vytvořit, zavézt 

a rozvíjet mnoho dílčích složek. Jedná se o strategie řízení rizik, organizace řízení rizik, 

pravomocí a odpovědnosti, procesy a postupy řízení rizik, analytické nástroje a metodologie, 

lidé, znalosti, firemní kultura, systém výkaznictví a toku dokumentů, transparentní 

komunikace o rizicích, IT podpora a datová základna [42]. Cílem integrovaného řízení rizik je 

posílení odpovědnosti vůči veřejnosti, jelikož řízení rizik je veřejným statkem, a zlepšení 

výsledků rozhodování. Koncepční rámec může sjednotit pohled na rizika a risk management 

v organizaci. Hlavní východiska integrovaného řízení rizik jsou model COSO ERM, ISO 31000 

[43, 44]. 

Důvody pro zavedení integrovaného systému řízení rizik [40, 47]: 

- zjednodušení systému – práce s integrovaným systémem řízení může být vykonávána 

s použitím jednotných instrukcí, což zapříčiní omezení zmatků na minimum, 

- splnění požadavků zákonů a standardů 

- formální systém řízení, který pomáhá identifikovat potencionální problémy a rizika, 

může snížit nebo zcela eliminovat zákaznické stížnosti, nehody, nemoci nebo 

ekologické havárie. 

- integrace všech cílů do strategie – řízení rizik nebude považováno za nepodstatnou 

Zavedený rámec pro průběžné zlepšování všech tří systémů. 

Zavedením integrovaného systému řízení rizik umožní organizaci provázat rizika s organizační 

strukturou nebo specifickými procesy a definovat tak zodpovědnost. 

 

Model COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations Enterprice Risk Managment) 

definuje řídící kontrolu jako proces (nikoli událost) vykonávaný vedoucími zaměstnanci orgánů 

státní správy, aby zajištovali dosažení cílů [42]: 

- účinnost, efektivnost, účelnost operací, 
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- spolehlivost vnitřního řízení a kontroly, včetně ochrany majetku, 

- soulad s příslušnými zákony a nařízeními 

Nastavení systému řízení rizik podle modelu COSO ERM skrze nástroje typu etika, efektivní 

řídící a kontrolní mechanismy, spolu se zásadami správné správy a řízení orgánů státní správy 

(Corporate Governance) snižuje možnost výskytu rizik v orgánech státní správy. Model je 

postaven na osmi základních prvcích (obr. x). V každém z osmi prvků procesu je nutné 

zodpovědět, co jak a proč by měl zaměstnanec na vedoucí pozici vykonat a navrhnout 

způsoby, jak toho dosáhnout. COSO ERM jako proces se skládá z těchto prvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vnitřním prostředí vznikají a působí vnitřní řídící a kontrolní mechanismy. Vedoucí orgán 

veřejné správy v daném vnitřním prostředí vypracuje jasnou strategii pro jasné pochopení 

řízení rizik. To pomůže orgánu veřejné správy dosáhnout uložené cíle a integrovat řízení rizik 

do všech procesů činnosti. Strategie řízení rizik musí obsahovat systém a koncepci, poslání 

vedoucích zaměstnanců a fázi implementace.  

Obr. č. 1 COSO ERM [Vlastní] 
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Zahrnuje oblasti – struktura organizace, systém řízení, řízení lidských zdrojů, delegování 

povinností, pravomocí a odpovědnosti, strategie vedoucích pracovníků pro řízení rizik, etické  

a morální hodnoty organizace, etický kodex, odborná kvalifikace, vzdělávání a hodnocení 

pracovníků, řídící dokumentace, umístění a vybavení pracovišť.   

Spojuje plánování a hodnocení rizik. Cíle se musí definovat dříve, než se identifikují události, 

které je mohou ovlivnit.  

Pro stanovení a zpřesnění cílů je dobré splnit následující kroky. Cíle by měly být definovány 

jako kvantitativní a kvalitativní očekávaný stav a měly by být definovány priority dílčích cílů. 

Měly by být rozčleněny podle pořadí, na jaké organizační úrovni budou jednotlivé cíle plněny. 

Měly by být stanoveny kritéria pro měření cíle. Dalším krokem je určení, jak bude cíle 

dosaženo. A v závěru by měla být provedena zpětná kontrola vykonaných činností. 

Je důležité nastavit systém řízení rizik tak, aby zajistil proces, který povede k nastavení cílů, jež 

budou odpovídat strategickým záměrům a budou v souladu s mírou ochoty akceptování rizika. 

Interní a externí události, které ovlivňují dosažení cílů je nutné co nejdříve identifikovat a zjistit 

pozitivní nebo negativní dopad, přičemž události s negativním dopadem jsou riziky.  

To probíhá na všech stupních řízení. Při změnách či nově zjištěných událostech je nutné 

okamžitě informovat vedoucí orgán veřejné správy. Pro identifikaci událostí se používají 

techniky podle specifických potřeby konkrétní organizace, zejména se jedná o osobní 

rozhovory, interaktivní workshopy, metodu Delphi (dotazník), analýza procesů, katalog rizik. 

Tato část je důkladně rozpracována metodickém pokynu CHJ – 6 k jednotnému uplatňování 

závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy. Jsou zde 

uvedeny základní pojmy, hlavní nástroje, obecné zásady, metody a postupy, doporučení na 

základě nejlepších zkušeností obsažených v mezinárodních standardech pro řízení rizik 

v orgánech veřejné správy.  

Vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy musí určit, jak bude organizace reagovat na rizika 

(akceptovat, omezit, vyhnout se nebo přenést rizika). Dále musí stanovit soubor pravidel, která 
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zaručí, že na identifikovaná rizika lze v orgánu veřejné správy reagovat a hodnotit možnosti 

s ohledem do jaké míry orgán veřejné správy může podstupovat riziko. 

V rámci orgánu veřejné správy musí existovat postupy a politiky, které povedou k ubezpečení, 

že reakce na rizika jsou efektivní a úměrná danému riziku. Každé opatření vedoucích 

zaměstnanců mířící k dosažení vytyčených cílů je řídícím a kontrolním mechanisme Jedná se 

zejména o programové cíle a záměry, efektivnost a účinnost všech činností orgánu veřejné 

správy, spolehlivost informačních systémů a dodržování právních a ostatních předpisů.  

Informace by měly být aktuální, úplné, dostupné, spolehlivé a neporušené. Je nutné, aby tok 

informací probíhal ve vertikálních i horizontálních vztazích. 

Monitorování zajišťuje neustálé ověřování dosahování cílů. Tento proces určuje kvalitu  

a efektivnost řídícího systému orgánu veřejné správy v dynamickém prostředí. Provádí jej 

vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Rozsah a frekvence vyhodnocování závisí 

zejména na určení rizik a efektivnosti probíhajících postupů. Výsledky o nedostatcích  

ve vnitřním řízení a kontrole se předávají vedoucím zaměstnancům, přičemž relevantní zjištění 

se předloží na úroveň vrcholového řízení. 
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Obr. č. 2 - Cyklus COSO ERM [vlastní] 

 

Norma byla vydána v roce 2010, stanovuje obecné zásady a pokyny pro řízení rizik a není 

určena pro účely certifikace. ČSN ISO 31000 platí pro všechny typy a velikosti organizací,  

na které působí vnitřní a vnější faktory a vlivy, ty jsou důvodem nejistého dosažení cílů. Norma 

popisuje systematický a logický proces řízení rizik. Stanovuje množství principů, které 

napomáhají ke zefektivní řízení rizik [43].  

Norma je členěna na tři části, kdy v první popisuje základní principy moderního managementu 

rizik. Ve druhé popisuje, jak v organizaci management zavést. Systém řízení rizik se navrhne, 

zavede, zhodnotí, poté přijde fáze zlepšování a po zlepšení nedostatků se systém integruje do 

všech činností a rozhodování ve firmě. Třetí část normy popisuje stanovení kontextu, 

zvažování rizik, do kterého patří identifikace, analýzy a hodnocení, a nakonec ošetření rizik. 

Pro účinnost postupu se rizika musí nepřetržitě monitorovat a být přezkoumávána [43]. 

 

Rizika jsou v různé míře přítomny vždy v každém prvku a oblastech instituce. Proces řízení rizik 

v kritické infrastruktuře se liší od běžného řízení rizik ve společnosti. Předpokládá se,  

že funkčnost celku se vztahuje k prvkům a subsystémům, činnost každého prvku závisí na 
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tom, do jaké míry vyhovuje celku, účinnost celku je podmíněna fungováním prvků [2, 5, 40, 

41]. Proto si řízení rizik kritické infrastruktury vyžaduje systémový přístup. 

Proces řízení rizik kritické infrastruktury s ohledem na danou organizaci musí být: 

- schopen predikce problémů - identifikace,  

- schopen predikce dopadů - analýza, 

- schopen plánovat a realizovat akce - monitorování a snížení rizik. 

Veřejná správa je organizovaná hierarchicky a na rozdíl od podnikových struktur se téměř 

nemění. Organizační rozvoj veřejné správy z hlediska ochrany obyvatel, prostředí a kritické 

infrastruktury by se měl zabývat strategickým a integrovaným řízením rizik [2, 41].  

 

Kapitola se zaměřuje se na problematiku kritické infrastruktury ve veřejné správě, 

povinnostem, které pro subjekty kritické infrastruktury vyvstávají, legislativu v oblasti kritické 

infrastruktury, vývoji, kterým prošla v oblasti veřejné správy a také mimořádným událostem, 

jež kritickou infrastrukturu ohrožují, systému řízení rizik ve veřejné správě, legislativní 

podpoře, zdrojům rizik v orgánech veřejné správy, zákonitostem a zásadám řízení rizik v této 

oblasti, integrovanému pojetí řízení rizik a také odlišnostem řízení rizik ve veřejné správě. 

Na základě těchto poznatků vyplývá, že je kritická infrastruktura důležitá pro zajištění 

fungování běžného chodu společnosti, ale také ochrany zdraví a života občanů. Proto  

je důležitá její ochrana, jejíž součástí je i systém řízení rizik.  

Kritická infrastruktura je v odvětví veřejné správy rozdělena na čtyři kategorie, veřejné finance, 

sociální ochrana a zaměstnanost, ostatní státní správa a zpravodajské služby. Význam 

subjektů v tomto odvětví bývá opomíjen a systém řízení rizik nebývá vždy u těchto subjektů 

kritické infrastruktury správně nastaven. Proto byla pro potřeby diplomové práce vybrána 

Státní tiskárna cenin, která je subjektem KI a spadá do kategorie Veřejných financí, jejím 

zřizovatelem je Ministerstvo financí. Jelikož je Státní tiskárna cenin jediná svého druhu na 

území České republiky mělo by jakékoliv narušení její činnosti za následek vážné komplikace 

napříč celou kritickou infrastrukturou. Z těchto důvodů je nutné udržovat systém řízení rizik 

STC na vysoké úrovni a průběžně jej modernizovat.  
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Subjekty kritické infrastruktury ve veřejném sektoru, zejména subjekty z odvětví Veřejná 

správa jsou zvláštní kategorií subjektů, jejichž význam z hlediska zajištění bezpečnosti států 

bývá opomíjen. Systém řízení rizik nebývá vždy u těchto subjektů kritické infrastruktury 

vhodně nastaven. Nastavení správného a funkčního systému řízení rizik je klíčovým 

předpokladem zajištění adekvátní úrovně ochrany prvků kritické infrastruktury. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení stávajícího systému řízení rizik v podmínkách 

konkrétního subjektu kritické infrastruktury z odvětví Veřejná správa. V návaznosti na analýzu 

a hodnocení následně navrhnout opatření ke zefektivnění stávajícího systému řízení rizik, to 

zahrnuje proces provádění analýzy a hodnocení rizik, včetně postupu při jejich ošetření  

a zvládání, či návrh nové metodiky systému řízení rizik.  
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V této části práce nalezneme základní údaje o analyzovaném subjektu společně s organizační 

strukturou a popisem současné situace. Budou zde popsány metody, které budou použity 

v dalších částech práce s konkrétními daty a riziky. 

Z důvodu citlivosti problematiky řízení rizik u subjektu kritické infrastruktury se bude práce 

zabývat v rámci analýzy rizik pouze obecnými vnějšími riziky. 

Analýza veřejně dostupných zdrojů, odborné literatury, analýza dokumentace Státní tiskárny 

cenin, jako jsou vnitřní předpisy a dokumentace a informace, které byly poskytnuty o systému 

řízení rizik. 

 

SWOT analýza je jedna z nejpoužívanějších metod pro určení interních a externích činitelů. 

Zkratka SWOT pochází z anglického Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 

Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Zhodnocení stávajícího politiky systému řízení 

rizik, analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb [47, 48]. 

Pro vytvoření SWOT analýzy se často zapojuje brainstorming či brainwrighting, potažmo jiné 

formy spolupráce. V běžné praxi je lepší, když se do tvorby SWOT analýzy zapojí více lidí.  

Analýza je velice jednoduchá, stručná a jasná, těmito vlastnostmi slouží jako podklad pro 

zhodnocení stávajícího stavu, další přemýšlení nad případnou změnou a jako podklad  

pro rozhodnutí [47, 48]. 

Postup SWOT analýzy je následovný. Nejprve je analyzováno interní prostředí, kdy se 

identifikují silné a slabé stránky a externí prostředí, kdy se identifikují příležitosti a hrozby, dále 

je provedeno bodové hodnocení jednotlivých položek. Je použito bodové hodnocení na 

stupnici od 1 do 5.  Nejnižší hodnota 1 vyjadřuje nejnižší spokojenost a 5 nejvyšší spokojenost. 

Poté je ohodnocen sloupec váhy, ten vyjadřuje důležitost položky, na stupnici 0 do 1,  

kdy 0 znamená, že položka není důležitá a čím vyšší číslo, tím je dané položce přikládána vyšší 

důležitost. Poté jsou jednotlivé položky vyhodnoceny součinem váhy a bodového hodnocení. 

Sečtou se výsledné hodnoty každého kvadrantu a provede se hodnocení interní a externí části. 

V interní části jsou od silných stránek odečteny slabé stránky a v externí části od příležitostí 

hrozby. V závěru se provede součet interní a externí části SWOT analýzy, s tím, že čím je 

výsledné číslo vyšší, tím to znamená lepší výsledek pro danou organizaci. V případě záporného 

výsledku to značí, že je převaha záporných faktorů. 
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Analýza SLEPT, známá i ve variantách PEST, PESTE, PESTLE, SLEPTE je analýza sociálních (S), 

legislativních (L), ekonomických (E), politických (P), technologických (T), ekologických (E) 

faktorů, které působí na organizaci z vnější. Uvedené faktory nemusí být zahrnuty všechny, 

záleží na působení daného faktoru na subjekt. SLEPT analýza je nástrojem strategického řízení 

a hodnotí především makroekonomické podmínky působící na organizaci. Hlavním úkolem 

SLEPT analýzy identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít na organizaci dopad  

a odhadnout k jakým změnám by mohlo v těchto oblastech dojít [49, 50].  

 

FMEA je metoda používaná především v předvýrobních a výrobních etapách na preventivní 

zamezení nebo minimalizaci možných rizik. Pomáhá identifikovat kritické  

a nejpravděpodobnější chyby. FMEA je týmový nástroj, který by měl být tvořen zástupci 

různých útvarů a odborností, s cílem využití jejich znalostí a zkušeností na daných pozicích. 

FMEA musí být pravidelně aktualizovaná a vyhodnocují se rizika i efektivnost stanovených 

opatření pro eliminaci rizik. Pro provedení FMEA je nezbytné provést přípravu, která zahrnuje 

stanovení, co bude analyzováno, stanovení požadavků na analyzovaný proces, produkt apod., 

poté je potřeba sestavit tým odborníků, kteří budou metodu FMEA provádět. Rizika se 

ohodnotí tzv. rizikovým prioritním číslem (RPN, Risk Priority Number), které se získá součinem 

pravděpodobnosti výskytu (P), dopadu (D) a pravděpodobnosti odhalení (O) [51, 52, 53, 54]. 

 

Kontrolní seznam je jednoduchá analýza, která je založena na systematické kontrole předem 

daných podmínek. Seznam otázek bývá vytvářen na základě sledovaného systému. Struktura 

otázek v kontrolním seznamu může být ve formě jednoduchého, ale i podrobného a složitého 

seznamu otázek. Musí být možné na otázky odpovídat Ano, Ne. Následně jsou odpovědi Ano  

i Ne sečteny a je vypočítán poměr z celkového počtu Ano k celkovému počtu otázek. Tímto 

procentuálním poměrem získáme vyjádření kladných odpovědí [3]. 
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Pro účely zpracování diplomové práce byl vybrán subjekt kritické infrastruktury Státní tiskárna 

cenin, státní podnik (dále STC), který náleží do oblasti IX. Veřejná správa. Tato kapitola se 

zaměřuje na základní údaje, postavení, význam, hlavní činnosti STC. 

 

Státní tiskárna cenin je státní podnik, vystupuje jako právnická osoba. Provozuje 

podnikatelskou činnost s majetkem státu, vlastním jménem, zároveň s tímto majetkem má 

právo hospodařit na vlastní odpovědnost. Státní tiskárna cenin neručí za závazky státu a stát 

neručí za závazky státní tiskárny cenin, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Jak již bylo uvedeno Státní tiskárna cenin je státní podnik, což jej staví do pozice organizace, 

která je zřízena nebo založena státem v rámci své organizační struktury. V současnosti je 

evidováno 32 státních podniků. Státní tiskárna cenin patří mezi nejvýznamnější z funkčních 

státních podniků [55, 54]. 

Státní tiskárna cenin je subjektem kritické infrastruktury podle zákona č. 240/2000 Sb., jelikož 

zpracovává ceniny a další doklady, jako občanské průkazy s ochrannými prvky, z toho vyplývá, 

že se na něj vztahuje zákon o utajených skutečnostech č. 412/2005 Sb. 

V STC existuje etický kodex. Ten je důležitý pro nastavení pravidel a principů etického jednání 

zaměstnanců, ať už ve vztahu vůči sobě navzájem nebo vůči okolí organizace. A také je důležitý 

kvůli zakotvení zásad profesionálního postupu a posílení profesní identity a odpovědnosti 

zaměstnanců [55, 56, 57].   

Státní tiskárna cenin spolupracuje s vybranými fakultami Technické univerzity v Liberci 

v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 2017 došlo ke znovunavázání spolupráce s Univerzitou 

Pardubice, a to s Katedrou polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické [55, 57]. 

Vznik Státní tiskárny cenin, státního podniku je spjat se vznikem samostatného 

Československého státu, kdy vznikla potřeba vlastní měnové soustavy a zajištění výroby 

vlastních bankovek. Zájem státu byl komplexně zajistit výrobu papírových peněz na špičkové 

úrovni ve státní tiskárně. Nově vzniklá Národní banka Československá zahájila výrobu 

v tiskárně bankovek v roce 1928. V dnešních dnech tiskárna nabízí širokou nabídku 

komplexních služeb v oblasti polygrafické výroby, od zpracování grafického návrhu až po 

doručení zakázky zákazníkovi [57].  
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Hlavní předmět podnikání je příprava a tisk bankovek, cenin, cenných papírů, státních 

dokumentů a dokladů a státně důležité tiskopisů, jež vyžadují ochranu před zneužitím. Může 

připravovat a tisknout bankovky, dokumenty, jiné ceniny pro cizí státy v rámci svých volných 

kapacit za podmínky dodržení odborné způsobilosti a patřičného osvědčení a oprávnění. 

Pokud je zařízení, výrobní a provozní poměry k dispozic, vyrábí v doplňkové výrobě i jiné 

polygrafické výrobky, zejména pro organizace finanční a úvěrové soustavy. Také pronajímá 

nemovitosti, byty a nebytové prostory. 

V rámci podnikání provozuje dále [55, 56, 57]: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, 

- výroba plastových a pryžových výrobků, 

- zprostředkování obchodu a služeb, 

- velkoobchod a maloobchod, 

- ubytovací služby, 

- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály, 

- pronájem a půjčování věcí movitých, 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

- výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

Nabízí výrobu estetických a kvalitativních cenin v provozu vybaveném nejmodernějšími 

technologiemi a bezpečnostními systémy. Jeho posláním je být dlouhodobým, silným  

a stabilním partnerem pro zákazníky ze státní a komerční sféry v České republice, Evropě, Asii 

a Africe. 
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Státní tiskárna cenin chce být dlouhodobým, silným a stabilním partnerem pro zákazníky ze 

státní i komerční sféry v České republice, Evropě, Asii a Africe [55, 56]. 

Chce se profilovat jako leader technologické skupiny, jež je respektovaný dodavatelem 

v oblasti polygrafické výroby od zpracování grafického návrhu, sazby, přípravy pro tisk, 

personalizace, vlastního tisku až po doručení produktu na místo určení. Chce být 

konkurenceschopný a vyhledávaný dodavatel komplexních služeb a technologicky vyspělých 

produktů v oblasti bankovek, dokladů, cenných papírů, ostatních cenin, plastových karet  

i neceninové výroby. Chce zajišťovat široké spektrum služeb v oblasti polygrafie, aby 

uspokojila požadavky jednotlivých zákazníků. Chce dlouhodobě zvyšovat spokojenost 

zákazníků. Důležitou vizí je podpora vlastního vývoje a výzkumu pro vznik nových inovativních 

produktů. Dále vizí je vytváření příjemného prostředí pro zaměstnance, aby cítili podporu 

v osobním rozvoji a ocenění jejich pracovních výsledků. V neposlední řadě je pro STC důležité 

být společensky a environmentálně odpovědnou firmou [55, 56]. 

 

STC je držitelem těchto mezinárodních ISO certifikátů (STC) [57, 58]: 

ISO 14298:2013 „Management of Security Printing processes“ 

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu kvality. V této normě jsou specifikovány 

požadavky na systém managementu kvality, a to v případě, když organizace chce prokázat,  

že je schopna poskytovat produkt, jež splňuje příslušné předpisy a požadavky zákazníka a chce 

zvyšovat spokojenost zákazníka.  

ČSN EN ISO 14001:2015 – Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem 

pro použití. 

ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Požadavky – Specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Cílem normy je podpoření a propagace správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

ČSN ISO/IEC 27001:2014 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací. 
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Obr. č. 3 - Organizační struktura STC [56] 

 

 

V čele organizace stojí generální ředitel, jemuž jsou podřízeny úseky, na které se organizace 

člení. Organizace se skládá z pěti úseků a sedm útvarů, které jsou podřízeny přímo 

generálnímu řediteli. Jedná se o úsek finanční, výrobní, obchodní, provozně-technologický  

a úsek bezpečnostní. Každý úsek má vlastní sekretariát a útvary podřízené vlastnímu úseku. 

Organizační struktura je znázorněna na obr č. 3. 

 

Na konci roku 2017 Státní tiskárna cenin evidovala celkem 394 zaměstnanců. 163 

technickohospodářských pracovníků a 213 řadových pracovníků.  Z toho 198 mužů a 196 žen.  

Podnik dbá na to, aby byli zaměstnanci na vysoké odborné úrovni. Z toho důvodu jsou 

průběžně formou odborných školení, přednášek a návštěv veletrhů se zaměřením na 

polygrafický průmysl, seznamováni s novými postupy a technologiemi. Dále podnik zajišťuje 

výuku jazyků, mohou si vybrat anglický nebo německý jazyk. V roce 2017 tuto možnost využilo 

39 zaměstnanců. 
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Snížení počtu zaměstnanců z roku 2014 až 2017 bylo zapříčiněno odštěpením společnosti 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, která provozuje Národní datové centrum  

a spravuje klíčová data Ministerstva financí a jiných vybraných složek státní správy [66]. 

 

Obr. č. 4 - Vývoj počtu zaměstnanců [56] 

 

Podle Zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  

a v souladu s Nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury, dle článku IX. Veřejná správa, odstavec A. Veřejné finance, je STC subjektem 

kritické infrastruktury.  

Státní tiskárna cenin je do kritické infrastruktury jako subjekt zařazena právě kvůli pověření 

tisknout bankovky a jiné doklady, na což nemá právo žádná jiná tiskárna v České republice. 

V případě nemožnosti plnit tento úkol se na území České republiky nenachází žádná jiná 

tiskárna, která by mohla zastat funkci STC. Státní tiskárna cenin může pověřit jinou tiskárnu 

v zahraničí (nespecifikováno), například jak tomu bylo při rozdělení Československa, kdy 

bankovky v nominálních hodnotách 50, 100 a 500 korun byly vytištěny v tiskárně Thomas de 

La Rue v Londýně [63, 75]. V případě narušení činnosti STC jako subjektu kritické infrastruktury 

by se nezvládnutí rizika projevilo neplněním závazků, které mají vůči státu, Ministerstvu financí 

a klientům. 

Oblast řízení rizik je citlivou záležitostí. STC je certifikována dle mezinárodní normy ČSN EN 

ISO/IEC 27001:2014 (dále jen ISO 27001:2014), kde je řešena analýza rizik v souladu s touto 

normou. Systém řízení bezpečnosti informací je založen na mezinárodní normě  

ISO 27001:2014, zajišťuje a řídí bezpečnost informací a integruje je do systému řízení 

organizace. STC má nastavenu Politiku bezpečnosti informací, ta byla vyhlášena jako rámec 
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pro směřování společnosti na poli ochrany bezpečnosti informací. Hlavními cíli politiky je 

zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech informací pro bezproblémové zajištění 

podnikatelských aktivit., efektivní ochrana informací, hmotného i nehmotného majetku 

vlastního, tak svěřeného STC, v souladu s platnou legislativou, interními předpisy a přijatými 

závazky. Vedení podniku se tímto dokumentem zavazuje k dodržování všech požadavků  

ISO 27001:2014 a dalších mezinárodních standardů a legislativních předpisů v oblasti 

bezpečnosti informací, vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací, 

řídit bezpečnost informací v dodavatelských vztazích, pravidelně monitorovat  

a přehodnocovat rizika v oblasti bezpečnosti informací. Jedním z úkolů vyplývajících z ISO 

27001:2014 aktivní řízení rizik. Analýza rizik má svou metodiku a zároveň rizika ošetřena.  

ČSN ISO 27001 funguje na základě soustavného zlepšování opakováním cyklu PDCA. Plánuj 

(plan) – bezpečnostní politika, analýza rizik, volba opatření, dělej (do) – implementace opatření, 

návrh a implementace bezpečnostních procesů a postupů, kontroluj (check) – interní kontroly, 

jednej (act) – implementace preventivních a nápravných opatření. 

STC má nastavenu vlastní Politiku řízení rizik a interní směrnice, jsou vytvořeny na základě 

právní úpravy, především se jedná o zákon o finanční kontrole ve veřejné správě [37] a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 416(2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, existuje také metodický rámec Ministerstva 

finanční CHJ MF č. 2 Metodika řízení rizik ve veřejné správě, tímto se STC však neřídí.  

Základním předpokladem pro úspěšné řízení rizik je důležité, aby organizace splňovala 

základní, obecné předpoklady. Ty poskytují oporu pro všechny řídící a kontrolní mechanismy, 

které se v organizaci uskutečňují. Plní funkci stavebních kamenů poskytujících oporu. Ty STC 

splňuje, konkrétně se jedná o [5, 39, 40]: 

- Jednoznačná organizační struktura a funkční organizační řád Organizační struktura je 

jasně definovaná a je z ní zřetelné, která řídící linie, kam vede, a to bez paralelních linií. 

Tento předpoklad tedy STC splňuje. Více v kapitole 3.2.7. 

- Vhodně definovaná pracovní náplň, jež je v souladu s organizačním řádem a odpovídá 

skutečnosti.  

- Srozumitelně a jasně formulovaný etický kodex. V STC existuje etický kodex. Je důležitý 

pro nastavení pravidel a principů etického jednání zaměstnanců, ať už ve vztahu vůči 

sobě navzájem nebo vůči okolí organizace. A také je důležitý kvůli zakotvení zásad 

profesionálního postupu a posílení profesní identity a odpovědnosti zaměstnanců  

file:///C:/Users/ASUSpc/Desktop/DDDIVI2.docx%23_Organizační_struktura


43 

 

- Stanovená pravidla v klíčových oblastech vnitřního chodu organizace, jež jsou sestaveny 

ve vzájemném souladu. STC má vytvořeny vnitřní směrnice, jednací řády poradních  

a rozhodovacích orgánů, plány, postupy a oprávnění pro provádění kontrol, jež plní své 

funkce. 

STC má zaběhlý centralizovaný model řízení rizik. Z toho vyplývá, že řízení rizik STC zajišťuje 

zaměstnanec organizace, který byl pověřen vedením organizace jako manažer rizik/ 

koordinátor řízení rizik.  

Systém řízení rizik byl v STC nastaven v roce 2015, kdy na základě novely zákona č. 240/2000 

Sb., a nařízením vlády č. 432/2010 Sb. vytvořen plán krizové připravenosti, jehož součástí je  

i analýza a řízení rizik. Systém řízení rizik je nastaven dle ISO normy 27001:2014 a vnitřní 

směrnicí, je zajištěna kontinuita. STC se neřídí metodikou MF, systém byl nastaven v roce 

2015, aktualizace systému řízení rizik se plánuje na letošní rok. 

Při zavádění došlo ke spolupráci s jinými subjekty kritické infrastruktury neoficiální formou, 

kdy docházelo k výměně know-how. Generální ředitel STC stanovil styčného bezpečnostního 

pracovníka, manažera rizik, který měl na starost sestavení týmu a systému řízení rizik v STC. 

STC rozlišuje dvě základní oblasti v rámci řízení rizik, a to fyzickou bezpečnost a bezpečnost 

informační. Hlavním cílem v rámci fyzické bezpečnosti je zamezení neautorizovaného  

a neoprávněného přístupu k interním informacím, zároveň zamezení jejich poškození, zneužití 

a narušení. Hlavním cílem bezpečnosti informací je zajištění důvěrnosti, integrity  

a dostupnosti všech informací pro zajištění podnikatelských aktivit a efektivní ochrana 

informací. 

Systém řízení rizik je soustavný proces, řízení všech rizik, které by mohly ohrozit STC. V rámci 

STC lze systém řízení rizik rozdělit do několika fází:  

- Identifikace rizik (co by mohlo ohrozit STC, jak často a proč by se riziko mohlo 

vyskytnout) 

- Ohodnocení rizik (hodnocení pravděpodobnosti výskytu a nežádoucích dopadů rizika) 

- Řešení rizik (návrh na minimalizaci, vyloučení či opatření rizik) 

- Kontrola  

Cílem v rámci řízení rizik je minimalizovat rizika na co nejnižší možnou míru. Aktivum v rámci 

řízení rizik se vnímají stroje a informační technologie, zavedené dle ISO 27000. Pro identifikaci 

rizik STC používá metodu brainstormingu, SWOT analýzy a zejména pro identifikaci vnějších 
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0 Neohodnoceno/ žádná

1 Nízká

2 Málo významná

3 Střední

4 Vysoká

5 Velmi vysoká

Hodnota akt iva

0
Neohodnoceno/ 

nepravděpodobné

1
Velmi málo 

pravděpodobné

2 Málo pravděpodobné

3 Středně pravděpodobné

4 Značně pravděpoobné

5 Vysoce nepravdědpoboné

Pravděpodobnost  hrozby

0 Žádný

1 Nízký

2 Málo významný

3 Střední

4 Významný

5 Vysoký

Dopad na akt ivum

Nízké 1 až 39

Střední 40 až 70

Vysoké 71 a více

Hodnota výsledného rizika

rizik byly použity výsledky analýzy rizik Hasičského záchranného sboru v Holešovicích, který se 

nachází ve stejné oblasti jako jeden výrobní závod. Hodnocení rizik probíhá vyčíslením 

výsledného rizika, to se vypočítá součinem hodnoty aktiva, pravděpodobnosti hrozby  

a dopadu na aktivum.  V případě, že se výsledek nachází mezi hodnotami 1-39, riziko je 

vnímáno jako nízké, 40-70 spadá do středního rizika. Hodnoty vyšší než 70 jsou vnímány jako 

riziko vysoké. Středním rizikům STC věnuje pozornost a řeší je, rizika spadající mezi vysoká 

jsou řešena okamžitě s vysokou prioritou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální software, pomocí něhož by byla identifikována aktiva, hrozby, byly by ohodnoceny 

zranitelnosti aktiv hrozbami, vypočteny rizika v STC nejsou. Tyto činnosti jsou zajištěny pomocí 

MS Excel.  

K neplánovanému přehodnocení systému řízení rizik dochází v případě změny organizační 

struktury, změny názvu funkcí nebo také při zvýšení úrazovosti.  

STC jako subjekt kritické infrastruktury podléhá kontrole. Ze strany zřizovatelem Ministerstva 

financí probíhá kontrola každé tři roky, jedenkrát ročně se uskuteční externí audit a interní 

audit zpravidla dva až třikrát za rok, na základě vlastního uvážení [58].  

Obr. č. 5 - Hodnotící tabulky [58] 
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SWOT analýza slouží ke zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které 

vyplývají ze zavedeného systému řízení rizik Státní tiskárny cenin. Analýza byla vypracována na 

základě skupinového brainstormingu se zaměstnanci STC, kdy zaměstnanci poskytli data  

a sdělili, co je pro STC nejdůležitější. V rámci brainstormingu byly nastaveny váhy a bodové 

hodnocení.  

Silné stránky 

Kontrola (interní, ISO, MF)  

STC jako subjekt kritické infrastruktury podléhá hned trojité kontrole. Ze strany zřizovatele, 

Ministerstva financí, probíhá kontrola každé tři roky, jedenkrát ročně se uskuteční externí 

audit a interní audit zpravidla dva až třikrát za rok, na základě vlastního uvážení.  

Soulad s legislativou  

Splnění legislativních požadavků je důležité pro správné nastavení systému řízení rizik. 

Nastavená politika řízení rizik  

STC má stanovenou politiku řízení rizik. Ta stanovuje vizi a cíle v rámci řízení rizik.  

ISO 27001 

Získání certifikátu pro ISO 27001 je dobré z důvodu, že norma je v souladu s aktuálními 

legislativními požadavky a vybudování systémového přístupu na základě této ISO normy 

znamená pro organizaci větší bezpečnost a také snižuje riziko úniku citlivých informací. 

Slabé stránky 

Řízení rizik pouze v rámci úseku bezpečnosti 

Řízení rizik probíhá pouze v rámci úseku bezpečnosti, identifikace rizik v každém úseku 

proběhla pouze při vytváření řízení rizika.  

Malá interakce s ostatními prvky KI 

Při zavádění systému řízení rizik došlo k neoficiální spolupráci s jinými subjekty KI.  Neoficiální 

forma spolupráce probíhala formou výměny know-how.  

Menší povědomí o legislativě KI 

Menší povědomí zaměstnanců o legislativě související s KI a vydané metodice vydané 

Ministerstvem financí.  
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Příležitosti 

Spolupráce s úseky v rámci STC 

Příležitost spočívá v navázání spolupráce s útvary v rámci organizace. Kdy by byli  

do identifikace rizik zahrnuti i vedoucí ostatních útvarů v organizaci a samotní zaměstnanci by 

měli možnost vyjádřit se a navrhnout riziko, které vypozorovali.  Výhoda ve spolupráci s útvary 

spočívá také v tom, že zaměstnanci provádějící identifikaci rizika hodnocení mohou začít rizika 

podceňovat a začít je přehlížet v rámci tzv. profesní slepoty. 

Spolupráce s jiným orgány v rámci KI  

Příležitost spočívá také v možnosti navázání spolupráce s jinými subjekty KI v rámci oddílu  

IX. Veřejná správa představuje možnost sdílení zkušeností, know-how, sdílení znalostí, 

informací a praxe v nastavení systému řízení rizik.  

Zařazení metodiky CHJ č. 2 Ministerstva financí 

STC se momentálně neřídí doporučenou metodikou CHJ č. 2 Ministerstva financí. Proto 

existuje příležitost začlenění, popřípadě inspirace z této metodiky do řízení rizik STC. Metodika 

je určena pro všechny organizace hospodařící s veřejnými prostředky. Metodika sice 

neposkytuje návod ani postup na řízení rizik, ale prakticky vysvětluje, co riziko je, jak by řešení 

mělo probíhat, aby byl systém v praxi funkční.  Příležitost tkví v jednotném chápání pojmosloví 

a problematiky mezi jednotlivými zaměstnanci organizace i mezi jinými subjekty KI při 

případné spolupráci. 

Zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti KI a řízení rizik 

Pro větší povědomí o KI, možných vnějších i vnitřních rizicích je příležitost k dalšímu 

vzdělávání, může se jednat o formu například školící porady, výuky pozvaných lektorů, možno 

také ve spojení s dalšími subjekty KI z oblasti IX. Veřejná správa. Zvyšování znalostí 

v problematice KI i řízení rizik je důležité, nejedná se jen o rozvoj jednotlivých schopností 

zaměstnanců, ale především o to, aby zaměstnanci viděli důležitost ochrany KI, měli se v dané 

problematice orientovali a měli přehled o novinkách a trendech. 

Existence účinnějších nástrojů analýzy rizik 

Nastavená analýza rizik je funkční a dostatečná i přes svou jednoduchost, což je bezesporu 

kladem. Nedá se říci, že by to byla slabá stránka, ale existuje prostor pro zlepšení a tím 

zajištění lepšího výstupu. 

 



47 

 

Hrozby 

Odklon od nastavené politiky řízení rizik 

Odklon od nastavené politiky řízení rizik může zapříčinit například ztrátu důvěry zaměstnanců 

nebo snaha ušetřit. 

Uzavřenost organizace 

Uzavřenost organizace, ve smyslu neexistující spolupráce s ostatními subjekty z oblasti  

IX. Veřejná správa, může znamenat pro organizaci  

Tab. č. 2 - SWOT - Silné stránky [Vlastní] 

SILNÉ STRÁNKY (interní) Váha Body Hodnocení 

Kontrola (interní, ISO, MF) 0,2 4 0,8 

Soulad s legislativou 0,2 2 0,4 

Nastavená politika řízení rizik 0,3 5 1,5 

ISO 27001 0,3 3 0,9 

Celkem 1 / 3,6 

 

Tab. č. 3 - SWOT - Slabé stránky [Vlastní] 

SLABÉ STRÁNKY (interní) Váha Body Hodnocení 

Řízení rizik pouze v rámci úseku bezpečnosti 0,5 3 1,5 

Malá interakce s ostatními prvky KI  0,3 3 0,9 

Menší povědomí o legislativě KI 0,2 2 0,4 

Celkem 1 / 2,8 
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Tab. č. 4 - SWOT - Příležitosti [Vlastní] 

PŘÍLEŽITOSTI (externí) Váha Body Hodnocení 

Spolupráce s útvary v rámci STC 0,2 3 0,6 

Spolupráce s jiným subjekty KI 0,2 4 0,8 

Zařazení metodiky CHJ č. 2 Ministerstva financí 0,2 2 0,4 

Zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti KI a řízení rizik 0,2 2 0,4 

Existence účinnějších nástrojů analýzy rizik 0,2 3 0,6 

Celkem 1 / 2,8 

 

Tab. č. 5 - SWOT - Hrozby [Vlastní] 

HROZBY (externí) Váha Body Hodnocení 

Odklon od nastavené politiky řízení rizik 0,7 3 2,1 

Uzavřenost organizace 0,3 2 0,6 

Celkem 1 / 2,7 

Interní (Silné stránky – Slabé stránky) 0,8 

Externí (Příležitosti – Hrozby)   0,1 

Celkem    0,9 

Výsledek analýzy SWOT je 0,9, tedy kladný. To signalizuje, že v současnosti je systém řízení rizik 

nastaven správně. To ale neznamená, že by neexistoval prostor pro zlepšení, jelikož STC má 

stanoven dlouhodobý cíl systematické minimalizace rizik a zvyšování bezpečnosti. Z analýzy 

vyplynuly nedostatky a příležitosti, které by mohly vést ke zlepšení systému a zefektivnění 

řízení rizik. Největší slabinou je bezesporu řízení rizik pouze na úrovni útvaru bezpečnosti. 

Nejsilnější stránkou je existence nastavené politiky řízení rizik v STC. A největší příležitost je 

spatřována ve spolupráci s útvary v rámci STC a spolupráci s jiným subjekty KI. 
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STC má strategii řízení rizik zpracovánu na dobré úrovni. Z výsledků SWOT analýzy  

a rozhovorů však vyplývá, že existuje prostor pro zlepšení. Na základě požadavků platné 

legislativy a zkoumání současného systému řízení rizik, lze navrhnout některá zlepšení 

současného systému řízení rizik.  

Zvolený přístup je zvolen na analogii s Modelem COSO ERM a ISO 31000. Model má být 

zaštitován vedoucími zaměstnanci tak, aby dosáhli cílů jako je účinnost, efektivnost, účelnost, 

spolehlivost vnitřního řízení, spolu s ochranou majetku, kontroly a soulad s příslušnými 

zákony a nařízeními [43]. Nastavení systému řízení rizik právě podle COSO ERM snižuje 

pravděpodobnost výskytu rizik v orgánech státní správy, skrze nástroje jako je zavedený etický 

kodex v organizaci a efektivní řídící a kontrolní mechanismy. 

Řízení rizik spočívá v nepřetržitém monitorování prvků této infrastruktury a snižování 

možných nepříznivých událostí odhadem hodnot, tzv. poměr rizika vztahující se na stav 

systémů a jejich funkčně souvisejících zařízení, zařízení, instalací a služeb nezbytných pro 

bezpečnost státu a jeho občanů. Tento komplexní proces identifikace, kontroly a eliminace 

nebo minimalizace pravděpodobnosti událostí, které mohou ovlivnit zdroje kritické 

infrastruktury, vyžaduje disciplinovaný, konzistentní a spolehlivý přístup. To v konečném 

důsledku zamezí riziku, podnikne preventivní opatření nebo převede riziko nebo jeho 

diverzifikaci. 

Důležitá je účinná a spolehlivá výměna informací mezi subjekty KI. Jako důležitou součást 

systémů řízení rizik je dobré zařadit vzdělávání zaměstnanců. Jako možnou edukaci 

zaměstnanců lze zavézt o veřejné dostupné e-learningové kurzy, konference a odborné 

semináře pořádané například Českou asociací bezpečnostních manažerů, Vzdělávací  

a poradenská společností s tradicí a působností v celé ČR. Stanovený manažer rizik bude 

muset zajistit program vzdělávání pro zaměstnance i nové zaměstnance, přičemž vzdělávání 

by mělo být zaměřeno na minimalizaci rizik a znalost kritické infrastruktury, zařazení STC 

v kritické infrastruktuře. Je důležité, aby zvolená analýza rizik byla jednoduchou, ale přesto 

účinnou a transparentní metodou.  

Navržený systém se skládá z prvků, které doplňují zavedený postup sestávající se z identifikace 

rizik, ohodnocení rizik, řešení rizik a kontroly. 
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Přesná definice vnitřního prostředí  

Velice důležité je jasně definované a strukturované vnitřní prostředí, v tom působí vnitřní řídící 

a kontrolní procesy organizace zahrnující: systém řízení, spolu s řízením lidských zdrojů, jasně 

definovaná struktura organizace, rozdělování pravomocí a odpovědnosti, strategie STC pro 

řízení rizik, etický kodex STC, umístění jednotlivých objektů, které pod STC patří a vzdělávání  

a hodnocení pracovníků.  

Jasné definování cílů, činností, postupů, procesů 

To by mělo probíhat tak, že se jasně definuje cíle, kvantitativní a kvalitativní stav, který je 

očekáván, stanovení dílčích cílů. Určení, na jaké organizační úrovni budou tyto cíle naplňovány. 

Dále musí být určeno prostřednictvím jakých nástrojů bude cílů dosaženo a také musí být 

určena kritéria, kterými budou cíle měřeny. Primárním cílem je minimalizovat rizika ohrožující 

subjekt kritické infrastruktury, STC. 

Identifikace rizika  

Autorka navrhuje pro identifikaci rizika vytvoření analýzy procesů a činností, doplněná 

brainstormingem, srovnání s podobnými útvary/organizacemi, osobními rozhovory, srovnání 

s evidencí předchozích hrozeb, projevů rizik, doplnění vnějšími riziky, které zpracoval HZS 

Středočeského kraje. Případná identifikace rizik nových – začlenit vedoucí ostatních útvarů, ale 

dávat pozor na zbytečné zahlcení. Udržovat povědomí o řízení rizik v organizaci, aby to 

neskončilo jen u nezbytného papírování. 

V rámci diplomové práce byly (po dohodě s STC) identifikovány pouze rizika vnější 

(naturogenní a antropogenní), pro aktivum STC jako celku. Byla použita SLEPT analýza, katalog 

rizik Hasičského sboru Středočeského kraje.  

Hodnocení rizik 

Stávající metoda je vhodná díky jednoduchosti. Byla však navržena metoda, která funguje na 

stejném principu, tedy, že je vypočítáno „rizikové číslo“. Oproti metodě PNH je výsledkem 

součin pravděpodobnosti, že stav nastane, dopadu a pravděpodobnosti odhalení.  

Tabulka byla navržena na základě metody FMEA, tak aby byly vyjádřeny příčiny a dopady 

možného nebezpečí. V rámci práce byly (po dohodě s STC) vyhodnoceny pouze vnější 

(naturogenní a antropogenní) rizika. Ta byla identifikována na základě analýzy rizik Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, SLEPT analýzy a zkušeností s prostředím. 
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Obr. č. 6 - Návrh tabulky na analýzu rizik [Vlastní] 

 

Obr. č. 7 - Kategorie zdroje vnějšího rizika [Vlastní] 

 

RPN = Pravděpodobnost (P) x Dopad (D) x Pravděpodobnost odhalení (O) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikům spadajícím do kategorie zanedbatelná a mírná (pole výsledku se zbarví do zelena) se 

nemusí věnovat přílišná pozornost, u vnějších rizik, která jsou níže identifikována jsou 

uvedeny opatření pro všechna rizika. Rizikům spadajícím do kategorie závažná a kritická (pole 
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velmi nízká velmi slabývelmi vysoká 2

nízká slabý vysoká 3

malá malý vyšší 4

velmi malá středíní střední 5

střední důležitá vadanízká 6

vyšší velký významslabá 7

vysoká extrémní velmi slabá 8

velmi vysoká vážný neznámá 9

téměř jistá hazardní téměř žádná 10

Obr. č. 8 - Hodnotící tabulky [Vlastní] 

Obr. č. 9 - Návrh kategorizace rizik dle hodnoty RPN [Vlastní] 
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výsledku se zbarví v případě závažného rizika do oranžova, v případě kritického rizika  

do červena) je nutné řešit okamžitě, mohou představovat i existenční problémy.  

Dále bude pro snadnější a přehlednější zobrazení rizik doplněn  graf významnosti, kde budou 

promítnuta rizika spadající do kategorie závažná, s hodnotou RPN nad 101. 

Reakce na riziko 

K riziku, jehož RPN spadá do kategorie závažná a kritická je třeba provést opatření, která 

povedou k jeho minimalizaci. Vhodné navržení opatření k vyloučení, minimalizaci  

a předcházení rizik formou redukce rizik vhodným opatřením, přenesením rizika např.  

na pojišťovnu.  

Řídící a kontrolní činnosti 

Řídící a kontrolní činností je každé opatření, které vede ke splnění vytyčených cílů a záměrů. 

K tomu má směřovat hierarchické uspořádání procesů uvnitř STC. Stanovený vedoucí 

zaměstnanec musí zhodnotit a rozhodnout tak, aby bylo s riziky naloženo efektivně. Proto je 

nutná zpětná kontrola – schválení a pověření, posouzení výkonnosti, fyzické kontroly, delegace 

povinností.  

Informace a komunikace 

Vedoucí zaměstnanec by se měl postarat o zajištění kompletních údajů  jednotlivých činností 

STC, zavést a udržovat efektivní komunikační toky v řídící struktuře, zavést takový systém, 

který mu poskytne hlavní informace k rozhodování, odpovídat za vytvoření zpětné vazby pro 

návrh a realizaci opatření, postarat se o zabezpečení informací před ničením, nepožadovaným 

zveřejněním či neoprávněným přístupem a by se měl postarat o stanovení závazných pravidel 

pro uchování informací v elektronické či písemné podobě. Podávání zpráv by mělo být vždy 

v souladu s předpisy, 

Monitorování 

Monitorování a přehodnocování má být prováděno v souladu s danou frekvencí, která bude 

ustanovena v Plánu managementu rizik, v mimořádných případech potřeby i mimo Plán, jak je 

tomu doposud.  
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Databáze MS Access je produkt firmy Microsoft určený pro tvorbu a podporu databází. Cílem 

Accessu je efektivní zpracování většího množství dat, zpracovaných v jednom dokumentu, 

členících se na tabulky, formuláře, sestavy a třízení dat pomocí dotazů. 

Výhodami MS Access jsou jednoduchost spravování dat a upravování databáze. Je vhodná pro 

malé projekty, ale také je vhodná pro použití ve velkých firmách, a to především kvůli své 

přehlednosti. Lze jednoduše propojit s tabulkami vytvořenými v Excelu, skrze funkci import  

a export dat. Jednotlivé tabulky mezi sebou jde propojit skrze funkci relace.  Dalšími výhodami 

je tvorba strukturálně složitých tabulek s velkým množstvím podmnožin, může ji v daném 

okamžiku používat více nežli jeden uživatel.  V Accessu lze plánovat události, sledovat plnění, 

vytvářet evidenci inventáře, majetku a další. 

Navržená databáze slouží jako podklad pro praktické využití, ale neopracuje se všemi výše 

jmenovanými funkcemi, jelikož potřebná data jsou citlivého charakteru a vedení STC si je 

nepřeje uveřejňovat. Pro praktické použití v prostředí STC by bylo třeba databázi upravit  

a rozšířit na základě přesných požadavkům STC.  

V Accessu byla vytvořena sestava „Hlavní menu“ (obr. č. 11), která jednotlivými tlačítky 

odkazuje na jednotlivé tabulky, formuláře, dotazy a odkaz na web STC. To poskytne velmi 

přehledný nástroj pro analýzu rizik (obr. č. 14), katalog rizik (obr. č. 12), soupis odpovědných 

osob (obr. č. 13), jednotlivé karty rizik (obr. č. 15), tabulku s termíny kontrol (obr. 16). Na 

základě relací mezi jednotlivými prvky je celek propojen.  

Obrázek č. 14 ukazuje hodnotící tabulky, přičemž rizika jsou rozdělena do kategorií podle 

zdrojů rizik na abiotická (A), biotická (B), technogenní (T), sociogenní (S), legislativní (L). Další je 

hodnotící tabulka s ratingem jedna až deset, pro pravděpodobnost, že riziko nastane, dopad  

a pravděpodobnost odhalení. Následující tabulka udává kategorie rizik dle hodnoty RPN, a to 

do čtyř kategorií (zanedbatelné, mírné, závažné, kritické). 

Analýza rizik je zobrazena na obrázku č. 14 a slouží jako zdroj dat, pro tvoření databáze. 

Na obrázku č. 15 je zobrazena karta rizik, která obsahuje kódové označení rizika, název, 

odpovědnou osobu, RPN, doporučení. 

Obrázek č. 12 ukazuje katalog rizik, kde jsou uvedena jednotlivá rizika, odpovědné osoby (na 

přání STC není možné uvést konkrétní osoby, proto je v buňkách doplněno XXX), výpočet RPN, 

výsledná hodnota.  
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Na obrázku č. 16 jsou uvedeny naplánované termíny kontrol, zahrnuje odpovědnu osobu 

k dané kontrole. 

Na obrázku č. 18 je uveden seznam odpovědných osob, které jsou v katalogu rizik přiřazeny 

k jednotlivým rizikům, v katalogu je zobrazeno pouze jméno odpovědné osoby, ale po 

rozkliknutí tlačítka „plus“ vlevo, objeví se pod daným řádkem informace o zařazení dané osoby 

v příslušném útvaru, její telefonní číslo a email. 

 

 

Obr. č. 100 - Hlavní menu Access [Vlastní] 

Tlačítka 

fungují 

jako 

odkazy na 

konkrétní 

tabulku, či 

webovou 

stránku 

Obr. č. 11 - Úvodní informace [Vlastní] 
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Obr. č. 12 - Analýza rizik [Vlastní] 

Obr. č. 13 - Katalog rizik [Vlastní] 

Obr. č. 1411 - Odpovědné osoby [Vlastní] 
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Standardní balíček MS Office pro státní správu zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Skype for Business, Exchange a SharePoint.  

Náklady na doplněk ke standardnímu balíčku Microsoft Office [77]. 

Doplněk MS Office [77] 

Access 2019   2 850 Kč/rok 

Zaškolení 

1. Varianta - Online školení formou skript, které jsou dostupné zdarma na webových 

stránkách, vytvořené školitelem MS Office, P. Lasákem. Cena: Zdarma 

Obr. č. 15- Plánované kontroly [Vlastní] 

Obr. č. 16 - Karta rizika [Vlastní] 
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2. Varianta - Online školení formou video přednášek, kde je lektorem v logické posloupnosti 

vysvětleno používání MS Access. Po dokončení kurzu a splnění testu zákazník získá certifikát. 

Přístup je neomezený.  Cena: 1 899 Kč (s DPH). 

3. Varianta – Dvoudenní školení se 14 hodinovou dotací. Školení probíhá v Praze. Cena: 5990 

Kč (s DPH) [78]. 

 

Obr. č. 12 - Náklady na zavedení MS Access [Vlastní] 

 

Analýza je pouze subjektivní, autorka je limitována rozsahem analýzy, která se zaměřuje pouze 

na vnější rizika a také znalostmi o daném subjektu. Analýza však může posloužit jako možný 

podklad pro rozvoj pracovníky subjektu. 

Pro účely diplomové práce je identifikovaným aktivem je STC jako celek. Analýzou rizik je 

zkoumán způsob a dopad toho, kdyby došlo k narušení funkčnosti posuzovaného subjektu. 

Cílem analýzy rizik je nalezení opatření, jež by zajistila co nejdelší funkčnost pro subjekt. 

Provádění analýzy rizik u subjektu kritické infrastruktury řeší problém toho, jaký dopad bude 

mít, když posuzovaný subjekt nebude schopen fungovat a plnit svou funkci. V případě STC  

by to znamenalo neschopnost plnění funkce a nemožnost plnění závazků. Avšak, aby došlo 

k situaci, že by byla vyřazena z činnosti STC, muselo by dojít k výpadku všech výrobních 

závodů. 

Analýza SLEPT slouží k posouzení a vyhodnocení okolních vlivů na STC. Analýzu tvoří sociální, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické faktory, které popisují makrookolí České 

republiky, které zároveň mají vliv i na STC [49, 50].  

Sociální faktory 

Mezi důležité sociální faktory patří migrace, míra korupce. Každoročně bývá vydáván Index 

vnímání korupce (Corruption Perceptions Index – CPI) mezinárodní nevládní organizací 

Transparency Inernational, a to od roku 1995. Index poukazuje nedůslednost v omezování 

korupce, otevřenosti a kvalitě veřejného sektoru a řadí země podle vnímání korupce ve 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Doplněk MS Access 2 850/ rok 2 850/ rok 2 850/ rok

Školení 0 1 899 5 990

Typ školení Online skripta Video školení Dvoudenní kurz

Celkem 2 850 4 749 8 840

Náklady v Kč
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veřejném sektoru na stupnici 0-100 bodů, 100 bodů obdrží země, které jsou téměř bez 

korupce, 0 naopak s vysokou mírou korupce. Za rok 2018 bylo hodnoceno 180 zemí. Od roku 

2014 se skóre CPI České republiky zlepšuje [64]. Za rok 2018 se Česká republika v hodnocení 

zlepšila o dva body, tím se posunula na 16. pozici (sdílí s Kyprem a Litvou). Zlepšení za rok 

2018 je způsobeno dvěma dílčími indexy, z deseti možných, které hodnotí právně-politickou 

stabilitu státu pro účely podnikání, v ostatních aspektech, které byly hodnoceny Česká 

republika stagnovala [64]. STC navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva financí ČR a vytváří 

v souladu s metodickými pokyny Ministerstva financí ČR interní protikorupční program. Cílem 

protikorupčního programu je transparentní a standardizované určení procesů a rolí v otázce 

potírání možné korupce v STC. Cílem je odstranit nebo maximálně omezit předpoklad pro 

vznik korupčního jednání [64, 67, 68].  

Situace v oblasti migrace je v České republice dlouhodobě stabilní. K 31. prosinci 2018 žilo 

v ČR 566 931 cizinců, to znamená nárůst o 8 % oproti roku 2017, konkrétně o 40 120 osob více. 

Zhruba 51,2 % cizinců mělo v České republice povolen trvalý pobyt. 59 % cizinců, kteří byli 

evidováni pocházelo ze zemí mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor  

a Švýcarsko. Při nelegální migraci bylo v roce 2018 na území republiky zadrženo 191 osob, 

v roce 2017 se jednalo o 172 osob, v roce 2016 511 osob. Jednalo se o tzv. tranzitní migraci, 

tedy že Česká republika nebyla jejich cílovou destinací, tou byly státy západní Evropy v čele 

s Německem, Rakouskem, Francií. Šlo o občany Iráku, Sýrie, Afganistánu, Nigérie, Iránu, 

Pákistánu. Z toho vyplývá, že problém nelegální migrace ĆR prozatím vnímá jako strana, která 

je tranzitní zemí [65, 72, 74]. 

Legislativní faktory 

Legislativní změny, které mohou ovlivnit STC [71]: 

- Zákon o zpracování osobních údajů – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) nabylo účinnosti 25. května 2018.  Platí pro všechny organizace, společnosti, 

instituce a jednotlivce, kteří nakládají s osobními údaji.  

- Změna zákoníku práce – Novela zákona zavádí tzv. sdílené pracovní místo.  

To znamená, že u dvou zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci a mají sjednánu 

kratší pracovní dobu, bude možné střídání ve výkonu práce a sami si rozvrhovat 

pracovní dobu a střídání. Další změny by se měly týkat dovolené. Ta by se měla odvíjet 

od počtu pracovních hodin, tato změna se bude týkat zejména zaměstnanců s kratší 

pracovní dobou. 
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- Zvýšení minimální a zaručené mzdy – Na počátku roku 2019 došlo k nárůstu stanovené 

minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč. Minimální hodinová sazba zbyla zvýšena ze 

73,20 Kč na 79,80 Kč.  

Ekonomické faktory 

Makroekonomické údaje pro Českou republiku za rok 2018 [72, 73]: 

- Hrubý domácí produkt: 5 310.3 mld. Kč, vzrostl meziročně o 2,6 %  

- Míra nezaměstnanosti: 2,18 % 

- Průměrná meziroční inflace: 2,4 % 

- Meziroční reálný průměr mezd a platů: 6,19 % 

Makroekonomické ukazatele působí na chod veřejného sektoru, stejně tak jako působí i na 

STC. Mezi hlavní tendence makroekonomického vývoje mezi roky 2018 a 2019 patří 

zpomalením HDP v roce 2019 na 3,0 %. Ekonomický růst by měl být poháněn jen domácí 

poptávkou, která by měla podpořit růst dovozu. Výdaje domácností na konečnou domácí 

spotřebu mohly růst zhruba o 4 % za rok. Růst spotřeby sektoru vládních institucí by měl 

dosahovat přibližně 2 % za rok [61].   

Dle průměru prognóz organizací zapojených do 45. Kolokvia by měla být míra inflace 

zpomalena na 2,0 % v roce 2019. K tomu by měly přispět protiinflační efekt posilujícího 

měnového kurzu a protiinflačně by zase měly působit domácí poptávkové tlaky [61]. 

Trh práce by měl odrážet příznivý ekonomický vývoj. V kolokviu se počítá s růstem 

zaměstnanosti o 0,4 % v roce 2019 a mohl by dosáhnout 2,5 %. Pokles pro další pokles míry 

nezaměstnanosti je skoro vyčerpán [61]. 

V letošním roce bude na dynamiku mezd a platů kromě zvýšení minimální a zaručené mzdy 

příznivě působit také navýšení platů v sektoru vládních institucí, mzdy a platy podpoří 

přetrvávající nedostatek pracovní síly [61]. 

V České republice činila nezaměstnanost 2,1 % k 31. 12. 2018. V evidenci úřadu práce bylo 

324 400 volných pracovních míst a celkový počet nezaměstnaných 231 500 osob. V hlavním 

městě Praha byla míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2018 1,93 % [73].  

Politické faktory 

Česká republika je svrchovaným, jednotným a demokratickým právním státem. Zákonodárná 

moc je tvořena dvoukomorovým parlamentním systémem. Výkonná moc je rozdělena mezi 
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prezidenta a vládu. Zákonodárná moc je tvořena dvoukomorový parlamentem [59]. Politická 

situace v České republice je stabilní. Vládu tvoří od vzniku samostatné, České republiky 

zejména strany založené na demokratických principech. Politická situace se dá považovat za 

velice stabilní, lze předpokládat, že se stabilita ČR udrží i do dalších let. Riziko změny nastat 

může, musely by se ale k vládě dostat strany s jinými prioritami, nebo by musely být 

ustanoveny nové zákony.  

V programovém prohlášení vlády České republiky jsou uvedeny hlavní strategické směry [71]: 

- Důchodová reforma - Oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení 

jasných finančních vztahů mezi nimi. Tím se důchodový systém stane transparentním 

a veřejnost bude vědět, kam sociální odvody putují a jak se využívají. 

- Digitální Česko – Vytvoření centrálního portálu státu, kde bude občan moci vyřídit vše 

potřebné, pro občany, kteří internet nemají bude možnost navštívení České pošty. 

Elektronizace ve všech oblastech, kde je to možné (daňové přiznání, elektronické 

recepty, dálniční známka apod.) 

- Důraznější hájení zájmů ČR v Evropě – Jedná se o hájení státních zájmů v souvislosti 

s imigrantskými kvótami, které vláda odmítá, větší podpora boje s daňovými ráji, 

daňovými úniky.  

- Sestavení strategického investičního programu – Předložení nového zákona o liniových 

stavbách, jež umožní podporu výstavby a neumožní obstrukce. Hlavním záměrem je 

výstavba dálnic, obchvatů měst, příprava trasy pro vysokorychlostní železnice  

a rekonstrukce nádraží. Dále je uvedena potřeba podpory produktivní investice pro 

malé a střední firmy, které zaostávají technologicky.  

- Začít s reformou státu – To znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon  

o příjmových daních. Důsledná kontrola regulovaných cen, jako je vodné a stočné. 

Lepší správa majetku státu, boj s lichvou. Dalšími důležitými body jsou vztahy mezi 

samosprávnými celky a státním rozpočtem, reforma sociální péče, regulace trhu práce, 

stanovení pravidel pro financování školství, posílení technického školství, jasná 

pravidla pro financování zdravotnictví. 

- Posílení bezpečnosti – To zahrnuje zvýšení výdajů na obranu, vnitřní bezpečnost se 

bude zaměřovat na předvídání vzniku krizových situací a důsledné řešení. Dále zvýšení 

stupně domácí potravinové soběstačnosti, ochrana půdy, jakožto ochrana přírodního 

bohatství. 
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Technologické 

Tempo růstu technologií stále roste a tlačí organizace k neustálým inovacím. Vývoj v oblasti 

polygrafie je rychlý. Pro zvýšení konkurenceschopnosti STC jsou investice do moderních 

technologií nutností. STC využívá ty nejnovější technologie pro tisk, ale i stroje se se 40letou 

historií a zajišťují tisk nejmodernějších ochranných prvků.  

V STC je vyžadován vysoký stupeň ochrany proti zneužití, zejména proti padělání  

a pozměňování, je kladen zásadní důraz na minimalizaci rizik spojených s narušením své 

bezpečnostní politiky. Kyberútoků je každým rokem více, za rok 2018 bylo v České republice 

uskutečněno přes 1 000 tisíc kyberútoků. Značné množství útoků a hrozeb se dotýkalo 

informačních systémů veřejné správy [68, 69].  

Vyvození závěrů z analýzy SLEPT 

Faktory působící na STC ve vnějším prostředí znamenají zdroj příležitostí nebo zdroj možných 

hrozeb. Z analýzy SLEPT vyplynulo, že jednou z hrozeb je korupce, se kterou STC aktivně bojuje 

vytvořením Protikorupčního programu. Další hrozbou je migrace, ČR sice nemá problém 

s přílivem nelegálních migrantů, má spíše funkci země tranzitní. Problematiku migrace nelze 

vnímat odděleně od vývoje situace v Evropě (sousedních státech) i zemi původu [74]. Ovšem 

sousední země jako je Německo, Rakousko a další západní země Evropy se s přílivem 

nelegálních migrantů střetává a z toho plyne hrozba nárůstu teroristických útoků, zvýšení 

kriminality, radikalizace občanů, posílení extremistických skupin, které nesouhlasí s přijímáním 

nelegálních migrantů v celé Evropě.  Hrozbou z legislativní oblasti může být nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Kdy při nedodržení, či pochybení hrozí organizaci vysoké pokuty.  

Hrozbou je i vyšší počet pracovních míst, než je počet nezaměstnaných, to je příčinou klesající 

nezaměstnanosti v České republice. Což může do budoucna znamenat nedostatek pracovníků 

s potřebnou kvalifikací.   

Další hrozbou je vzrůstající počet kybernetických útoků, kterých za poslední rok bylo 

uskutečněno přes tisíc a množství z nich bylo zaměřeno proti informačním systémům veřejné 

správy. Státní správa trpí nedostatkem odborníků a situaci podceňuje. Platy ve státní správě 

jsou v tomto oboru pod průměrem. Důležité systematické vzdělávání. Soustředit by se měli 

všichni na předcházení útoků, ale i na zvládání jejich následků [70]. STC má dotační program, 

který zajišťuje zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů ve Státní 

tiskárně cenin před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat. Nová 

bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod podnikových IS/KS 
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v případě výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po 

výpadku [76]. 

Příležitosti jsou ve vzrůstajícím tempu růstu technologií, který je v polygrafickém odvětví rychlý 

a STC tak může investicemi do nových moderních technologií zvyšovat svou 

konkurenceschopnost. 
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Tab. č. 6 - Analýza vnějších rizik [Vlastní] 

Zdroj rizika 
Kód 
rizika 

Příčina Dopad P D O RPN Doporučení P D O 
N 

RPN 

A 
Přirozená 
povodeň 

A1 
Dešťové srážky, 

tání ledů,  
Zatopení objektu, přerušení 

činnosti na zasaženém 
objektu, ztráty a škody na 
majetku, omezení dopravy 

zaměstnanců do práce, újmy 
na životech a zdraví 

zaměstnanců 

3 9 3 81 
Kontrola náhradních zdrojů 

elektrické energie, 
bezpečnostní uzavření 

prostor, pravidelné aktualizace 
povodňových plánů 

3 6 3 54 

A 
Přívalová 
povodeň 

A2 
Přívalové 

intenzivní srážky,  
4 9 3 108 4 6 3 72 

A 
Vydatné 
srážky 

A3 
Sezónní 
záležitost 

Škody na majetku, podmáčení 
zdí, omezení dopravy 

3 9 3 81 
Kontrola střechy, kontrola 

odtokových kanálků, 
pravidelné čištění okapů 

3 5 3 45 

A 
Extrémní 
vítr 

A4 Povětrnostní vliv 
Poškození střechy, rozbití 

otevřených oken 
3 7 5 105 

Kontrola střechy, poučení 
zaměstnanců (před odchodem 

z pracoviště zavřít okna) 
3 5 4 60 

A 
Vysoké 
teploty 

A5 
Sezónní 
záležitost 

Přehřátí zaměstnanců, pokles 
výkonosti zaměstnanců, 

přehřívání strojů 
7 6 4 168 

Instalace barelů s pitnou 
vodou, instalace klimatizace 

do výrobní haly 
7 3 4 84 

A Požár A6 
Blesk, vliv 

extrémního sucha 

Přerušení činnosti, škody na 
majetku, újmy na zdraví a 

životech 
3 6 4 72 

Kontrola hromosvodů, kontrola 
funkčnosti protipožárních 
čidel, kontrola hasicích 

přístrojů 

3 4 4 48 

A Ledovka A7 
Sezónní 
záležitost 

Omezení dopravy 
zaměstnanců do práce, možná 
újma na zdraví zaměstnanců 

6 5 5 150 
Pravidelná údržba chodníků a 

parkoviště v areálu budovy 
6 4 5 120 

B Epidemie B1 

Kontaminace 
pitné vody, 

kontaminace 
jídla, šíření 

virových 
onemocnění 

Omezení provozu v důsledku 
onemocnění zaměstnanců, 

újma na zdraví zaměstnanců 
7 6 7 294 

Instalace dezinfekčních 
prostředků, kontrola pitné vody 

na pracovišti, pečlivý výběr 
dodavatelů občerstvení, 
dodržování hygienických 

opatření 

7 4 7 196 
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Pokračování tab. č. 6 

Zdroj rizika 
Kód 
rizika 

Příčina Dopad P D O RPN Doporučení P D O 
N 

RPN 

B Požár B2 

Člověk (cílený 
čin, 

samovznícení, 
nedopatření-
nedopalek) 

Škody na majetku, přerušení 
činnosti, ohrožení zdraví a 

života zaměstnanců 
7 6 6 252 

Instalace cedulí zákaz 
kouření, vyznačení míst pro 
kouření, kontrola požárních 

čidel, kontrola hasících 
přístrojů 

7 5 2 70 

T 
Výbuch 
plynu 

T1 

Závada na 
plynovodu, 
mechanické 
poškození 
plynovodu 

Omezení provozu, majetkové 
škody, možná újma na životě 

a zdraví zaměstnanců 
4 9 5 180 

Instalace poplašných čidel, 
pravidelná údržba, zvýšená 
bezpečnostní opatření při 
výkopových pracích okolo 

budovy 

4 7 3 84 

T 
Silniční 
nehoda  

T2 Nepozornost 
Omezení provozu, újma na 

životě a zdraví zaměstnanců 
7 4 3 84 

Připravenost zaměstnanců 
(služba na telefonu) 

7 3 3 63 

T 
Havárie v 
metra 

T3 

Nepozornost, 
teroristický čin, 

selhání 
signalizace 

Omezení provozu, újma na 
životě a zdraví zaměstnanců 

5 5 3 75 
Připravenost zaměstnanců 

(služba na telefonu) 
5 4 3 60 

T 
Přerušení 
dodávek 
tepla 

T4 
Porucha 

teplovodu, 
výpadek teplárny 

Omezení provozu, ohrožení 
zdraví zaměstnanců 

4 4 2 32 
Pořízení elektrických 

teplometů 
4 3 2 24 

T 
Přerušení 
dodávek 
ropy 

T5 

Mezinárodní 
sankce, 

teroristický útok, 
závada na 
ropovodu, 

kontaminace ropy 

Omezení provozu, přerušení 
činnosti 

2 5 2 20 Tvorba rezervních zásob 2 4 2 16 

T 
Přerušení 
dodávek 
elektřiny 

T6 

Teroristický útok, 
závada na 
elektrickém 

vedení,  

Omezení provozu, přerušení 
činnosti 

7 8 3 168 

Instalace záložních 
generátorů, instalace 

záložních zdrojů elektrické 
energie pro počítačovou síť, 

kontrola svodičů přepětí, 
kontrola proudových jističů 

7 6 2 84 
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Pokračování tab. č. 6 

Zdroj rizika 
Kód 
rizika 

Příčina Dopad P D O RPN Doporučení P D O 
N 

RPN 

T 
Přerušení 
dodávek 
pitné vody 

T7 

Teroristický útok, 
mechanické 

narušení 
vodovodu, 

kontaminace 
pitné vody 

Omezení provozu, újma na 
zdraví zaměstnanců, 

přerušení činnosti 
8 8 2 128 

Zajištění záložních dodávek, 
kontrola kvality pitné vody 

8 4 2 64 

S 
Migrační 
vlny 

S1 
Geopolitické a 

sociální 

Zvýšená kriminální činnost, 
omezení provozu, narušení 

objektové bezpečnosti, 
vandalizmus, ohrožení zdraví 
zaměstnanců, zvýšené riziko 

teroristického útoku 

3 4 4 48 

Důsledná kontrola při vstupu 
do areálu budovy, instalace 
kamerového systému kolem 
budovy, elektrické areálu a 

oken 

3 2 2 12 

S Korupce S2 
Geopolitické a 

sociální 

Únik informací, omezení 
činnosti, škody na majetku, 
poškození dobrého jména 

4 4 6 96 
školení zaměstnanců, 

důsledné dodržování etického 
kodexu organizace  

4 3 6 72 

S Terorismus S3 

Geopolitické a 
sociální, selhání 
bezpečnostních 

složek státu 

Škody na majetku, omezení či 
zastavení činnosti, ohrožení 

zaměstnanců na životě či 
zdraví 

3 8 5 120 

Kontrola při vstupu do areálu 
(pouze autorizované osoby), 

instalace bezpečnostních 
kamer kolem areálu, při vstupu 
do areálu nutnost projít osobní 

bezpečnostní prohlídkou, 
prohlídkou zavazadel (použití 

detektoru kovů a rentgenu 
zavazadel) 

3 7 5 105 
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Pokračování tab. č. 6 

Zdroj rizika 
Kód 
rizika 

Příčina Dopad P D O RPN Doporučení P D O 
N 

RPN 

S 
Kybernetický 
útok 

S4 

Geopolitické a 
sociální, selhání 
bezpečnostních 

složek státu, 
prolomení 
stávajícího 

zabezpečení 

Únik informací, omezení 
činnosti, škody na majetku  

7 7 7 343 

Tvorba lokálních uzavřených 
sítí LAN, posílení stávajících 

bezpečnostních opatření, 
povinnost každého 

zaměstnance za změnu 
přístupových hesel každých 

180 dnů 

7 4 7 196 

S Demonstrace S5 
Nespokojenost 

obyvatel 

Omezení činnosti, škody na 
majetku, ohrožení zdraví 

zaměstnanců, zvýšené riziko 
útoku 

8 4 2 64 
Posílení vnější objektové 

bezpečnosti 
8 3 2 48 

E 
Rozpočtové 
škrty 

E1 

Vládní 
rozhodnutí, 

změna politické 
scény, 

ekonomická 
recese 

Omezení činnosti, úbytek 
zaměstnanců, nedostatek 

prostředků na udržení 
zabezpečení objektu 

6 6 2 72 
Zajištění vhodných externích 
dodavatelů služeb, sledování 

aktuální situace  
6 4 2  48 

E Inflace E2 
Ekonomické 

vlivy, rychlý růst 
cen 

Nadměrná vytíženost strojů i 
pracovníků, nedostatek zdrojů 

pro uspokojení nadměrné 
poptávky po penězích 

4 7 3 84 
Zvýšení rezervních zásob, 
smlouvy se zahraničními 

partnery 
4 6 3 72 

E 
Nedostatek 
pracovních 
sil 

E3 

Ekonomické 
vlivy, nízká 

nezaměstnanost, 
nízká kvalifikace 

Omezení činnosti, neplnění 
závazků 

8 8 2 128 
Zvýšení platu zaměstnanců, 

nové zaměstnanecké benefity 
8 5 2 80 

L 
Nedodržení 
GDPR 

L1 
Únik informací, 

kybernetický 
útok 

Vysoké pokuty, ztráta dobrého 
jména 

7 8 5 280 

školení zaměstnanců, 
důsledné dodržování etického 
kodexu organizace, posílení 

kybernetické bezpečnosti 

7 4 5 140 
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Obr. č. 13 - MS Access doplněná analýza rizik [Vlastní] 

Do kategorie závažná a kritická rizika spadá 13 vnějších rizik, které jsou pro STC nejzávažnější. 

Výsledky z Analýzy příčin a důsledků byly zaneseny do grafu č. 1 významnosti rizik, kde byly 

vybrány rizika s RPN spadajícím do kategorie závažná a kritická (hodnocení nad 101). 

Na obrázcích 18, 19, 20 a 21 je zobrazeno použití MS Access. 
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Obr. č. 14 - MS Access doplněný katalog rizik [Vlastní] 

Obr. č. 15 - MS Access doplnění odpovědných osob [Vlastní] 
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Obr. č. 16 - MS Access doplněná karta rizik [Vlastní] 
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Diplomová práce se zabývala problematikou systému řízení rizik subjektu kritické 

infrastruktury z odvětví Veřejné správy. 

Zvolený návrh byl vypracován na základě zjištěných nedostatků, příležitostí a hrozeb 

současného řízení rizik. Byl zvolen přístup na analogii modelu COSO ERM a ISO 31000. Důvody 

pro tento postup byly, že model skrze nástroje jako etický kodex, efektivní řídící kontroly 

snižuje pravděpodobnost výskytu rizik v orgánech státní správy. Je kladen důraz na 

spolehlivou výměnu informací mezi subjekty KI a vzdělávání zaměstnanců, a to v podobě  

e-learningových kurzů, konferencí, odborných seminářů. Je kladen důraz, aby zvolená analýza 

rizik byla jednoduchá, ale přesto účinná a transparentní. Pro analýzu rizik byla zvolena 

upravená metoda FMEA, která byla zvolena namísto jednoduché bodové metody PNH, 

z důvodů, že v metodě FMEA byly identifikovány příčiny, dopad a doporučené opatření  

a následně vypočítáno nové RPN. V rámci diplomové práce byly zpracovány pouze vnější 

rizika, jelikož analýza vnitřních rizik by obsahovala citlivé informace, které si STC nepřeje 

uvádět. 

Bylo navrženo využití MS Access, který doplní doposud využívaný MS Excel. Jelikož MS Access 

umožňuje tvorbu databází, ze kterých je možná přehledná práce s riziky. Všechny potřebné 

informace se budou nacházet pouze v jednom dokumentu, což MS Access umožňuje. 

Za současného stavu je možné použit Access jako doplněk k Excelu, kdy z krátkodobého 

hlediska by tvorba probíhala v Excelu. Excel a Access mohou být propojeny, tím je umožněn 

import a export dat. Z dlouhodobého hlediska by data byla ukládána v Accessu ve formě 

databází, které by sloužily k dalším analýzám tvorbě nových plánů a přehledů. To je umožněno 

díky širšímu spektru funkcí Accessu. Na rozdíl od Excelu Access umožňuje komplexní ukládání 

údajů vzájemně propojovat tabulky (relační databáze), dále umožňuje tvorbu strukturálně 

složitých tabulek s velkým množstvím podmnožin. Program Access může využívat více 

pracovníků v daný moment, díky funkcím zamykání. Umí uspořádat data ve formě knihoven, 

naplánovat události a přiřadit k těmto událostem účastníky, automaticky budou generovány 

kontakty na tyto osoby (email, telefon, kancelář), dále umožňuje sledování úkolů a správu 

kontaktů. Access také umožňuje vést evidenci inventáře a majetku, který byl zničen či 

poškozen, což může sloužit pro další analýzy. 
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Práce hodnotí stávající systém řízení rizik ve zvolené organizaci spadající do kritické 

infrastruktury z odvětví Veřejného sektoru, tedy Státní tiskárna cenin a navržení opatření  

ke zefektivnění stávajícího systému řízení rizik. 

Pro vyšší přehlednost byla práce členěna do hlavních kapitol, které shrnují současný stav, 

analýzu vybraného subjektu a vlastní návrh řešení. První část práce byla pro vyšší přehlednost 

rozdělena do dvou podkapitol. První část první kapitoly popisovala současný stav kritické 

infrastruktury na území České republiky, byly definovány povinnosti subjektu KI, dále zde byl 

uveden rámcový přehled legislativy týkající se KI ve veřejné správě. Jelikož v této oblasti 

dochází k poměrně častým legislativním novelizacím, byl v této části práce uveden i vývoj 

kritické infrastruktury v oblasti veřejné správy. Pro rozšíření pohledu na řešení problematiky 

kritické infrastruktury bylo vybráno Polsko, důvodem bylo stejné státní zřízení, členství 

v Evropské unii, Visegradské čtyřce. Druhá část první kapitoly se zabývala řízením rizik v oblasti 

veřejné správy, zdroje rizik v orgánech veřejné správy, zákonitosti a zásady i odlišnosti řízení 

rizik ve veřejné správě.  

Dále jsou uvedeny metody, cíl a hlavní omezující podmínky této práce. Cílem práce bylo 

zhodnocení stávajícího systému řízení rizik v podmínkách STC, jakožto subjektu kritické 

infrastruktury v odvětví Veřejné správy a následně navrhnout opatření ke zefektivnění 

stávajícího stavu. Omezujícími podmínkami práce byla citlivost a dostupnost údajů týkajících 

se daného tématu. Dále byly charakterizovány použité metody, které byly vybrány jako 

vhodné pro prostředí Státní tiskárny cenin, jedná se o SWOT analýzu, SLEPT analýzu, Analýzu 

příčin a důsledků a metodu kontrolního seznamu. 

Následující část uvádí detailní analýzu současného stavu u zkoumaného subjektu a návrh 

nového přístupu k řízení rizik v STC. Byly aplikovány poznatky z první části práce, a to 

fungování kritické infrastruktury a řízení rizik v oblasti veřejné správy. V této části práce byla 

představena Státní tiskárna cenin. Hlavní činností STC je příprava a tisk bankovek, cenin, 

cenných papírů, státních dokumentů, dokladů a státně důležitých tiskopisů, které vyžadují 

ochranu před zneužitím. STC je jediná svého druhu, která může tyto činnosti vykonávat 

z tohoto důvodu byla jako prvek zařazena do KI.   

Následující část uvádí detailní analýzu současného stavu u zkoumaného subjektu a návrh 

nového přístupu k řízení rizik v STC. Byly aplikovány poznatky z první části práce, a to 

fungování kritické infrastruktury a řízení rizik v oblasti veřejné správy. V této části práce byla 
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představena Státní tiskárna cenin. Hlavní činností STC je příprava a tisk bankovek, cenin, 

cenných papírů, státních dokumentů, dokladů a státně důležitých tiskopisů, které vyžadují 

ochranu před zneužitím. STC je jediná svého druhu, která může tyto činnosti vykonávat,  

z tohoto důvodu byla jako prvek zařazena do KI.   

Nově navrhovaná metodika se zakládá na komplexnějším, podrobnějším a systematičtějším 

řízení rizika v STC. Účinnost nově navrhovaných postupů a pravidel je umocněna užitím 

nového softwaru MS Access. Tento software umožňuje jednotlivá rizika přehledně třídit, 

porovnávat a kategorizovat. Mezi další přednosti patří plánování událostí, sledovaní úkolů  

a správa kontaktů osob odpovědných za zvládání rizika. MS Access dále umožňuje simultánní 

práci více osob v jednom okamžiku, což je například u doposud využívaného Excelu nemožné.  

Návrh autorky by měl výrazně zefektivnit řízení rizik nejen v STC, ale v případě spolupráce  

s jinými prvky KI, i řízení rizik u dalších subjektů. Ke zvýšení úrovně řízení rizik v KI by mohly 

přispět i zahraniční poznatky (porovnání našeho systému řízení rizik a zahraničního systému 

řízení rizik). Tímto způsobem je možno předvídat dopady navrhovaných změn bez nutnosti je 

nejdříve testovat. Navrhované postupy by měly výrazně zefektivnit řízení rizik nejen v STC, ale  

i napříč celou kritickou infrastrukturou. 
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Příloha 

Porovnání řešení kritické infrastruktury v České republice a Polsku 

Pro srovnání řešení kritické infrastruktury v České republice a Polsku byla použita Check-list 

analýza, známá také jako analýza kontrolního seznamu. Touto analýzou bude provedena 

kontrola plnění ustanovených opatření a podmínek stanovených zákonem [1]. 

Hodnocení sledovaného kritéria [Vlastní] 

Kladné odpovědi v % Hodnocení sledovaného kritéria 

95 < Výborný 

70 - 94 Velmi dobrý 

50 - 69 Dobrý 

20 - 49 Špatný 

do 20 Velmi špatný / kritický 

 

Check-list pro Českou republiku [Vlastní] 

Česká republika ANO NE 

Je kritická infrastruktura vymezena definicí? X  
Je definice zasazena v legislativě? X  
Je kritická infrastruktura vymezena vlastním zákonem?  X 

Jsou vymezeny sektory kritické infrastruktury? X  
Je sestaven celkový seznam prvků kritické infrastruktury? X  
Je zpracována strategie řešení problematiky kritické 

infrastruktury? X  
Řeší se ochrana kritické infrastruktury pouze na národní úrovni? X  
Je legislativně stanoveno, kdo nese zodpovědnost za KI? X  

Je legislativně stanoven úřad pro ochranu KI?  X 

Je do legislativní úpravy týkající se KI zapracována směrnice EU 

2008/114/ES? X  

Je do oblasti kritické infrastruktury zahrnuta veřejná správa? X  
Je stanoven gestor pro každý subjekt? X  
Existuje systém ochrany kritické infrastruktury? X  
Je součástí ochrany kritické infrastruktury řízení rizik? X  

Náleží odpovědnost za ochranu KI přímo subjektu, vlastníkovi 

nebo provozovateli KI? X  
Existuje doporučená metodika k řešení řízení rizik subjektu? X  
Je rozpracováno řízení rizika v kritické infrastruktuře v oficiálním 

dokumentu?  X 

Existuje národní databáze rizik?  X 

Existuje metodický dokument přímo pro řízení rizik v KI?  X 

Celkem 
14 5 
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Check-list pro Polsko [Vlastní] 

Polsko ANO NE 

Je kritická infrastruktura vymezena definicí? X   

Je definice zasazena v legislativě? X   

Je kritická infrastruktura vymezena vlastním zákonem?   X 

Jsou vymezeny sektory kritické infrastruktury? X   

Je sestaven celkový seznam prvků kritické infrastruktury?   X 

Je zpracována strategie řešení problematiky kritické 

infrastruktury? X   

Řeší se ochrana kritické infrastruktury na národní úrovni?  X  
Je legislativně stanoveno, kdo nese zodpovědnost za KI? X  

Je legislativně stanoven úřad pro ochranu KI? X  

Je do legislativní úpravy týkající se KI zapracována směrnice EU 

2008/114/ES? X  

Je do oblasti kritické infrastruktury zahrnuta veřejná správa? X   

Je stanoven gestor pro každý subjekt? X   

Existuje systém ochrany kritické infrastruktury? X   

Je součástí ochrany kritické infrastruktury řízení rizik? X   

Náleží odpovědnost za ochranu KI přímo subjektu, vlastníkovi 

nebo provozovateli KI? X   

Existuje doporučená metodika k řešení řízení rizik subjektu? X   

Je rozpracováno řízení rizika v kritické infrastruktuře v oficiálním 

dokumentu? X  

Existuje národní databáze rizik?  X 

Existuje metodický dokument přímo pro řízení rizik v KI? X  

Celkem 
16 3 

Vyhodnocení Check-list analýzy přineslo výsledek 84 % kladných odpovědí pro Polsko a 73 % 

pro Českou republiku, což se řadí do stejné kategorie hodnocení s výsledkem velmi dobré.  

Dá se říci, že jak Česká republika, tak Polsko se věnuje problematice kritické infrastruktury 

velkou pozornost.  

Jak v Polsku, tak České republice je definována problematika kritické infrastruktury 

v legislativě, avšak nemá vlastní zákon, v obou případech spadá do tzv. krizového zákona 

(USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a 240/2000 Sb. o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů). V obou případech jsou vymezeny sektory kritické 

infrastruktury, v Polsku se dělí na 11 odvětví, jedním z nich je i odvětví „zajišťující kontinuitu 

činnosti veřejné správy“, v ČR je to odvětví „Veřejná správa“. ČR i Polsko mají zpracovanou 

strategii ochrany kritické infrastruktury [26].  

Rozdílem v přístupu obou zemí je neexistence souhrnného seznamu prvků kritické 

infrastruktury v případě Polska. 


