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Abstract 
Elaboration of original Guidence for the analysis of crisis situations of 

military nature and preparedness of the security system on the example of the 
Czech Republic. Application of securitology theory on the analysis of problems 
crisis situations in the military threats. The starting point looking for basic security 
policy documents, laws and regulations. On this basis, the logic of the approach is 
designed to respond to a military crisis situations. These are the types of 
emergency situations of a military nature, and the subsequent military crisis 
situations. The following is information about the operational preparation of the 
defense plan and, as a basic set of documents to consummate the preparation of 
the state on military positions. On show are the expected functions of the central 
authorities, security system, and what the situation means to the population 
protection. 
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ÚVOD 

 
Česká republika (ČR) se v současné době nachází z hlediska vojenských 

bezpečnostních hrozeb v příznivé bezpečnostní situaci. Je ji možné doložit 
dobrými vztahy se sousedními státy: Spolkovou republikou Německo, Polskem, 
Slovenskem a Rakouskem, ale rovněž členstvím v NATO a Evropské unii. 
Zpravodajská hodnocení shrnují, že ve střednědobém časovém horizontu by 
nemělo dojít k ozbrojenému konfliktu, který by dosáhl na státní území. Další 
posílení vojenské bezpečnosti ČR by navíc bylo současně příspěvkem 
k rozšiřování bezpečnosti NATO. 

Paradoxem současné bezpečnostní situace je podložené hodnocení, že 
došlo v globálním měřítku k jejímu zhoršení. Často se vyskytují teroristické útoky, 
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i když nepředstavují vojenskou hrozbu, jsou do celosvětového boje proti 
globálnímu terorizmu zapojeny rovněž ozbrojené síly ČR, které se účastní v silách 
NATO operací na území Afghánistánu. Reálně jsou šířeny zbraně hromadného 
ničení (ZHN), proti nimž by měla zasahovat vojenská síla. Množství konvenčních 
i nekonvenčních prostředků, které mohou způsobit hromadné destrukce, se dostává 
do nevěrohodných rukou, které mohou vyvolat změnu bezpečnostního stavu 
kdekoliv na světě a ve svém důsledku i v euroatlantickém prostoru. Nebezpečí je 
rozsáhlejší, když si uvědomíme, že nebezpečné zbraně vlastní totalitní, diktátorské 
a ideologicky nebo nábožensky nesnášenlivé režimy nebo nestátní struktury, jimiž 
jsou teroristické organizace, radikální hnutí a skupiny, které mají základ 
náboženský, sektářský nebo extremistický. Jejich schopnost a odhodlanost použít 
těchto prostředků představuje pro NATO, EU a tedy i pro ČR a ostatní členské 
státy nepřehlédnutelnou hrozbu.  

V extremních případech, kdy selže při boji proti terorizmu a šíření ZHN 
prevence a mírové úsilí, nelze vyloučit zapojení ČR do vojenských akcí. Takové 
případy by zřejmě byly provázeny vyhlášením zákonných stavů1: stav ohrožení 
státu nebo válečný stav. Otázkou je, jak je na tento stav připraven bezpečnostní 
systém státu a s jakými situacemi může počítat. 
 
 
TEORETICKÝ ÚVOD 

 
Součástí objektivní reality je bezpečnostní realita (BR), která je tou částí 

časoprostoru, v níž se projevují vojenské i nevojenské hrozby a uskutečňují se 
všechny události, které mají souvislost s bezpečnostními a nebezpečnostními 
aktivitami. Každý stav, každou aktivitu je možné lokalizovat, což se projeví ve 
vymezení prostoru (s) v modelovém vyjádření bezpečnostní reality. Vztah, který 
dekomponuje modelové vyjádření bezpečnostní reality do entity tří základních 
komponent (Janošec [5], 2007), je 
 

s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS),  
 

kde jsou: B  –  intenzita hrozby, měřitelná hodnota bezpečnostního stavu 
(např. u zemětřesení určeno Richterovou stupnicí, 
u teroristické aktivity počtem mrtvých nebo škod);  

BP  –  model bezpečnostní politiky (soustava zákonů, předpisů, 
plánů, uvolňovaných finančních, materiálních, tvůrčích zdrojů 
a myšlenek);  

BS  –  model bezpečnostního systému (skuteční vojáci, hasiči, 
policisté, záchranáři, jejich prostředky a schopnosti zdolávat 
mimořádné události a krizové situace);  

s  –  (space) prostor: planeta, kontinent, koalice, region států, stát, 
kraj, obec, parcela, objekt, laboratoř, přístroj apod.; 

t  –  (time) čas: ke stanovenému termínu je možné hodnotit B, BP, 
BS za časové období pro minulost, případně v minulosti       
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(th – historický čas) nebo pro budoucnost (tp – prognostický 
čas); 

r  –  (reality) stav (hrozba): vybrané objektivní informace vztažené 
k prostoru a času (např. požár, povodeň, zemětřesení, 
vichřice, průmyslová havárie, válka, konflikt ap.). 

Pro každý prostor, čas a stav, existuje uspořádaná entita, která znázorňuje 
model bezpečnostní reality. Významnou a rovněž empiricky potvrzenou 
skutečností je, že uvedené složky (B, BP, BS) lze v realitě vzájemně odlišit a jako 
výsledek samostatného pozorování nebo analyzování popsat. V modelovém 
vyjádření jsme dosadili: za prostor (s) = ČR, za čas (t) = současnost (t) a 
budoucnost (tp), za hrozbu (r) = vojenská hrozba, která má svůj kontinuální 
průběh. Předmětem zájmu příspěvku je posouzení současné bezpečnostní politiky 
(BP v t, ne v tp) a bezpečnostního systému (BS v t, ne v tp).  

Cílem příspěvku je seznámit s přístupem ČR ke krizovým stavům, které 
mohou být vyvolány vojenskými hrozbami, a to na základě: 

  analýzy a komentování současných dokumentů bezpečnostní politiky ČR, 
  informací o bezpečnostním systému ČR, 
  jejich syntetického vyhodnocení. 

 
 
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY A VOJENSKÉ 
HROZBY  

 
Základním úkolem ozbrojených sil2 je připravovat se k obraně ČR, bránit 

ji proti vnějšímu napadení a plnit úkoly, které vyplývají z mezinárodních 
smluvních závazků. Na co skutečně ČR má, to zpřesňuje vojensko-politický 
dokument s názvem Vojenská strategie ČR3. Je to dokument, který rozpracovává 
Bezpečnostní strategii ČR4 pro obrannou politiku a pro činnost ozbrojených sil. 
V současné době je nezbytné upozornit, že pojem ozbrojené síly nezahrnuje, jak je 
uvedeno v zákoně o ozbrojených silách5: Armádu ČR, Vojenskou kancelář 
prezidenta republiky a Hradní stráž, ale pro účely Vojenské strategie z roku 20086: 
Armádu ČR, Vojenskou policii a Vojenské zpravodajství. Tato strategie měla své 
předchůdce v letech 1999, 2002 a 2004, kde tento rozdíl nebyl uváděn. 

Základním dokumentem bezpečnostní politiky je Bezpečnostní strategie 
ČR. Její obsah, který zahrnuje rovněž politické vyjádření postoje výkonné moci 
státu k vojenským krizovým situacím, je dán Ústavou ČR7, ústavním zákonem 
o bezpečnosti8 a dalšími navazujícími zákony.  

Nedílnou součástí právního řádu jsou rovněž spojenecké a další 
mezinárodní závazky9, které vycházejí z členství ČR v Organizaci 
Severoatlantické smlouvy (NATO), Evropské unii (EU), Organizaci spojených 
národů (OSN) a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Takové 
konstatování je jen oznamovací, je však nezbytné vnímat, že tyto organizace mají 
své vnitřní dokumenty a přijaté strategie a postupy. Právě k nim se ČR hlásí a řídí 
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se přijatými postupy, které potlačují individualitu státu ve prospěch posílení 
obranyschopnosti, zajištění obrany proti vojenským hrozbám. 

Jak se tedy prosazovaly oficiální názory o přístupu k vojenským 
hrozbám v základních dokumentech bezpečnostní politiky? Dne 10. prosince 2003 
schválila vláda novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR. Předchozí byly 
schváleny v roce 1999 a 2001. Tento základní koncepční dokument obsahuje 
nejdůležitější principy bezpečnostní politiky ČR. O novelizaci Bezpečnostní 
strategie ČR rozhodla vláda již 9. prosince 2002 v reakci na změny 
v bezpečnostním prostředí a v postavení ČR v důsledku integračních procesů. 
Za koordinace Ministerstva zahraničních věcí se na vypracování podílely 
především Úřad vlády, Ministerstva obrany, vnitra a financí a další ministerstva, 
zpravodajské služby, Kancelář prezidenta republiky a Správa státních hmotných 
rezerv, dále bezpečnostní komunita, poslanci a senátoři z relevantních 
parlamentních výborů.  

Materiál má 110 článků, což je stejné číslo, jaké má Ústavní zákon 
o bezpečnosti České republiky10. Nově v něm byla pojmenována strategická hrozba 
– globální teroristické aktivity ve vazbě na šíření zbraní hromadného ničení a jejich 
nosičů. Zvýrazněna byla „privatizace“ zdrojů hrozeb. Bezpečnost, včetně té, která 
je spojena s vojenskými hrozbami, pojímá komplexně, tj. od jejího zajištění na 
úrovni občana až po celostátní úroveň. Obsahuje dvě nové kapitoly – „Politiku 
v oblasti veřejné informovanosti“ a „Bezpečnostní systém ČR“. Článek 42 nově 
vyjádřil možnost „angažovat se dříve, než vznikne krize“. Řídící prvky 
bezpečnostního systému nemohou připustit, aby bezprostřední a identifikovaná 
hrozba nebyla řešena, aby přerostla například z informací o teroristech do 
teroristického útoku s šokujícími následky. 

Bezpečnostní politika se vyjádřila v části „Strategie prosazování 
bezpečnostních zájmů ČR“ při formulaci obranné politiky nejvýznamnějším 
způsobem k problematice vojenských hrozeb. Ochrana proti vnějšímu ohrožení je 
základním národním zájmem při zajištění existence ČR, jak uvádí čl. 14 „životním 
zájmem“ a k tomu jsou vybudovány odpovídající prvky bezpečnostního systému 
ČR (BS), v souladu se zásadami pro výstavbu, přípravu a jejich použití. Je to 
současně základní povinnost vlády ČR. 

Zahraničně-politická orientace ČR je určující rovněž pro formulaci 
principů obranné politiky v Bezpečnostní strategii ČR. Východiskem jsou rovněž 
principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy a na ni 
navazující Souhrnné politické směrnice NATO a principy Evropské bezpečnostní 
strategie Evropské unie.  

Hlavní přístupy, závazky i úkoly pro vojenskou obranu ČR je možné 
shrnout zejména do následujícího přehledu: 

  obrannou politiku uskutečňují ozbrojené síly, jejichž stěžejní částí je Armáda 
ČR, které mají trvale připraveny plány opatření a pohotovostních projektů 
k potřebnému zvýšení schopností;  

  bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, 
záchranné sbory a havarijní služby; 
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  obrana státu je rovněž úkolem dalších prvků bezpečnostního systému, účastní 
se jí státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a 
fyzické osoby podle právního řádu ČR, vnitřní a vnější bezpečnost jsou 
vzájemně provázány;  

  obrana území ČR spoléhá na systém kolektivní obrany;  
  účast v operacích mimo území ČR předpokládá ČR zabezpečovat silami 

předurčenými pro operace pod vedením NATO, EU a jiných organizací a pro 
koaliční operace;  

  střežení vzdušného prostoru ČR je zabezpečeno jako součást integrované 
protivzdušné obrany NATO (NATINADS)11;  

  pro vojenské ohrožení území ČR nebo Aliance je nezbytné vytvořit schopnost 
přijetí spojeneckých vojsk NATO na vlastním území; 

  při nevojenských ohroženích předpokládá ČR armádou zabezpečit splnění 
úkolů, které jsou dány platnými zákony. 

Ve vojenské doktríně jsou vyjmenovány politicko-vojenské ambice, 
které shrnují představy ČR o rozsahu a způsobu použití ozbrojených sil a 
o přístupu k řešení vojenských hrozeb. Jsou specifikovány pro následující typy 
událostí:  

  použití ozbrojených sil mimo území ČR,  
  kolektivní obrana podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy, 
  použití ozbrojených sil mimo čl. 5 Severoatlantické smlouvy,  
  použití ozbrojených sil k podpoře civilních orgánů v krizových situacích 

nevojenského charakteru.   
Zajímavé je, že na prvém místě v ambicích je vyjádření k použití 

ozbrojených sil mimo území ČR. V této části je jasná formulace „ozbrojené síly 
jsou mimo území ČR nasazovány výhradně v rámci širšího úsilí mezinárodního 
společenství“, což znamená, že se nechceme stát agresory. Takové konstatování je 
součástí bezpečnostní politiky (BP). 

Vojenská strategie se v textu rovněž věnuje pojmenování sil, které budou 
jednotlivé ambice naplňovat účastí v operacích, zejména mimo čl. 5 
Severoatlantické smlouvy (někdy je uváděn název Washingtonská smlouva – WS). 
Pojednává tedy o části bezpečnostního systému (BS), zejména o armádě, která se 
na řešení vojenských hrozeb bude podílet. Pro vytvoření přehledu 
o předpokládaných operacích, jichž se mohou účastnit síly ČR, je zařazen 
Obrázek 1.  
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Obr. 1 
Členění vojenských operací (Zdroj: Doktrína Armády České republiky. Vyškov: 

Správa doktrín ŘeVD, 2004, s. 20) 
 
 

K hrozbám se vyjadřuje čl. 5 Vojenské strategie ([14], 2008). Předpokládá 
následující základní hrozby, které mohou přímo (případně nepřímo) ohrozit 
bezpečnostní zájmy ČR a tedy i spojenců: 

  nárůst různých forem extremismu,  
  terorismus,  
  šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, 
  regionální krize (dlouhodobě nevyřešené problémy s možným přechodem do 

ozbrojeného konfliktu),   
  nárůst hospodářské a vojenské síly některých států, 
  agresivní prosazování zahraničně-politických zájmů s hrozbou použití 

vojenské síly,  
  nestabilní prostředí zhroucených států,  
  zastavení dodávek strategických surovin a spory o jejich kontrolu,  
  zneužití informací a informačních technologií,  
  humanitární katastrofy,  
  přírodní katastrofy.  

Jsou to již identifikované hrozby, které se svými příznaky projevily. 
Bezpečnostní systém je již nějak připraven na jejich zvládání. Žádná z uvedených 
hrozeb nepředstavuje vojenskou agresi. Jestliže zaměříme pozornost na vojenské 



PŘÍSPĚVKY                                            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 
 

7 
 

hrozby, pak je nezbytné převzít konstatování, že vznik rozsáhlého konvenčního 
konfliktu na území členských zemí NATO nebo EU je i nadále 
nepravděpodobný. Stát a jeho političtí představitelé se shodli na přijatelném 
riziku, že případnou hrozbu tohoto typu bude možné včas s dostatečným časovým 
předstihem identifikovat a následně přijmout účinná opatření pro vojenskou 
obranu.  
 
 
TYPY KRIZOVÝCH SITUACÍ VOJENSKÉHO CHARAKTERU 

 
Situace je vnímaná událost nebo děj. Je spojena s etapou identifikace 

nebezpečí nebo hrozby. Teprve po identifikování je situace posuzována podle 
stanovených kritérií, které jsou vztaženy k hodnocení předpokládaného vlivu na 
bezpečnost, nebo vojenskou bezpečnost státu. Až v tomto procesu je formou 
odborného posouzení uskutečněno měření nebezpečí. V teoretickém úvodu je tato 
skutečnost znázorněna symbolem (B) – intenzity hrozby. Až po této etapě dochází 
k přijímání rozhodnutí, která podléhají ústavně nebo zákonně stanoveným 
procedurám.  

Jak můžeme zpřesnit představu o krizových situacích vojenského 
charakteru? Na základě soudobých poznatků jsme schopni formulovat, co jimi 
budeme označovat.  Jedná se o takové krizové situace, které představují: 

  použití vojenských sil cizí moci proti chráněným zájmům vlastního státu 
(v zahraničí nebo na vlastním státním území). Může to být ozbrojená reakce 
na zapojení státu (ČR) do mezinárodních mírových a humanitárních misí 
nebo na plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 

  diverzní činnost spojenou s přípravou vojenské agrese cizí moci 
(rozsáhlou a závažnou), 

  agresi – vojenské napadení státu, 
  plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 
  vojenská ohrožení životů a zdraví občanů v jiných zemích, základních 

hodnot demokracie, svobody podle Charty OSN12 a deklarace lidských práv13 
takového rozsahu, že dojde k ohrožení mezinárodní bezpečnosti a budou 
nasazeny ozbrojené síly do mezinárodní mírové operace, včetně zapojení 
národních ozbrojených sil (ČR). 

 
 
VOJENSKÉ KRIZOVÉ STAVY 

 
Krizové stavy se vyhlašují. Podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky jsou pojmenovány vojenské krizové stavy: stav 
ohrožení státu a válečný stav.  

Stav ohrožení státu je vyhlašován pro omezené nebo pro celé území 
státu. V případě možného vojenského ohrožení, tj. při bezprostředním ohrožení 
státní svrchovanosti, územní celistvosti, nebo demokratických základů státu, bude 
jistě vyhlášen pro celé území státu. Tento stav vyhlašuje Parlament ČR na návrh 
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vlády a k přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech poslanců Poslanecké sněmovny a souhlasu 
nadpoloviční většiny všech senátorů Senátu Parlamentu ČR. Vláda je v době trvání 
stavu ohrožení státu (vedle opatření pro vyhlášení nouzového stavu) dále 
oprávněna nařídit: 

  omezení vstupu na státní území osobám, které nejsou občany ČR;  
  povinné hlášení místa trvalého pobytu, případně i místa, kde se osoba dočasně 

zdržuje;  
  omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva;  
  zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných 

zbraní, střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího 
záření, nebezpečných chemických a jiných nebezpečných látek. 

Válečný stav je vyhlašován pro státní území jako celek. Vyhlašuje jej 
Parlament ČR v následujících situacích: 

  nebezpečí bezprostředního napadení,  
  agrese – je napaden,  
  plnění mezinárodních smluvních závazků o společné obraně.  

Rozhodnutí o válečném stavu se zveřejňuje v hromadných sdělovacích 
prostředcích a je vyhlašováno stejně jako zákon. Účinnost nabývá okamžikem, 
který je v rozhodnutí stanoven. Umožňuje použít veškeré síly a prostředky státu, 
právnických a fyzických osob k odražení agrese. V době válečného stavu je 
centrálně řízen výkon státní správy, chod národního hospodářství i činnost 
ozbrojených sil. Hromadně jsou povoláváni vojáci v záloze k mimořádné službě 
v ozbrojených silách a jsou uskutečňována taková opatření v národním 
hospodářství, aby byly zajištěny potřeby ozbrojených sil a civilního obyvatelstva. 
Z pohledu mezinárodního práva vzniká válečný stav vypuknutím ozbrojeného 
konfliktu, a to bez ohledu na to, zda byla vypovězená válka. 

 
 

OPERAČNÍ PŘÍPRAVA STÁTNÍHO ÚZEMÍ 
 

Operační příprava státního území (OPSÚ) je základní proces pro 
zajištění obrany státu. Zahrnuje souhrn opatření vojenského, ekonomického a 
obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu proto, aby vytvořily na teritoriu státu nezbytné podmínky 
pro splnění úkolů ozbrojených sil a pro zabezpečení potřeb obyvatelstva. Je 
součástí řízení a organizování obrany státu v působnosti Ministerstva obrany 
(MO), jak to vyjmenovává § 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky. [21] 

Základními dokumenty operační přípravy státního území jsou: 
  Koncepce operační přípravy státního území, kterou připravuje MO podle 

§ 16, odst. 2, písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky.  
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  Plán operační přípravy státního území, který je v souladu § 2, písm. e) 
nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, zahrnut do Plánu 
obrany státu. 

Co bylo pro OPSÚ po roce 2000 vykonáno, to uvádí následující 
výčet, který je možné podrobně studovat na WWW: http://www.opsu.army.cz. 
V časové posloupnosti byly uskutečněny následující kroky podle Tabulky 1. 
 

Tabulka 1 
Dokumenty operační přípravy státního území po roce 2000 

 
rrrr mm dd Dokument Usnesení 
2003 02 11 Analýza operační přípravy státního 

území 
BRS č. 43 

2004 06 02 Koncepce operační přípravy státního 
území ČR 

vlády č. 569 

2005 07 13 Plán operační přípravy státního území 
ČR 

vlády č. 923 

2006 05 10 Zásady pro zřizování záložních 
krizových pracovišť 

vlády č. 512 

2007 12 19 Směrnice k výběru objektů obranné 
infrastruktury  a zpracování 
dokumentace 

vlády č. 1436 

   Přehled objektů, které za stavu ohrožení 
státu nebo za válečného stavu mohou být 
napadeny 

vlády č. 1457 

2008 01 02 Metodika k uzavírání smluv ke střežení 
(ochraně) nevojenských objektů 
důležitých pro obranu státu 

NGŠ AČR, č.j. 
3088/2007-1203 

2009 01 12 Plán operační přípravy státního území na 
léta 2009 až 2012 

vlády č. 66 

   Objekty navrhované k určení za objekty 
důležité pro obranu státu 

vlády č. 65 

 
 

OPSÚ je živou problematikou a její postupný rozvoj vyžaduje jak finanční 
prostředky, tak rovněž spolupráci napříč rezorty veřejné správy a současně 
zapojení fyzických a podnikajících právnických osob. Reálný postup v této oblasti 
není možné vnímat bez strategické změny v systému vojenského zajišťování obrany 
státu, ke které došlo po vstupu ČR do NATO dne 12. března 1999 a po rozhodnutí 
o vypracování dokumentu Koncepce výstavby profesionální Armády České 
republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky14. 
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PLÁN OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Bezpečnostní politika rozhodla, jak je uvedeno v předchozím textu, že 

„obrannou politiku uskutečňují ozbrojené síly, jejichž stěžejní částí je Armáda ČR, 
které mají trvale připraveny plány opatření a pohotovostních projektů 
k potřebnému zvýšení schopností“. Základním plánovacím dokumentem pro řízení 
a organizaci zajišťování obrany státu je Plán obrany České republiky. Vychází ze 
zákonů a dodržuje dokumenty bezpečnostní politiky: Bezpečnostní strategii a 
Vojenskou strategii ČR. Je koncipován v souladu s Koncepcí výstavby 
profesionální armády ČR a se zásadami plánování, které jsou používány v NATO a 
EU. Je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty, které stanovují postupy při 
ochraně obyvatelstva, ochraně majetku a životního prostředí. Příkladem je 
Koncepce ochrany obyvatelstva15 jako dokument, který se věnuje jak způsobům 
řešení nevojenských, tak rovněž vojenských hrozeb nevojenskými prostředky.  
Plán obrany je realizačním dokumentem pro skutečné zajištění obrany státu při 
vojenských krizových stavech.  

Plán obrany byl vytvořen pod vedením Ministerstva obrany ČR16 a 
stanovuje, co musí stát a jednotlivé prvky bezpečnostního systému vykonat 
k zajištění obrany ČR. Ministerstvo obrany je pověřeným orgánem pro 
zabezpečování obrany a pro řízení Armády ČR, proto zpracovává Plán obrany ČR. 
Další prvky bezpečnostního systému (ústřední správní úřady) vypracovávají Dílčí 
plán obrany. Teprve při zajištění funkčnosti kompetencí ministerstva obrany může 
výkonná moc, to znamená vláda ČR, prostřednictvím svých rozhodnutí zajišťovat 
obranu státu. Plán obrany: 

  určuje základní směry přípravy pro použití všech zdrojů státu a společnosti 
pro obranu ve vojenských krizových situacích, 

  vytváří podmínky v míru pro objektivní analýzy a hodnocení materiálních, 
operačních a bojových schopností disponibilních sil a prostředků státu, 
zejména ozbrojených sil ČR, 

  vytváří podmínky za stavu ohrožení sátu a ve válce k zahájení reálného 
plánování a použití disponibilních sil a prostředků včetně zapojení orgánů 
bezpečnostního systému ČR do tohoto procesu. 

Plán obrany ke svému vytvoření a udržování v aktuálním stavu, protože 
krizové situace vojenského charakteru nejsou v současném stavu bezpečnostní 
reality příliš četné, používá definované procesy a obsahuje strukturální dokumenty.  
Plán obrany se zpracovává na čtyřleté období, předkládá jej ministr obrany a 
schvaluje jej vláda. Jeho obsah je v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  

 
Procesy v Plánu obrany ČR: 
 

  Obranné plánování 
Obranné plánování představuje souhrn činností, procedur a vazeb, 
realizovaných státními orgány k určení cílů, potřeb a úkolů obrany státu a 
z nich vyplývajících postupů, termínů jejich plnění a způsobů kontroly. 
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Obsah samozřejmě v dosažitelném rozsahu respektuje politické, 
bezpečnostní, vojenské, ekonomické a technologické požadavky, teoretické 
požadavky na zajištění obrany státu a je diktován snahou o co nejefektivnější 
využívání lidských, věcných a finančních zdrojů. Obranné plánování působí 
na plánování ozbrojených sil, výzbroje, zdrojů, spojovacích a informačních 
systémů a na plánování logistiky. 

  Operační plánování 
Operační plánování je plánovací proces, jehož cílem je rozpracovat vojensko-
strategické cíle17 do komplexních plánů vojenských operací sladěných v čase 
a prostoru. 

  Mobilizační plánování 
Mobilizační plánování je plánovací proces, jehož cílem je stanovit 
posloupnost, časové lhůty a způsob provedení mobilizace ozbrojených sil ČR 
a jejich lidského a věcného zabezpečení. 

  Plánování připravenosti obranného systému státu 
Je plánovací proces pro zajištění komplexní připravenosti systému obrany 
státu. 

  Plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů 
Plánování příprav k záchranným pracím je tvořeno soustavou prvků, činností 
a opatření legislativního, ekonomického a odborného charakteru. Je určeno 
k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení nepříznivých důsledků 
mimořádných událostí. Zahrnuje rovněž soustavu výkonných prvků pro 
plánování v jiných rezortech a oblastech. Používány jsou pojmy civilní 
nouzové plánování a krizové plánování. Navazují na krizový zákon18 a zákon 
o integrovaném záchranném systému19.  
 

Dokumenty Plánu obrany ČR:  
 
Plán obrany je tvořen souborem dokumentů, které stanovují opatření a 

postupy k zajišťování obrany státu a ke splnění požadavků na zabezpečení 
mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených 
sil ČR na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na 
mírových operacích a jejich podílu při záchranných pracích a při plnění 
humanitárních úkolů. Jsou to následující dokumenty: 

  Plány činností státu při zajišťování obrany ČR před vnějším napadením, 
  Plány činností státu pro plnění mezinárodních smluvních závazků 

o společné obraně proti napadení, 
  Přehled sil a prostředků a plán jejich doplňování, 
  Plán hospodářské mobilizace, 
  Plán nezbytných dodávek, 
  Plán operační přípravy státního území, 
  Koncepty předběžných operačních plánů a stálých operačních plánů, 
  Seznam opatření a katalog opatření pro Národní systém reakce na krize, 
  Manuál systému reakce na krize. 
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Plán obrany umožňuje vládě ČR koordinovat činnost státu, státních 
orgánů a dalších prvků bezpečnostního systému státu při opatřeních, která souvisí 
s bezprostřední hrozbou vzniku konkrétní krizové situace vojenského charakteru a 
v jejím průběhu. Plán obrany je vypracován v době míru. Jeho použití je variantní 
podle konkrétní krizové situace. Rozsah a struktura dokumentace pro řešení 
konkrétní krizové situace závisí na míře využitelnosti předem připraveného Plánu 
obrany. Podle potřeby může být přijato upřesňující opatření vlády k tomuto plánu 
na základě doporučení bezpečnostní rady státu (BRS).  

 
 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Současný bezpečnostní systém České republiky je funkční a je odrazem 

několikaletého vývoje. Při jeho vytváření bylo navázáno na české tradice a 
zkušenosti a současně bylo využito i poznatků srovnatelných evropských států. 
Hlavní principy zajištění bezpečnosti ČR navazují na ústavní pořádek a právní 
předpisy. Bezpečnostní systém je vytvořen. Působí v ČR, je propojen s NATO, EU 
a dalšími mezinárodními institucemi (OSN, OBSE, Světová zdravotnická 
organizace). Je slučitelný a interoperabilní s aliančními a dalšími, především 
evropskými bezpečnostními systémy. Bezpečnostní systém vytváří kvalifikované 
podklady pro aktualizaci bezpečnostní politiky státu a pro rozhodování jeho 
jednotlivých prvků. Nedílnou součástí jeho fungování je systematická příprava a 
preventivní působení. 

Do rozhodovacích procedur při použití bezpečnostního systému při 
vojenských hrozbách jsou zapojeny zákonodárné, výkonné a soudní moci, ale i 
územní samospráva, právnické a podnikající fyzické osoby, které mají 
odpovědnost za zajištění bezpečnosti ČR. Ústřední orgány bezpečnostního 
systému, to je zejména prezident republiky, Vláda ČR, Parlament ČR, 
Bezpečnostní radu státu (BRS) a její pracovní orgány, Ústřední krizový štáb a 
ústřední orgány státní správy. 

Prezident České republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil a má 
zvláštní pravomoci k vládě a BRS. Má právo účastnit se schůzí BRS, vyžadovat od 
ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do 
jejich působnosti. 

Vláda České republiky je výkonným orgánem státní moci, proto 
uskutečňuje bezpečnostní politiku státu. Je odpovědná za řízení a funkčnost 
bezpečnostního systému. Má oprávnění vyhlašovat nouzový stav v případě 
závažných krizových situací. Vláda za stanovených podmínek rozhoduje o vyslání 
ozbrojených sil mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území 
ČR, a to nejdéle na dobu 60 dnů. Mezi specifické úkoly, které souvisejí s obranou, 
patří: 

  předložit Parlamentu návrh na vyhlášení stavu ohrožení státu, je-li 
bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost nebo demokratické 
základy státu, 
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  předložit Parlamentu návrh na vyhlášení válečného stavu, je-li ČR napadena 
nebo povinna plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně, 

  sestavit a předložit Parlamentu mimořádný státní závěrečný účet, 
  zpracovat návrh zákona o nouzovém státním rozpočtu, nebo o válečném 

státním rozpočtu, 
  rozhodovat o opatřeních k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění 

životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a samosprávy, 
  vyhlašovat omezování práv a osobních svobod za stavu ohrožení státu a 

stanovovat rozsah povinností, 
  rozhodovat o opatřeních k účinnému fungování systému obrany státu a 

o prioritách plnění úkolů, které souvisejí se zajišťováním obrany státu, 
  rozhodovat o využití vhodných věcných prostředků pro potřeby zajišťování 

obrany státu, 
  rozhodovat o počtech fyzických osob, které je nutné určit pro potřeby 

zajišťování obrany státu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 
  schvalovat operační plány použití ozbrojených sil ČR pro stav ohrožení státu, 
  předkládat prezidentu republiky návrh na vyhlášení částečné mobilizace 

ozbrojených sil ČR, 
  rozhodovat o počtech občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení, 
  připravovat vyhlášení a zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení 

státu v hromadných sdělovacích prostředcích, 
  navrhovat Parlamentu vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území 

ČR, 
  navrhovat Parlamentu vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil ČR 

mimo území ČR, 
  schvalovat operační plány použití OS ČR pro válečný stav, 
  předkládat prezidentu republiky návrh na vyhlášení všeobecné mobilizace 

ozbrojených sil ČR. 
Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor ČR. 

V jeho kompetenci je, kromě schvalování zákonů o bezpečnosti státu, 
spolurozhodovat o orientaci bezpečnostní politiky státu, rozhodovat o vyhlášení 
stavu ohrožení státu, o válečném stavu a o účasti ČR v obranných systémech 
mezinárodních organizací, jichž jsme členy. Vyjadřuje souhlas při vyslání 
ozbrojených sil mimo území republiky a s pobytem cizích vojsk na území státu. 
Mezi významné orgány dolní komory Parlamentu ČR, které se zabývají primárně 
bezpečností státu, patří Výbor pro bezpečnost a Výbor pro obranu. 

Výbor pro bezpečnost projednává převážně zákony, jejichž 
předkladatelem je za vládu ministerstvo vnitra, přičemž ministr je zván na 
projednávání návrhu zákona do výboru. Výbor pro bezpečnost se zabývá zejména 
otázkami spojenými s Policií České republiky, obecními a městskými policiemi, 
zpravodajskými službami, vězeňstvím, energetickou bezpečností státu, 
záchrannými sbory a havarijními službami a v těchto oblastech řeší převážně 
otázky koncepčního charakteru. Výbor pro obranu se zabývá především zákony 
s dopadem na vnější bezpečnost a na projednávání mezinárodních smluv týkajících 
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se mezinárodních bezpečnostních závazků České republiky. Jeho partnerským 
ministerstvem je ministerstvo obrany. 

V souvislosti s obranou Parlament ČR přijímá usnesení o vyhlášení stavu 
ohrožení státu a válečného stavu, vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil ČR 
mimo území ČR a pobytem cizích ozbrojených sil na území ČR, vyslovuje souhlas 
s ratifikací mezinárodních smluv souvisejících se zajišťováním obrany státu 
a schvaluje návrh zákona o nouzovém státním rozpočtu, příp. válečném státním 
rozpočtu. 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro 
koordinaci problematiky bezpečnosti ČR a přípravu návrhů opatření k jejímu 
zajišťování. V oblasti zajišťování bezpečnosti ČR může BRS žádat informace a 
analýzy od všech ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly 
spojené se zajišťováním bezpečnosti ČR. BRS posuzuje a následně předkládá vládě 
ČR k projednání pravidelné zprávy o stavu zajištění bezpečnosti ČR s návrhy 
opatření. Spolupracuje s bezpečnostními radami krajů. Je koncipována jako orgán 
pro přípravu opatření v této oblasti, ale současně i pro řešení vzniklé krizové 
situace. Součástí systému BRS jsou její stálé mezirezortní pracovní orgány, 
kterými jsou následující čtyři výbory: 

  Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) je orgánem pro koordinaci a 
plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatelstva 
a ekonomiky, kritické infrastruktury, zabezpečování preventivních opatření 
proti použití zbraní hromadného ničení včetně řešení odstraňování následků 
jejich použití a koordinaci požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění 
bezpečnosti ČR. Výbor má 22 členů a je v gesci ministra vnitra.  

  Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) je 
orgánem pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ČR 
s důrazem na mezinárodní postavení ČR a na vztahy s mezinárodními 
bezpečnostními organizacemi. Výbor má 16 členů a je v gesci ministra 
zahraničních věcí.  

  Výbor pro obranné plánování (VOP) je orgánem pro koordinaci plánování 
opatření k zajištění obrany ČR a k zabezpečení vazeb na orgány obranného 
plánování NATO. Výbor má 14 členů a je v gesci ministra obrany.  

  Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ) je orgánem pro koordinaci 
činnosti zpravodajských služeb ČR a plánování opatření k zajištění 
zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, 
shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. 
Výbor má 9 členů a je v gesci předsedy vlády ČR. 

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády ČR k řešení 
krizových situací. ÚKŠ je aktivován v době přímé hrozby nebo při vzniku krizové 
situace a předkládá návrhy na její řešení BRS nebo v případě nebezpečí z prodlení 
přímo vládě ČR. O aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády, v době jeho 
nepřítomnosti na území ČR nebo z jiných důvodů, jím pověřený místopředseda 
vlády. Návrh na aktivaci ÚKŠ může předsedovi vlády podat člen vlády. Při potřebě 
poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při potřebě 
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zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních 
pohrom návrh na aktivaci ÚKŠ podává ministr zahraničních věcí. 

Ústřední orgány státní správy podle kompetenčního zákona zahrnují 
jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Tyto orgány mají 
podle svého významu a postavení v bezpečnostním systému ČR své nezastupitelné 
místo. V rámci svých kompetencí předkládají vládě návrhy právních předpisů a 
dalších materiálů, popř. na základě zákonného zmocnění vydávají prováděcí 
vyhlášky k upřesnění postupu a realizaci opatření. Svou výkonnou působnost 
mohou zabezpečovat vedle činnosti vlastních úřadů i výkonnými složkami (např. 
Policie ČR, HZS ČR, Armáda ČR, Celní správa, Vězeňská služba ČR atd.). Jejich 
odborná pracoviště a výkonné složky zajišťují bezpečnost na celostátní úrovni a 
dále, prostřednictvím svých územních složek, i bezpečnost na vymezeném 
teritoriu. Ústřední orgány státní správy zřizují jako svůj pracovní orgán k řešení 
krizových situací krizové štáby. V souvislosti se zajišťováním obrany mají ústřední 
orgány státní správy následující specifické úkoly: 

  podílejí se na realizaci opatření k přípravě a organizování obrany státu, 
  navrhují vládě k realizaci rozsah opatření k vytvoření nezbytných podmínek 

pro zajištění životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a 
samosprávy, 

  navrhují vládě opatření, která práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou 
základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se 
ukládají, 

  podílejí se na přípravě návrhu využití vhodných věcných prostředků pro 
potřeby zajišťování obrany státu, 

  podílejí se na přípravě návrhů počtů fyzických osob, které je nutné určit pro 
potřeby zajišťování obrany státu k pracovní povinnosti nebo pracovní 
výpomoci, 

  v případě stavu ohrožení státu realizují opatření k zabezpečení mobilizace 
ozbrojených sil ČR a v případě vyhlášení válečného stavu realizují opatření 
plynoucí z mobilizace ozbrojených sil ČR. 

Nejvýznamnější ústřední orgán státní správy při zajišťování obrany ČR 
proti vojenským hrozbám je Ministerstvo obrany ČR. Jeho specifické úkoly jsou 
následující: 

  navrhuje vládě opatření k přípravě a organizování obrany státu, 
  podílí se na realizaci opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění 

životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a samosprávy, 
  podílí se na stanovení opatření, která práva a v jakém rozsahu se v souladu 

s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém 
rozsahu se ukládají, 

  navrhuje vládě způsob využití vhodných věcných prostředků pro potřeby 
zajišťování obrany státu, 

  navrhuje vládě počty fyzických osob, které je nutné určit pro potřeby 
zajišťování obrany státu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 

  navrhuje vládě vyhlášení částečné nebo všeobecné mobilizace ozbrojených sil 
ČR, 
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  navrhuje vládě počty občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení, 
  připravuje operační plány použití ozbrojených sil ČR, 
  zajišťuje velení vojskům a s využitím vojenského umění zajišťuje jejich 

racionální použití. 
 
 

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI VOJENSKÝCH HROZBÁCH 
 
V předchozích částech příspěvku byly popisovány procedurální činnosti, 

které jsou spojeny se systémem vládnutí a s jeho formálními projevy až do úrovně 
zadávání úkolů armádě. Statistiky světového válčení uvádějí, že před první 
světovou válkou (1914 – 1918) bylo vojenskou činností postiženo přibližně 5 % 
civilního obyvatelstva. V druhé světové válce již přeskočila hodnota 50 % a po 
použití jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki (6. a 9. srpna 1945) se postižení 
vojenskou činností dostalo do komplementárního stavu, kdy se zvažuje, že 90 až 
95 % válečných ztrát je na civilním obyvatelstvu. Proto je relevantní doložení 
stavu, který by nastal pro nevojenskou část obyvatelstva. 

Filozofie bezpečnostní politiky a bezpečnostního systému ČR je 
postavena na principu, že složky integrovaného záchranného systému (IZS), 
které se bezprostředně podílejí na ochraně obyvatelstva, by měly být vždy 
s obyvatelstvem. Obyvatelstvo bydlí v konkrétních domech, sídlech, 
mikroregionech, regionech. Armáda má jednu z vlastností – mobilitu, tedy 
rozmístitelnost a rychlou použitelnost sil na různých místech podle vývoje bojové 
situace, podle vojenské strategie, operačního umění a taktiky. Armáda principiálně 
nemůže naplnit regionálně podmíněné úkoly ochrany obyvatelstva. Proto také 
v zákoně o integrovaném záchranném systému (zákon č. 239/2000 Sb.) je uvedena 
ne jako základní, ale další složka IZS. Tato podstata bude naplněna právě v případě 
vojenských stavů, kdy budou vojenské síly plnit jiné úkoly, než ty, které budou 
souviset s individuální ochranou obyvatelstva.   

Jaké jsou reálné scénáře vývoje po vojenské agresi. Naše síly mohou 
vítězit, ale také prohrávat. Ať je výsledek válečné činnosti, která může probíhat na 
území státu nebo mimo něj, jakýkoliv, obyvatelstvo zůstává ve svých bydlištích a 
potřebuje ochranu proti požárům, proti chemickým látkám, proti rabování, při 
ohrožení životů a zdraví, potřebuje záchranné a likvidační práce. Naše zákony jsou 
napsány tak, že si takovou péči obyvatelé ČR zaslouží. Přímá vazba IZS na 
obyvatele, na obec, mikroregion a region je zřejmá. S využitím Ženevských úmluv 
[3] musí IZS zajistit pro nejhorší scénáře ve vývoji válečné situace svou autonomní 
činnost, i když bude stát poražen, území anektováno a vládnutí uskutečňováno 
okupačními orgány. 

Nosnou silou IZS je Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). 
V návaznosti na poslání HZS ČR (zákon č. 238/2000 Sb.) je při vyhlášení stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu strategickým cílem: Organizovat a plnit úkoly 
v oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany a provádění záchranných a 
likvidačních prací a touto činností přispět v maximální možné míře k ochraně 
životů a zdraví obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Strategický cíl se 
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promítá do prioritních směrů, které reprezentují klíčové oblasti působení a činnosti 
HZS ČR při vyhlášení stavu ohrožení státu a při vyhlášení válečného stavu. 
Prioritními směry činností HZS ČR jsou: 
Prioritní směr I:   Požární ochrana 
Prioritní směr II:   Integrovaný záchranný systém 
Prioritní směr III:  Ochrana obyvatelstva 
Prioritní směr IV:  Krizové řízení 

V podmínkách ČR jsou vypracovávány koncepční materiály, které 
formulují představu o budoucích stavech, včetně ohrožení a války: „Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“, schválená 
usnesením vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 a následující „Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“ (dále „Koncepce 2013 
(2020)“), schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 [10]. Součástí 
druhého materiálu je „Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva do 
roku 2013 s výhledem do roku 2020“, který zahrnuje základní úkoly na léta 2008 – 
2013.  

V části 4.3 se Koncepce 2013 (2020) zabývá ochranou obyvatelstva 
v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. Uvádí mimo jiné, že 
„opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 
budou plánována a zabezpečena v souladu se zpracovaným a vládou schváleným 
Plánem obrany České republiky20. Při tvorbě plánu obrany byla uplatněna 
ustanovení stávajících právních norem z oblasti bezpečnosti ČR, zajišťování 
obrany ČR, krizového řízení a principy obranné politiky obsažené ve strategických 
dokumentech přijatých vládou ČR21.“ Jednoznačně určuje, že Plán obrany je 
realizací národních norem a principů, který určuje základní směry přípravy a 
použití zdrojů státu pro obranu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Ukládá 
zapracovat jednotlivá opatření pro ochranu obyvatelstva do připravovaných dílčích 
plánů obrany22 a aktualizovat již zpracované dokumenty.  

V části 5. Koncepce 2013 (2020) hodnotí připravenost sil a prostředků. 
Pro stavy vojenských hrozeb rovněž platí, že je nezbytné zachovat akceschopnost 
IZS, která je závislá na kvalitě koordinační práce HZS ČR směrem k dalším 
složkám IZS. Tady jsou nejvýznamnějším aktérem připravení lidé, jejich odborná 
úroveň a vybavení pro záchranné a likvidační práce. Připomenuty jsou modelové 
postupy složek IZS, které mají odraz v typové činnosti složek IZS při společném 
zásahu, které bude vydávat MV GŘ HZS ČR. Má to vliv na centrální, krajskou i 
obecní úroveň. Zvýrazněna je úloha velitele zásahu se zaměřením na řízení 
velkých a složitých zásahů, včetně přípravy krizových štábů i štábů velitele zásahu. 
Prospět má procvičování spolupráce zejména základních složek IZS. U ostatních 
složek IZS, především z řad sdružení občanů, bude nezbytné provádět cílenou 
dotační politiku zaměřenou na spolupráci v IZS a na využitelnost a nasazení zdrojů 
těchto občanských sdružení. Pozornost bude věnována personálu složek IZS, který 
je složen z dobrovolníků. Jde i o řešení ztrát, způsobených odchodem zaměstnance 
k provádění záchranných nebo likvidačních prací v dobrovolnické složce IZS a 
také o povolávání složek IZS v případě mimořádných událostí a to především jako 
složky doplňkové (druhosledové) na podporu činnosti složek základních.  
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Zabezpečování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva při vzniku 
mimořádné události, které je nutné plnit zejména na obci, správním obvodu 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje, je spojeno s jednotkami 
požární ochrany, zařízeními CO a odřady, které jsou vytvářeny k plnění úkolů a 
opatření ochrany obyvatelstva a doplňují činnosti základních složek IZS při 
záchranných a likvidačních pracích. Členové občanských sdružení nebo další 
osoby, které poskytující osobní a věcnou pomoc, mohou být zařazováni 
do jednotek požární ochrany a do odřadů. Z materiálových zdrojů mají být využity 
také objekty a zařízení zřizovaná obcemi a kraji (školy, kulturní domy, sportovní 
stadiony apod.) a to s jejich personálem posíleným o předurčené jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) obcí, které plní specifické úkoly ochrany obyvatelstva. 

Ochranu obyvatelstva za válečného stavu musí zabezpečovat složky, 
které tuto činnost provádí v době mimo vojenského ohrožení. Je nutné 
zabezpečit, aby si složky IZS v období válečného stavu zachovaly svůj personál a 
vybavení (síly a prostředky). Pro období válečného stavu bude nezbytné vytvořit 
uspokojivý systém tak, aby personál zejména základních složek IZS byl posílen 
o předurčené síly z řad stávajících dobrovolníků. V případě HZS ČR by to měl být 
zejména personál jednotek SDH vybraných obcí (kategorie JPO II a JPO III), který 
by se měl začlenit do jednotek HZS krajů. K tomuto záměru je třeba přizpůsobit 
systémy hospodářské mobilizace a branné povinnosti občanů. 

Pro vojenské krizové situace (plánování obrany státu) obec zvýší počet 
předurčených osob pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva v souladu 
s krizovým plánem kraje a dílčím plánem obrany a zajistí zproštění předurčených 
osob z povinnosti vykonat mimořádnou vojenskou službu podle zvláštního 
právního předpisu23.  

V ostatních složkách IZS sehrávají svou úlohu rovněž vojenské záchranné 
útvary AČR. Zejména ve válečném stavu dojde ke změnám ve vyčleňování sil 
a prostředků AČR pro IZS. Tyto úkoly budou konkrétně přehodnoceny, upravena 
dokumentace IZS a aktualizovány krizové plány krajů, havarijní plány krajů a 
vnější havarijní plány pro zóny havarijního plánování jaderných elektráren, objektů 
a zařízení s nebezpečnými chemickými látkami.  

Pro operační řízení bude jedno celostátní operační a informační středisko 
(OPIS MVGŘ HZS ČR), 14  krajských a stanovený počet tzv. sektorových 
operačních a informačních středisek. Vybudování informačního systému 
operačních středisek bude řešeno tak, aby byl zajištěn provoz informačních a 
komunikačních sítí a služeb IZS a aby byla zajištěna nepřetržitá obsluha telefonní 
linky jednotného evropského čísla tísňového volání (112) a srovnatelná dostupnost 
ze všech míst ČR. HZS ČR bude zabezpečovat provoz 14 telefonních center 
tísňového volání 112 na krajských operačních a informačních střediscích u HZS 
krajů a HZS hl. města Prahy. 

V „Koncepci 2013 (2020)“ je uvedeno v kapitole „4.1.7. Věda a 
výzkum“: „Organizace výzkumu a vývoje v oblasti ochrany obyvatelstva bude i 
nadále řešena prostřednictvím jednoho centrálního pracoviště v působnosti MV GŘ 
HZS ČR, odpovědného za analytické, syntetické a koncepční práce v této oblasti, 
získávání informací o nové technice a nových technologiích ve světě, vlastní 
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doplňkový a aplikační výzkum a transfer těchto poznatků do praxe. Tímto 
pracovištěm je Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč.“ Podpora věcných 
cílů rozvoje ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je 
předpokládána jako součást Bezpečnostního výzkumu ČR. Věcné priority 
výzkumné podpory pro ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech a 
krizových situacích předpokládají v nosných směrech mimo jiné: 

  soubory organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních, technických 
technologických, koordinačních a dalších opatření,  

  opatření pro optimalizaci a rozvoj specifických metod, laboratorních technik, 
diagnostických testů a metodik pro zvýšení úrovně odpovídajících prostředků 
a služeb pro podporu: 
-   ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí se zaměřením 

zejména na hodnocení radiační, chemické a biologické situace při 
použití ZHN, 

- detekce, charakterizace, identifikace a stanovení bojových chemických, 
biologických a jiných nebezpečných látek s využitím přístrojové 
techniky jak laboratoří HZS ČR, tak univerzitních a výzkumných 
pracovišť, 

- dekontaminace osob a techniky po zásazích v kontaminovaných 
prostorech, 

- varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva, 
   dosažení vyšší účinnosti civilní podpory ve prospěch ozbrojených sil a 

bezpečnostních sborů při jejich použití a rovněž zkvalitnění vojenské 
podpory, bude-li vyžádána pro pomoc při závažných mimořádných 
událostech a situacích nevojenského charakteru, 

    řešení vybraných specifických problémů komunikace s obyvatelstvem, 
  věcné záměry opatření legislativního charakteru tak, aby byla v právním řádu 

vymezena problematika civilního nouzového plánování, jeho pracovní 
nástroje a systém součinnostních a koordinačních vazeb,  

  optimalizaci procesů civilního nouzového plánování pro plné využití civilních 
zdrojů ve  vojenských opatřeních a při řešení následků mírových krizových 
situací.   

Tyto rozvojové směry a stanovené priority výzkumné, ale i vývojové 
podpory procesů ochrany obyvatelstva jsou nezbytné pro dosažení cílů „Koncepce 
2013 (2020)“ a mají svůj význam rovněž pro kvalitnější řešení vojenských 
krizových stavů. 

 
 
ZÁVĚR 
 

Pozornost byla věnována krizovým stavům při vojenských hrozbách. Na 
příkladu ČR byla dokumentována problematika s využitím teoretického úvodu 
o sekuritologii, který napomohl ujasnění rozdílu mezi problematikou bezpečnostní 
politiky a bezpečnostního systému v bezpečnostní realitě.  
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Následně byla podrobena analýze soustava bezpečnostních dokumentů 
ČR, aby se na ní dokumentovaly souvislosti a stanoviska bezpečnostní politiky 
k vojenským hrozbám. Výsledky prokázaly, že je těmto problémům věnována 
významná pozornost.  S využitím předchozích dokladů byly přiblíženy krizové 
situace vojenského charakteru a formulována jejich podstata. Pro odlišení byly 
následně vysvětleny vojenské krizové stavy.  

Pro přiblížení situací, které by následovaly po vyhlášení stavu ohrožení 
státu nebo válečného stavu, byl koncentrovaně vysvětlen postup operační přípravy 
státního území. Plán obrany ČR ještě více dokumentoval složité procesy i trvalou 
pozornost, která je přípravě na řešení vojenských hrozeb věnována. Pro uzavření 
rámce problematiky byly shrnuty základní informace o ústředních orgánech 
v bezpečnostním systému ČR.  

Analýza dokumentů a integrovaný popis možné reakce ČR na vojenské 
hrozby v případě vyhlášení vojenských krizových stavů byl uzavřen na 
předpokládaném zajištění ochrany obyvatelstva, které je připoutáno ke svým 
domovům.   
 

 
Résumé 

Security reality is not in a situation where it would be possible to 
eliminate the military threats. For extreme cases where it fails in the fight against 
terrorism and WMD proliferation prevention and peace efforts, the CR entered 
into military action. According to the law would be declared either a state of 
emergency or war. The subject of this paper is to assess how the state is prepared 
to state security system and what situations can count on. 

Theoretical introduction uses tools of securitology, which decomposes of 
security reality into the entities of three basic components: s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, 
s,t,rBS) (Janošec [5], 2007). This is a form of model expression. This paper aims to 
introduce the CR approach to military crisis states by analyzing and commenting 
on contemporary documents, the security policy of the CR, information about the 
CR security system and the synthetic assessment. 

Official views on access to military threats have been assessed according 
to the basic security policy documents and laws. The amended Security Strategy 
(2003) is a document approved by the Government, was coordinated by the 
Ministry of Foreign Affairs with the participation of the Government Office, 
Ministries of Defence, Interior and Finance, Intelligence, Office of the President, 
Administration of State Material Reserves, the security community, deputies and 
senators in the relevant parliamentary committees. Security Policy formulated 
Defence Policy in the part "Strategy for Promoting security interests". Protection 
against external threats is a fundamental national interest in ensuring the existence 
of the CR. In military doctrine CR (2008) listed the politico-military ambitions, and 
attention was focused also possible inclusion in practical operations. 

Next part informing about types of crisis situations of a military nature, 
and defines what will be so named. The following section explains the difference in 
comparison with the military crisis situations. In addition to the statutory definition 
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of security system summarizes the information on the operational preparation of 
the national territory, which is an essential process for the national defense. More 
attention is paid to the primary management document for the planning and 
organization of the defense of the state, a Defense Plan. It was created under the 
leadership of the Ministry of Defence. Includes processes: defense planning, 
operational planning, mobilization planning, planning in defence of the state, 
planning for the rescue operations and performance of humanitarian tasks. Also 
inform about the structure of the Plan of Defence documents. 

In details is described the responsibility of the central institutions of CR 
security system and the population protection. The philosophy of CR security 
policies is based on the principle that integrated rescue system, which is directly 
involved on the population protection, should always be with the population. The 
basic range presents a valid document "The concept of population protection by 
the year 2013 until the year 2020". 

Analysis of specific laws and documents were presented proven tools to 
model the response of the CR critical states and create conditions for active work 
in favor of population protection in their own territory and abroad. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Podle ústavního zákona č. 110/ 1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
2 Podle § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
3 Vojenská strategie České republiky, projednaná a schválená usnesením vlády č. 907 ze 

dne 23. července 2008.  
4 Bezpečnostní strategie České republiky [Usnesení vlády č. 1254 ze dne 10. prosince 

2003]. Dostupná z WWW: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/ 
bezpecnostni_strategie_2003.pdf>. 

5 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
6 Vojenská strategie České republiky, projednaná a schválená usnesením vlády č. 907 ze 

dne 23. července 2008. 
7 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 

448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb., Ústava České republiky. 
8 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
9 Články 10, 10a, 10b Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., kde článek 10 uvádí: „Vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

10 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
11 Vzhledem k nezbytnosti zabezpečovat nepřetržitě protivzdušnou obranu (PVO) se členské 

státy NATO dohodly na zřízení společného a integrovaného systému PVO pod označením 
NATINADS (NATO Integrated Air Defence System). Je unikátní tím, že je aktivní v míru, 
krizi i ve válce. Zapojení vyčleněných sil a prostředků do NATINADS bylo schváleno 
usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1348/2000 ze dne 7. prosince 2000 a  
Senátu PČR č. 16/2000 ze dne 20. prosince  2000. 
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12 Dostupné na WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-
spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf>. 

13 Dostupné na WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-
lidskych-prav.pdf>. 

14 Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil 
České republiky, schválená usnesením vlády č. 1140 ze dne 13. listopadu 2002. 

15 Současná platná Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2013 s výhledem do r. 2020. 
[Usnesení vlády č. 165 ze dne 25. února 2008]. Praha: GŘ HZS, Příloha časopisu 112 
číslo 4/2008, 16 s. [9] 

16 Podle „kompetenčního zákona“ [19], § 16, odst. 2, písm. c) a d) zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v platném 
znění. 

17 Vojensko-strategické cíle jsou dlouhodobé, stanovené obrannou politikou a vojenskou 
strategií, nebo cílené, které navazují na konkrétní použití vojenských sil a mohou být 
určeny vojenským velením. 

18 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [23] 
19 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. [22] 
20 Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 882. 
21 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů; zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů; novelizovaná Bezpečnostní strategie České republiky, schválená 
usnesením vlády č. 1254/2003; Vojenská strategie České republiky, schválená usnesením 
vlády č. 578/2004. 

22 Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu. 
23 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Vypracování původního průvodce pro analýzu krizových situací vojenského 
charakteru a připravenost bezpečnostního systému na příkladu České republiky. 
Aplikace základů teorie sekuritologie na analýzu problému krizových stavů při 
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vojenských hrozbách. Východiskem byly základní dokumenty bezpečnostní 
politiky, zákony a pravidla. Na tomto základě je konstruována logika přístupů 
k reagování na vojenské krizové stavy. Jsou uvedeny typy krizových situací 
vojenského charakteru a následně vojenské krizové stavy. Následuje informace 
o operační přípravě státního území a o plánu obrany, jako základním souboru 
dokumentů, které završují přípravu státu na vojenské stavy. Představeny jsou 
očekávané úkoly ústředních orgánů bezpečnostního systému, a co tyto situace 
znamenají pro ochranu obyvatelstva.   
 
 


