
•  Organizace – komunikace, akční plány, vy-
hodnocování

•  Vizualizace – koncept a implementace
•  Standardy – pracoviště, ergonomie, zabez-

pečení standardů
Naši konzultanti poskytují během školení zá-

kazníkům sofistikované metody a odborné
know-how na nejvyšší úrovni, zavedením mo-
derních postupů tak, aby jim zabezpečili výra-
znou konkurenční výhodu.

Od roku 2013 máte vlastní pobočku poskytu-
jící školení a simulace - Lean FAB - v Jesenici
u Prahy. Ve školicím centru nabízíte jak vzdě-
lávání standardní, tak i ta specificky přizpůso-
bená požadavkům zákazníka. Můžete to kon-
kretizovat?
Ukázalo se, že implementace projektů v oblasti
Lean Managementu je velice obtížná ve chvíli,
kdy zaměstnanci firmy nemají potřebné zá-
kladní manažerské vzdělání a neumí si předsta-
vit některé věci, které s danou problematikou
souvisí. Prakticky to znamená, že se snažíte
s někým domluvit, ale on nerozumí Vašemu
slovníku a nechápe smysl Vašich záměrů. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli otevřít
tréninkové a simulační středisko, které vychází
z osvědčených konceptů, které používá celo-
světově například koncern Volkswagen. Zde
jednak naučíme účastníky, proškolili jsme již
více než 1000 osob, základní potřebné teore-
tické znalosti a na praktických simulacích si
osvojí, jak, kdy a v jaké kombinaci používat
konkrétní nástroje Lean managementu. 

Podle přání zákazníka se rozhodneme,
jakým způsobem školení zaměříme. Pokud zá-
kazník chce, přizpůsobíme rozsah školení jeho
konkrétním problémům a věnujeme více času
nástrojům, které mu pomohou s jeho řešením.

Dlouhodobě se nám tento přístup vyplácí.
Ukazuje se, že díky praktickým projektům u zá-
kazníka v kombinaci se zvýšením kvalifikace
jeho zaměstnanců díky školení v LEAN FAB
dokážeme nejen dosáhnout krátkodobých
efektů konkrétních zlepšení, ale můžeme spo-
lečně vybudovat tzv. Kaizen organizaci, která
umí následně dlouhodobě a trvale sama zlep-
šovat svoje procesy.

Zaměřujete se na efektivitu a produktivitu –
o kolik tyto ukazatele dokážete zlepšit, když
se firma řídí vašimi radami?
Obecně můžeme říci, že vždy dosahujeme
zdokonalení v dané oblasti ve výši od 10 do
70 %. To závisí na oblasti a samozřejmě na
úrovni zákazníka. Často nás ale překvapí, že
u zákazníků, kteří jsou ve svém oboru abso-
lutní špičkou, dokážeme v rámci Kaizen works-
hopů zlepšit ukazatele, například průběžnou
dobu o více než 50 %.

Co by měly české firmy udělat pro lepší vý-
sledky? 
Podle našeho názoru by měli manažeři čes -
kých firem věnovat více času osvědčeným me-
todám z oblasti operational excellence (pro-
vozní efektivity), jako jsou např. metody Lean
managementu. Dalším důležitým faktorem je
to, že musí začít vnímat zefektivňování a opti-
malizaci jako kontinuální, nevyhnutelný
a nikdy nekončící proces.

Jak se dařilo vaší společnosti v minulém roce? 
V průběhu roku 2015 se zvýšil počet zaměst-
nanců a počet realizovaných projektů se zdvo-

násobil. Pokud se díváme na výsledky hospo-
daření v oblasti Lean, patříme na českém trhu
mezi absolutní špičku. Jedním z hlavních dů-
vodů bylo vysoké využití našeho vzdělávacího
a simulačního střediska Lean Fabrika, kde
v současné době k oblasti Lean managementu
přidáváme tréninkové moduly zaměřené na
Průmysl 4.0.

Byli jste partnerem projektu ČNOPK Téma
roku 2015 – Průmysl 4.0 rEvoluce probíhá...
Naší ambicí je stát se centrem pro oblast Prů-
myslu 4.0, kde se budou moci naši zákazníci
vzdělávat a čerpat z osvědčených zkušeností
s novými obchodními modely, kde mohou vy-
tvořit řadu prakticky využitelných synergií.
ČNOPK vnímáme jako seriózního partnera,
který jako jeden z mála subjektů působících na
českém území dostatečně vnímá význam
a rozsah tématu Průmysl 4.0.

Jak vidíte budoucnost českého průmyslu,
bude úspěšný v porovnání s ostatními ze-
měmi střední a východní Evropy?
Jsem optimista. Pokud si naši manažeři uvě-
domí, že neustálé zvyšování efektivity a produk-
tivity je v současné době nezbytností, bez které
se žádný podnik neuplatní v tvrdé globální kon-
kurenci, bude Česká republika pro naše západní
sousedy dostatečně zajímavou variantou jak
z pohledu nákladů, tak z pohledu kvality.

Jedním z témat roku v České republice je ini -
ciativa Průmysl 4.0. Pořádají se konference
a semináře, ministerstvo průmyslu a obchodu
v minulých dnech představilo v Brně iniciativu
Průmysl 4.0... Inspirací pro nás je německá In-
dustrie 4.0, byly uzavřeny dohody o spolu-
práci mezi oběma zeměmi v této oblasti.
V souvislosti s tím jsem se setkal s názorem,
že kopírujeme německou cestu místo toho,
abychom si zvolili model, který bude více vy-
hovovat našim podmínkám a potřebám. Je
tomu tak?   
V Německu se jedná o národní iniciativu, která
je reakcí na soudobý vývoj průmyslu ve světě.

Jeho hlavním cílem je zabezpečit udržitelnou
kompetitivní výhodu německé výrobní zá-
kladny při zavádění nejnovějších digitálních
technologií do výroby a distribuce. S podob-
nými iniciativami se setkáváme v dalších ze-
mích, od USA přes Evropu až po Čínu a Ja-
ponsko. Dochází i k propojování sil, vytváření
platforem, které sdružují významné nadná-
rodní společnosti a ty pak společně řeší vari-
anty nových obchodních modelů, které budou
předurčovat další rozvoj například průmyslu. 

Často se také setkáváme s výrazem 4. prů-
myslová revoluce, který zazněl poprvé na ve-
letrhu v Hannoveru v roce 2011, kdy jej ve své
závěrečné zprávě použila expertní skupina ně-
mecké vlády složená ze špičkových odborníků
a představitelů německého průmyslu, v které
je společnost ROI také přímo zapojena.

Pokud jde o Českou republiku, tak považuji
za správné, že se této problematice věnuje
velká pozornost. Je třeba pozorně sledovat
vývoj v těch zemích, které takříkajíc hrají prim
a rozhodujícím způsobem ovlivňují další vývoj
průmyslové výroby ve světě. Nebylo by ale
správné ho kopírovat, protože v takovém pří-
padě by se jednalo o promarněnou šanci. To
se týká i Industrie 4.0. Pro Němce má tato ini -
ciativa smysl, pro ČR se spíše hodí jiný model,
který bude vycházet z daných podmínek. Kon-
krétně mám na mysli například výrobní ná-
klady, které jsou v Německu výrazně vyšší než
v ČR, dále je to skladba českého průmyslu,
jeho vlastnická struktura a tak dále. Jakýkoli
průmyslový podnik může výraznějším způso-
bem reagovat na změny teprve tehdy, když mu
to generuje vysokou přidanou hodnotu. Přes-
něji, může investovat do nových technologií,
když má jistotu návratu vložených prostředků.
V opačném případě by to byl kontraproduk-
tivní krok.

Zmínil jste se o vytváření mezinárodních plat-
forem, které se zabývají obchodními modely
budoucnosti. Které to jsou?
Je jich řada. Pokud jde o průmysl, tak podle
mne nejprestižnější je konsorcium IIC – Indu-
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strial Internet Consortium (ww.iiconsortium.
org), které sdružuje na 250 organizací. Bylo za-
loženo v roce 2014 v USA pěti velkými společ-
nostmi - CISCO, INTEL, IBM,  AT&T a GE, které
zahrnují svět telekomunikací, správy dat a vý-
roby – zejména co se týče integrace lidí, strojů
a dat. Misí IIC je umožnit a urychlit osvojení in-
ternetu v jakémkoli typu podnikového procesu
nebo výroby. Společnosti se spojily, protože
zjistily, že sdílením nejlepších praktik mohou
pouze získat. Jednat sám za sebe by bylo
drahé a mohlo by to znásobit náročnost.

Jejich klíčovým zaměřením je interoperabi-
lita produktů a technologií a tzv. testbedy,
představující platformy pro vytváření experi-
mentů na opakující se bázi, za použití teorií,
stejně jako dat a výsledků testů. Příklady za-
hrnují Track & Trace (sledování lokalizace
a zneužití nástrojů pro zabránění zranění),
Micro grid (flexibilita analytických nástrojů
v reálném čase pro zvýšení efektivity ve tvorbě
energie, zejména v rámci obnovitelných
zdrojů), a INFINITE (dynamická rekonfigurace
sítě bez potřeby změny hardware a získání ko-
nektivity přes více přístupových bodů).

Mezi členy IIC patří jak technologičtí inová-
toři, lídři trhu, průzkumníci, tak i univerzity
a vlády. Od června minulého roku je členem
IIC i naše společnost.

Doplnil bych ještě, že představitelé plat-
formy Industrie 4.0 a Industrial Internet Con-
sortium se v minulých dnech dohodli na spo-
lupráci. V diskusi se došlo k tomu, že referen-
ční modely pro Industrie 4.0 (RAMI4.0) a IIC
(IIRA) mají řadu shodných prvků, což umožní
budoucí interoperabilitu. Další možná témata
zahrnovala spolupráci v oblastech IIC testbedů
a I4.0 testovacího zařízení infrastruktury, ve
standardizaci a tak dále. Obsáhlé informace
o jednání a jeho výsledcích jsou na www
stránkách obou platforem.

Je členem IIC některý český subjekt?
Kromě ROI Česká republika nikdo. Na www
stránkách konsorcia je seznam všech členů,
takže není problém si to zjistit.

Digitalizace a internet věcí jsou spojeny s po-
třebou nových obchodních modelů, mnohé
z nich ještě neznáme. Jiné už nabývají kon-
krétní podobu. Které to jsou?
Průběžně se soustředíme na šest. Prvním je di-
gitalizace produktů. V podstatě se jedná o to,
že například nákladní automobil bude vybaven
digitálním zařízením, které poskytne údaje
o nejkratší nebo nejrychlejší trase, spotřebě,
upozorní řidiče na nejbližší čerpací stanici, na
případnou možnou poruchu automobilu, „do-
mluví“ se s dalšími vozidly a tak dále. Díky
tomu bude doprava nákladů rychlejší s men-
šími provozními náklady. Za takové vozidlo
pak dopravce bude ochoten zaplatit více, pro-
tože se mu prostředky efektivním provozem
vrátí.

Druhým modelem je individualizovaný pro-
dukt. Je to v podstatě Průmysl 4.0, kdy je
umožněna s vysokou mírou automatizace vý-
roba malých sérií či jednotlivých kusů za eko-
nomicky přijatelnou cenu.

Třetí model je sdílený vývoj – nacházející
nové metody spolupráce. Je zajímavý z toho
důvodu, že například výrobce turbín své vý-
robky nebude prodávat, ale pronajímat. Záka-
zník bude platit za hodinu použití s tím, že se
nemusí starat o údržbu a tím mu odpadne

řada nákladů. Tu bude zabezpečovat výrobce
nebo dodavatel, který pomocí senzorů a čidel
bude v počítači „kontrolovat“ chod techniky
a včas bude upozorněn na opravu, potřebu vý-
měny dílu atd. Protože bude mít soustavný
přehled o všech výrobcích, tak v případě opa-
kované závady na více z nich bude moci řešit
jejich příčinu. Údržba a servis budou jednotné
a kvalitnější, protože je budou vykonávat lidé
s širokými znalostmi daného produktu v době
plánovaných odstávek.

Čtvrtým jsou sdílené inovace. V tomto pří-
padě budete mít například možnost prostřed-
nictvím internetu si sestavit osobní automobil
podle vlastních představ. Vyberete si podvo-

zek, motor, karosérii, vnitřní vybavení, do-
plňky. Jednotlivé prvky, byť od rozdílných vý-
robců, budou kompatibilní, takže nebude
problém automobil „smontovat“. Už dnes se
dražší automobily montují podle požadavků
a potřeb zákazníka, takže každý je vlastně ori-
ginál.

Dále je to pátý model data jsou zdrojem
zisku. Shromažďováním dat o zákazníkovi si
například zásilková společnost udělá jeho pro-
fil, bude „vědět“, že kupuje to či ono, a začne
mu nabízet produkty, které ho budou zajímat
a objedná si je. Přidaná hodnota se v tomto
případě generuje.  Šestý model – new market
používá technologie e-commerce k narušení
stávajících supply chainu.

V souvislosti s průmyslem 4.0 se hovoří o jeho
kybernetizaci, kdy robot nahradí člověka. Je
to reálné?
Továrna bez lidí je mýtus, o tomto tématu se
začalo hovořit před dvaceti třiceti lety. Navrho-
vané scénáře se dodnes nestaly realitou, a ne-
bude tomu tak ani v příštích letech. Žádný stroj
nemá stejný stupeň flexibility, situační inteli-
gence a přizpůsobivosti či kreativitu jako lidé.

Proto bude člověk stále nenahraditelný. Zde je
nutné si uvědomit, že společnosti jako Kuka,
ABB a další vyvíjejí roboty, které jsou již de-
sítky let nasazovány tam, kde to má smysl. IoT
není nová vlna robotizace, ale vlna nových dis-
ruptivních modelů. 

Rodney Brooks, zakladatel iRobot a jeden
z nejvýznamnějších odborníků na umělou in-
teligenci v USA, nedávno uvedl, že i velmi da-
lekosáhlé procesy učení nepomáhají strojům
rozvíjet svou vlastní vůli nebo vzbudit pocho-
pení lidských cílů, přání či motivace.

Jaký vliv bude mít digitalizace průmyslu na
zaměstnanost a vznik nových oborů?

Zde je třeba jasně rozlišovat mezi tvorbou fy-
zikální veličiny, tedy produktu, na jedné
straně a informačních a komunikačních pro-
cesů na straně druhé. Podle mého názoru ne-
bude velká změna ve výrobě v příštích letech
ve srovnání s dneškem. Stroje, zejména ro-
boty, bude „ovládat“ asistent pro podporu,
což bude nový obor.  Jedná se o směr, kterým
se ubírá řada předních vývojových firem jako
je KUKA, Universal Robots a další. Takovýto
vývoj je např. v Německu velmi naléhavý,
mimo jiné jako odpověď na demografické
změny. Můžeme očekávat určitou reorgani-
zaci v interní logistice, například dopravní sy-
stémy bez řidiče. To však bude evoluční pro-
ces v normálním rozsahu technologických
změn. Zaměstnanci budou samozřejmě více
zapojeni do interakce mezi člověkem a stro-
jem. Na rozdíl od toho budou změny v infor-
mačních a komunikačních procesech drama-
tické. Přímá komunikace mezi stroji, obrobky,
stejně jako dopravními prvky a systematická
organizace a koordinace výroby jsou jádrem
průmyslu 4,0. To přinese zásadní reformy ze-
jména pro IT oddělení, plánování a řízení pro-
cesů. �
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Ti hodnotili razantní vývoj v Česku.
Vzkaz ČNOPK, jejích partnerů jako Si-
emens, Škoda Auto, Bosch Rexroth

a významných vědecko-výzkumných insti-
tucí zní: V našem úsilí teď nesmíme pole-
vit! Ještě před rokem byl průmysl 4.0 jen
výjimečně předmětem veřejné a politické
diskuze. Nyní Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (MPO) v rámci své „Národní inici-
ativy Průmysl 4.0“ intenzivně pracuje na
strategii k jeho implementaci a díky
ČNOPK, která zprostředkovala bilaterální
rozhovory, uzavřelo dohodu o spolupráci
se Spolkovým ministerstvem pro vzdělá-
vání a výzkum (BMBF).

Partneři tématu roku se také shodli na
tom, že je potřeba zavést moderní systém
„vzdělávání 4.0“.

Z nuly na sto

Rok 2015 byl pro ČNOPK rokem průmyslu
4.0. V ekonomicky nejsilnějších zemích
byla digitalizace top tématem již dlouho.

Aby Česko mohlo udržet krok s globální
konkurencí, musí svoje hospodářství při-
způsobit digitálnímu propojování. „Chtěli
jsme tuto záležitost uvést do pohybu a vy-
volat širokou diskuzi o razantním digitál-
ním vývoji. Dnes můžeme říct, že se nám
společně s našimi partnery podařilo rozhý-
bat i politiku mnohem víc, než jsme dou -
fali,“ řekl výkonný člen představenstva
ČNOPK Bernard Bauer. Co se týče inicia -
tivy MPO, je potřeba vyčkat, kterým smě-
rem se vydá a jak podpoří a využije ino-
vační sílu tuzemské ekonomiky. ČNOPK
a její partneři jsou však zajedno v tom, že
je nutné podporovat hlavně malé a střední
firmy, které jsou základem hospodářství
a nesmí zůstat mimo vývoj.

Vzdělávání 4.0

Zástupci firem i vysokých škol si stěžovali na
nedostatečný zájem o technické studijní
obory a zastaralý vzdělávací systém v Česku.
Mnohým firmám se nedaří adekvátně obsa-

zovat technické pozice. Partneři tématu roku
se jednoznačně shodli na tom, že ani „Rok
průmyslu a technického vzdělávání“, kterým
byl Svazem průmyslu a dopravy ČR a čes -
kou vládou vyhlášen rok 2015, nepřinesl
žádné zásadní změny. „Právě digitální pro-
pojování vyžaduje víc než kdy dřív přesunout
vzdělávání přímo do firem,“ uvedl Bernard
Bauer a dodal, že musí být provedena re-
forma ve smyslu „vzdělávání 4.0“.

CONNECT VISIONS to SOLUTIONS

Novým tématem roku „CONNECT VISI-
ONS to SOLUTIONS“ navazuje ČNOPK na
téma digitálního propojování. „Firmám
z průmyslu, informačních a komunikačních
technologií, energie a logistiky chceme na-
bídnout inovační potenciál a dynamiku
startupů a prostřednictvím inovací vytvořit
konkrétní přidanou hodnotu,“ sdělil Ber-
nard Bauer. ČNOPK plánuje společně se
svými partnery vyhlásit na konci března
soutěž pro startupy. �
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Celkové výše 2,16 bilionů korun do-
sáhl v loňském roce objem česko-
německého zahraničního obchodu.

Zveřejněné údaje Českého statistického
úřadu hovoří jasně: byla prolomena
dvoubilionová hranice. Na celkovém ob-
jemu českého zahraničního obchodu se
Německo podílelo téměř 30 procenty
a potvrdilo tak opět roli nejvýznamněj-
šího hospodářského partnera České re-
publiky. „Česko-německé obchodní
vztahy jsou dlouhodobě velmi intenzivní.

Těží především ze zeměpisné i kulturní
blízkosti a podobnosti hospodářských
struktur v obou zemích,“ vysvětluje
úspěch bilaterálních hospodářských
vztahů Bernard Bauer, výkonný člen
představenstva ČNOPK a dodává:
„Věřím, že tento trend bude pokračovat
i letos. Hovoří pro to nejen očekávaný
růst české ekonomiky, ale také další zin-
tenzivnění spolupráce obou zemí v sou-
vislosti s digitálním propojováním hos-
podářství, které bude v příštích letech klí-

čovým faktorem pro konkurenceschop-
nost.“

V roce 2015 směřovala téměř třetina
českého vývozu do Německa, na dovozu
do ČR se Německo podílelo jednou čtvr-
tinou. Z pohledu Německa bylo Česko
v loňském roce v žebříčku obchodních
partnerů na jedenáctém místě. Mezi nej-
obchodovanější vyvážené i dovážené ko-
modity patřily automobily a stroje a jejich
součásti, kovové, plastové a elektrotech-
nické výrobky. �

Česko-německý obchod ve znamení rekordu

Téma roku 2016 „CONNECT VISIONS to SOLUTIONS“ má
firmám přinést konkrétní inovativní řešení
Povědomí o vývoji směrem k průmyslu 4.0 v Česku během loňského roku značně vzrostlo. Na tom se
shodli partneři tématu roku 2015 „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ Česko-německé obchodní
a průmyslové komory. 
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Letošní 15. ročník veletrhu FOR 
INDUSTRY by si rozhodně neměli ne-
chat ujít příznivci obráběcích strojů,

nástrojů a strojírenských technologií. Mezi
vystavovatele se vrací firma TAJMAC –
ZPS, která kromě dvou dlouhotočných
automatů a jednoho obráběcího centra na
ploše přes 200 m² představí také atrakci
pro návštěvníky - really speciál ve firem-
ním brandu. Společnost TEXIMP představí
3 až 5osé vertikální vysokorychlostní obrá-
běcí centrum HAAS vhodné pro sériovou
výrobu s požadavkem na krátké časy obrá-
bění.  Na veletrh se letos vrací také společ-
nost CNC INVEST, nově se představí První
hanácká BOW, zatímco tradičně se vele-
trhu zúčastní společnosti PROFIKA, MRG
CZ, TST SERVIS či Pegas-Gonda, RWT,
Boukal, Rexim či JC-Metal s novou řadou
upínek a novinkou ze svařovacích staveb-
nic od firmy Siegmund Systém 22. Náv-
štěvníci se mohou těšit na mobilní kali-
brační laboratoř M&B CALIBR a dále na
prezentaci společností  Mitutoyo Česko či
DEOM. Pružiny Praha představí novinku -
pružiny z nekruhových drátů a prodej kale-
ných planžet. Kromě těchto firem se na ve-
letrhu bude prezentovat řada dalších vy-
stavovatelů.

Na veletrhu FOR LOGISTIC se již tra-
dičně představí Jiří Štěpánek – INDEVA,
WANZL, KASYS a TENTE s novinkou 
E-Drive 1. Jedná se o elektricky poháněné
kolečko, které umožňuje snadnou manipu-
laci s těžkým nákladem a zvyšuje tím pra-
covní výkon. Letos poprvé bude na vele-
trhu společnost ITFutuRe s komplexní
sadou aplikací a nástrojů plusSystem, ma-
jící za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit
provádění běžných operací, či společnost
CCV, jež drží pozici jediné informačně uce-
lené vstupní brány do světa EDI a bezpapí-
rové výměny obchodních a logistických
dokladů v České republice. V rámci dopro-
vodného programu vystoupí společnost
DEKRA s konferencí na téma bezpečné za-
jištění nákladu i s praktickými ukázkami. 

Kdo dále se na veletrzích představí? 

Společnost Unicorn Systems předvede na
veletrhu FOR INFOSYS své novinky z ob-
lasti informačních a komunikačních tech-
nologií jako například ICT řešení. Prostřed-
nictvím svých produktů a služeb sestaví ře-
šení svým zákazníkům z oblasti energetiky
a utilit, komunikace a médií, výroby, ob-
chodu i dalších oborů v dohodnuté kvalitě,
kvantitě, termínu i rozpočtu a zúčastní se
i doprovodného programu, v rámci kte-

rého vystoupí s prezentací na téma In-
dustry 4.0 – Budoucnost IT v průmyslu.
Prvního ročníku veletrhu informačních sy-
stémů pro průmysl se zúčastní i další zají-
maví vystavovatelé, rozhodně si je nene-
chte ujít.

Mezi vystavovateli veletrhu FOR 3D se
představí společnost TOBEINCO, která je
prvním českým výrobcem kartonových

brýlí na virtuální realitu PanoBoard - Goo -
gle Cardboard, které je schopna pro klienty
potisknout jejich vlastním designem. Náv-
štěvníci veletrhu FOR 3D si mohou vyzkou-
šet brýle na virtuální realitu značek Ho-
mido, Vrizzmo, BeeVR, PanoBoard, 360°
kameru 360fly a 360° rigy na GoPro ka-
mery Freedom360 a otestovat si tak zážitek
z virtuální reality na vlastní kůži. Ve stánku
společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ
STROJE si budete moci prohlédnout hned
tři druhy 3D tiskáren typu MakerBot Repli-
cator 2, MakerBot Replicator 5th Gen a Ma-
kerBot Replicator Z18 a zároveň se dozvě-
dět vše o světě 3D technologií. Dále se na
veletrhu odprezentují například CheckTerra
s.r.o., ABBAS, a.s., a další.

Veletrh FOR ENERGO se doposud zamě-
řoval především na výrobu a rozvod elek-
trické energie. Nyní přichází se zcela novou
koncepcí, kdy se soustředí zejména na vý-
robu, rozvod a užití energie v širším pojetí.
Nomenklatura se rozšířila ve spolupráci
s odborníky na energetiku a s ČVUT
v Praze. Generálním partnerem veletrhu
FOR ENERGO a ENERGO SUMMITu se
stala Skupina ČEZ a partnerem Skupina
ÚJV, Řež.

ENERGO SUMMIT 

Dne 10. května 2016 proběhne již 2. ročník
mezinárodního energetického summitu,
který se koná vždy jednou za dva roky a re-
aguje na aktuální témata energetického
sektoru. Záštitu nad projektem převzalo
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická

asociace České republiky, Hospodářská ko-
mora ČR a nově také předseda vlády Bo-
huslav Sobotka. 

Využijte příležitost zúčastnit se
průmyslových veletrhů 
Jednotliví vystavovatelé jistě bezesporu
ocení velmi vstřícnou cenovou politiku,
a to nejen pro prezentaci strojů.  Navíc je
Praha již tradičně místem setkání špičko-
vých odborníků, obchodníků a představi-
telů veřejné správy. Tomuto faktu také při-
spívá, že je areál PVA EXPO PRAHA vý-
borně dopravně dostupný nejen pro náv-
štěvníky, ale také pro vystavovatele. Na-
chází se na konečné stanici metra C - Let-
ňany, má ideální napojení na dálnici a ob-
chvaty hlavního města včetně parkoviště
v areálu a dalšího odstaveného parkoviště
v blízkosti. �

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO| 
FOR LOGISTIC | FOR 3D| FOR INFOSYS
10. – 13. května 2016 | PVA EXPO PRAHA
| www.prumysloveveletrhy.cz

Na průmyslových veletrzích budou k vidění novinky a inovace
Začátkem května se otevřou brány PVA EXPO PRAHA všem návštěvníkům jarních průmyslových
veletrhů. Soubor zahrnuje veletrh FOR INDUSTRY zabývající se strojírenskými technologiemi, veletrh
FOR ENERGO zaměřený na výrobu a užití energie, FOR LOGISTIC pro logistiku, skladování
a manipulaci, veletrh FOR 3D pro 3D technologie a letos poprvé veletrh informačních systémů pro
průmysl - FOR INFOSYS. Kromě široké nabídky nových výrobků a technologií se může odborná
veřejnost těšit také na tematické přednášky a semináře. První den veletrhů, tedy 10. května, se navíc
uskuteční 2. ročník ENERGO SUMMITu s mezinárodní účastí řečníků.



Česká republika patří mezi nejbezpečnější
země, nicméně, i my musíme být připra-
veni na nejrůznější bezpečnostní hrozby

a mimořádné události, jejichž četnost za po-
sledních dvacet let vzrostla. Patří mezi ně ex-
trémní změny počasí – přívalové deště, krupo-
bití, sněhové kalamity a námrazy postihující
zejména dopravu a energetiku, výbuchy
a další průmyslové nehody velkého rozsahu,
velké a rozsáhlé požáry, povodně, otravy, ná-
lezy nebezpečných látek, hromadné nákazy
osob, veterinární nákazy, havárie s únikem
ropných látek a nebezpečných chemických
produktů, železniční nehody a hromadné sil-
niční havárie. 

Pro fungování společnosti v České repub-
lice je nutné mít zabezpečenou kritickou infra-
strukturu, neboť zajišťuje bezpečný chod státu,
fungování ekonomiky a veřejné správy a zá-
kladní životní potřeby obyvatelstva. Její poško-
zení by mělo dopady hospodářské, politické,
sociální, psychologické a také dopady na ži-
votní prostředí. 

Odpovědnost za bezpečnost kritické infra-
struktury v jednotlivých krajích mají krajské
úřady, pro které problematika krizového řízení
a připravenosti na mimořádné situace patří
k prioritním. Vyplývá to i ze slov hejtmana Zlín-
ského kraje Stanislava Mišíka, když hodnotil
minulý rok. „Po celý rok samozřejmě probí-
hala běžná práce hejtmana jako předsedy Bez-
pečnostní rady kraje (pravidelná zasedání),
jako předsedy Krizového štábu kraje (cvičná
svolání, kontroly dosažitelnosti, školení), jako
předsedy Povodňové komise kraje (svolání,
školení, školení povodňových komisí měst),
museli jsme kompletně změnit systém dotací
na podporu hasičů všech kategorií, museli
jsme nastavit systém pro rozdělení dotací ze
Státního fondu se spoluúčastí kraje a obcí pro
rok 2016, musel jsem reagovat na otázky spo-
jené s připraveností na řešení problémů na-
růstající migrační vlny a řada dalších prob-
lémů, které by se daly shrnout do kompetencí
hejtmana spojených s přípravou kraje na ře-
šení mimořádných událostí a krizových situ-
ací.“ 

Ne náhodou se první odborná konference
nazvaná Bezpečnostní fórum Zlínského kraje,
které by měly postupně proběhnout ve všech
krajích, konala 27. ledna právě ve Zlíně. Po-
vodně a další mimořádné události se Zlínsku
nevyhýbaly, takže si „na vlastní kůži“ vyzkou-
šeli připravenost a reakci na ně. Konference se
konala pod záštitou hejtmana kraje Stanislava
Mišáka, ministra průmyslu a obchodu Jana
Mládka a předsedy Správy státních hmotných
rezerv Pavla Švagra a ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem a Energetickou agenturou Zlín-
ského kraje. Akce navázala na parlamentní
konferenci Bezpečnost budoucnosti, vládou
schválenou Bezpečnostní strategii ČR, Ná-
rodní strategii kybernetické bezpečnosti ČR
a Evropský program pro bezpečnost a další

dokumenty. A také na cvičení Blackout 2014,
které se konalo v Praze a krajské taktické cvi-
čení Blackout JMK 2015.  Cílem konference
bylo diskutovat o aktuálních bezpečnostních
hrozbách, zejména v případě rozsáhlého vý-
padku elektrické energie, který by měl za ná-
sledek selhání všech ostatních infrastruktur-
ních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví
a majetku obyvatel kraje. Jednání bylo věno-
váno i analýze aktuálních bezpečnostních hro-
zeb a rizik a jejich řešení v kraji. Hovořilo se
i o připravované územní energetické koncepci
kraje.  Závěry konference se využijí k tvorbě
bezpečnostních materiálů. Dalším cílem kon-
ference bylo vzbudit hlubší zájem široké veřej-
nosti o danou problematiku prostřednictvím
akce samé, tak výstupů, které z ní budou při-
praveny. Jejím organizátorem byla společnost
E.B.V., z. ú., která kromě dalších aktivit, pořá-
dala v roce 2015 odbornou konferenci Pražské
bezpečnostní fórum věnovanou závěrům cvi-
čení Blackout 2014.

Na úvod jednání pozdravil účastníky konfe-
rence hejtman Stanislav Mišák a svou osobní
účastí po celou dobu jednání deklaroval, jak
velká pozornost se v kraji věnuje otázkám
bezpečnosti a připravenosti na mimořádné si-
tuace. Na konferenci vystoupili generál Andor
Šándor, bezpečnosní expert, který hovořil
o bezpečnostní strategii České republiky, bez-
pečnostních hrozbách a projektu Bezpečné
Česko, jehož iniciátorem je Asociace krajů
České republiky a který má přispět mj. k ener-
getické bezpečnosti a ochraně vodohospodář-
ské infrastruktury. Generál Šándor se dále za-
býval možnými riziky v rámci Integrovaného
záchranného systému v případě, že nastane
krizová situace.

Na něj navázal Miroslav Novák, ředitel Od-
boru příprav hospodářských opatření SSHR,
který hovořil o státních hmotných rezervách
a jejich použití v případě mimořádných udá-
lostí a po vyhlášení krizových stavů. Vladimír
Vlk, odborný konzultant a emeritní poradce
ministra průmyslu a obchodu se zaměřil na
energetickou bezpečnost z pohledu Státní

energetické koncepce včetně zajištění zdrojů
a surovin. S tématem Jak vybudovat bez-
pečný region (Metodika plánování kontinuity
činnosti kritické infrastruktury pro potřeby ve-
řejné správy) vystoupil Ivan Beneš, místo-
předseda Výboru pro udržitelnou energetiku
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Bezpeč-
nostní řešení v souvislosti s migrací, bezpeč-
nost utilit, kybernetická bezpečnost a projekt
Bezpečný kraj byly tématem prezentace Jiřího
Sticha, ředitele Telco, Media, Utility společ-
nosti ATOS

Odpolední část zahájil Mirek Baloun, Bez-
pečnostní ředitel společnosti MH SYSTEM,
který se zabýval Systémem krizové komuni-
kace při mimořádných situacích. O rizicích
spojených s migrací obyvatelstva hovořila
Adéla Stružková, manažerka společnosti EGO
Zlín. Tomu, jak může Energetická agentura
Zlínského kraje přispět k energetické bezpeč-
nosti kraje, věnovala svou prezentaci Miro-
slava Knotková, ředitelka EA ZK. Simulací pro-
cesů krizového managementu v systému ce-
loživotního vzdělávání složek integrovaného
záchranného systému a orgánů veřejné
správy se zabýval Marek Smetana, tajemník
Katedry ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpeč-
nostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

Na konferenci dále měli vystoupit Václav
Fryš, ředitel společnosti SOMA-ES na téma
Blackout a jeho dopady na bezpečnost a zdraví
obyvatel a Jaroslav Pejčoch, ředitel společ-
nosti T-SOFT s prezentací Příprava a řízení cvi-
čení krizových situací, vizualizace následků
a řešení mimořádné události velkého rozsahu
na příkladu cvičení Blackout 2014 v Praze.
Vzhledem k diskusi, která doprovázela jednot-
livá vystoupení, nebylo možné plně vyčerpat
program konference z časových důvodů, takže
nebyly prezetovány. 

Jedním z výstupů konference jsou materiály
na následujících stránkách časopisu CzechIn-
dustry, který byl mediálním partnerem akce,
s dalšími materiály včetně prezentací a závěrů
konference se zájemci mohou seznámit na
stránkách www.ebv-zu.cz �
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Bezpečné Česko, bezpečný kraj, bezpečný region...
Žijeme v čase, který z hlediska bezpečnostního prostředí je označován jako svět globální krize se
všemi důsledky, které z toho vyplývají, včetně klíčových bezpečnostních hrozeb, jako jsou regionální
konflikty, zhroucení států, selhání mezinárodních institucí a mezinárodního práva, outsourcing
a privatizace bezpečnosti a terorismus.



Pane řediteli, co vše patří do kompetence
Správy státních hmotných rezerv?
Činnost Správy upravuje řada zákonů, tím zá-
kladním je zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti
Správy státních hmotných rezerv. Ten sta-
noví, že Správa je ústředním orgánem státní
správy pro hospodářská opatření pro krizové
stavy a státní hmotné rezervy. Další velkou
oblastí, spadající do působnosti Správy, je
i ropná bezpečnost, kterou upravuje zákon
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy.
Tyto tři oblasti spadají do gesce Správy stát-
ních hmotných rezerv. V souvislosti s tím
Správa zajišťuje i koordinaci věcných zdrojů
za krizových situací. K tomu vytvořila a pro-
vozuje informační systémy pro podporu plá-
novacích a rozhodovacích procesů orgánů
krizového řízení, zejména Informační systém
Argis a Informační systém Krizkom. 

Jaká je struktura SSHR?
Správu tvoří ústředí se sídlem v Praze a úče-
lové organizační jednotky. V čele Správy je
předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.
Ústředí je v návaznosti na působnost Správy

rozdělené na tři sekce a zajišťuje základní pů-
sobnost ústředního správního úřadu. Úče-
lové organizační jednotky jsou vlastně stře-
diska a jejich pobočky rozmístěné po celém
území ČR za účelem skladování a správy stát-
ních hmotných rezerv. 

Jednu z oblastí tvoří hospodářská opatření
pro krizové stavy. Můžete to konkretizovat? 
Hospodářská opatření pro krizové stavy
jsou definována zákonem č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy. Jejich cílem je zajištění organizač-
ních, materiálních nebo finančních opa-
tření, které jsou nezbytné pro zajištění do-
dávek výrobků, prací a služeb důležitých
pro překonání krizových stavů. Základní
články hospodářských opatření pro krizové
stavy jsou správní úřady na všech úrovních
od obcí s rozšířenou působností, přes kraj-
ské úřady až po ministerstva, a vláda ČR.
Jednodušeji řečeno, jedná se o opatření
předem plánovaná, připravovaná před vy-
hlášením krizového stavu a přijímaná úřady
po vyhlášení krizového stavu za účelem

překonání dané krizové situace. Celý sy-
stém hospodářských opatření se skládá
z pěti vzájemně propojených podsystémů –
systémů nouzového hospodářství, hospo-
dářské mobilizace, státních hmotných re-
zerv, regulačních opatření a systému vý-
stavby a údržby infrastruktury.

S tím úzce souvisí plánování věcných zdrojů
v rámci nouzového hospodářství. Jakou roli
v něm sehrávají krajské úřady a obce s roz-
šířenou působností?
Dá se říct, že velice důležitou a můžeme
uvést, že zásadní. Oba zmíněné úřady mají
ze zákona povinnost zpracovat pro svůj
územní obvod Plán nezbytných dodávek,
což je vlastně základní plánovací dokument
pro oblast plánování věcných zdrojů v ob-
lasti nouzového hospodářství. Při jeho zpra-
cování se vychází z provedené analýzy mo-
žných způsobů ohrožení zahrnutých do kri-
zového plánu, na jehož základě úřady sesta-
vují seznam nezbytných dodávek pro svůj
obvod. Úřady plánují, jaké věcné zdroje
budou potřebovat pro řešení jednotlivých

Státní hmotné rezervy se skládají z hmotných rezerv, pohotovostních
zásob, zásob pro humanitární pomoc a mobilizačních rezerv,
řekl CzechIndustry Miloslav Novák, ředitel Odboru příprav hospodářských opatření SSHR
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typů krizových situací. Cílem je prioritně za-
jistit potřebné věcné zdroje v rámci územ-
ního obvodu. Pokud na území úřadu není
možné věcné zdroje zabezpečit, požádá
o jejich zajištění nadřízený úřad. Minister-
stva zajišťují věcné zdroje z hlediska své pů-
sobnosti za území celé republiky na základě
požadavků krajů a své vlastní působnosti.
Pokud prokazatelně věcné zdroje nemohou
zajistit, mohou požádat Správu o vytvoření
pohotovostních zásob. Z výše uvedeného
popisu je zřejmé, že nákup pohotovostních
zásob je až tím posledním opatřením, které
se realizuje pouze v případě, že všechna
ostatní řešení jsou vyčerpána. Tento pláno-
vací proces probíhá periodicky ve dvoule-
tých cyklech, takže je zajištěna průběžná ak-
tualizace plánů nezbytných dodávek.
Správa pak provádí kontroly plnění úkolů
v oblasti hospodářských opatření pro kri-
zové stavy u krajských a ústředních správ-
ních úřadů.

K tomu slouží informační systém Argis,
který je vytvářen, rozvíjen a provozován
Správou k zabezpečení informační podpory
plánovacích a rozhodovacích procesů or-
gánů krizového řízení od úrovně obcí s rozší-
řenou působností, přes orgány krajů až po
ústřední správní úřady, včetně Správy, v ob-
lasti zajišťování a vytváření věcných zdrojů
pro řešení krizových situací.

Když budeme konkrétní, jaký je systém čin-
nosti SSHR při použití hmotných rezerv za
krizových stavů?
Na úvod je vhodné uvést na pravou míru
pojem státních hmotných rezerv. Ty se sklá-
dají ze čtyř druhů – hmotných rezerv, poho-
tovostních zásob, zásob pro humanitární
pomoc a mobilizačních rezerv. Každý z těchto
druhů má své dané určení. Pohotovostní zá-
soby slouží k zajištění nezbytných dodávek,
mobilizační rezervy slouží k zajištění mobili-
začních dodávek, což jsou vlastně nezbytné
dodávky určené pro ozbrojené síly a ozbro-
jené bezpečnostní sbory za stavu ohrožení
státu a válečného stavu, zásoby pro humani-
tární pomoc jsou určeny pro osoby mate-
riálně postižené krizovou situací a hmotné re-
zervy slouží k zajištění obranyschopnosti
státu, odstraňování následků krizových situ-
ací a ochranu životně důležitých hospodář-
ských zájmů státu. 

Dále je potřeba říci, že využití věcných
zdrojů za krizových stavů funguje obdobně
jako systém jejich plánování. Každý úřad je
povinen prioritně využívat věcné zdroje na
území svého obvodu a k tomu mu legisla-
tiva (zejména krizový zákon) dává důležité
pravomoci. Koordinací poskytování věc-
ných zdrojů za krizových situací je pověřena
Správa, která k tomuto účelu, v součinnosti
s ostatními správními úřady a krajskými
úřady, připravila metodiku, kterou schválila
vláda. Zároveň Správa vytvořila a provo-
zuje informační systém Krizkom, který vy-
užívají všechny obce s rozšířenou působ-
ností, krajské úřady a magistrát hlavního
města Prahy, ministerstva a jiné ústřední
správní úřady, ústřední krizový štáb a or-
gány HZS ČR a Policie ČR. Tento informační
systém poskytuje uživatelům informace
o dostupných věcných zdrojích, tj. o nezbyt-
ných dodávkách, o státních hmotných re-
zervách a o ostatním majetku státu využitel-

ném k řešení krizových situací. Současně
informační systém Krizkom umožňuje
uplatňovat požadavky na věcné zdroje
(včetně státních hmotných rezerv) a jejich
řešení v rámci celého systému.

Pokud se týká samotných státních hmot-
ných rezerv, o jejich bezplatném využití za
krizového stavu rozhoduje vláda. Za krizo-
vého stavu jsou rovněž aktivovány krizové
štáby jednotlivých ministerstev a Správy
a zpravidla i Ústřední krizový štáb. Za zá-
kladní role Správy při krizovém stavu mů-
žeme považovat koordinaci poskytování věc-
ných zdrojů na úrovni ústředního krizového
štábu, dále poskytování státních hmotných
rezerv a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
příjem a distribuci zahraniční materiální po-
moci.

S tím úzce souvisí metodika a systém pro
vyžadování věcných zdrojů za krizových
stavů.
Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů
zpracovala Správa státních hmotných rezerv
ve spolupráci s ostatními ÚSÚ a KÚ. Ná-
sledně byla schválena usnesením vlády. Sta-
noví pravidla a jednotné postupy orgánů kri-
zového řízení na všech stupních při uplatňo-
vání požadavků na věcné zdroje za krizové si-
tuace.

Základním způsobem pro vyžadování věc-
ných zdrojů za krizových situací je využití in-
formačního systému Krizkom, jako nástroje
pro koordinaci a podporu procesů při řešení
požadavků na věcné zdroje za krizových
stavů, které orgány krizového řízení stano-
vené zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení, potřebují k překonání krizové situace
nebo k odstranění jejich následků. Zajišťuje,
jako základní komunikační nástroj, podporu
všech procesů v souladu s „Metodikou pro
vyžadování věcných zdrojů za krizové situ-
ace“, schválenou usnesením vlády. IS kriz-
kom byl vytvořen v roce 2010, s využitím
i poznatků a návrhů krajských úřadů a minis-
terstev a v plném rutinním provozu je od
1. 3. 2012 v návaznosti na schválení uvedené
Metodiky.

IS Krizkom využívají orgány krizového ří-
zení na úrovni obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností, krajských úřadů, ředitelství
hasičských záchranných sborů krajů, minis-

terstev a jiných ústředních správních úřadů
a ochraňovatelé (střediska Správy a smluvní
ekonomické subjekty) pohotovostních zásob
a zásob pro humanitární pomoc. IS Krizkom
se v praxi plně osvědčil (viz např. povodně
v roce 2013) a je dále připravován jeho rozvoj
na základě poznatků a potřeb orgánů krizo-
vého řízení a změn v oblasti legislativy.

Kdo a o čem rozhoduje, je systém dosta-
tečně operativní?
O bezplatném použití státních hmotných re-
zerv, s výjimkou zásob pro humanitární
pomoc, rozhoduje vláda. Uvolnění zásob pro
humanitární pomoc je v kompetenci před-
sedy Správy. O použití konkrétních pohoto-
vostních zásob rozhoduje ústřední správní
úřad, na základě jehož požadavku byly poho-
tovostní zásoby u Správy před vznikem kri-
zové situace vytvořeny. 

Celkově je celý systém vyžadování věc-
ných zdrojů nastaven tak, aby mohly být po-
užity odpovídající věcné zdroje a v co nej-
kratší době byly k dispozici na postiženém
území. K tomu významně přispívá používání
již uvedeného informačního systému Kriz-
kom. V něm okamžitě všechny orgány krizo-
vého řízení vidí, kdo, co a v jakém množství
požaduje a mohou tak na požadavky rychle
reagovat. Všichni (orgány žadatele i řešitelů)
dále mají průběžně k dispozici informaci
o stavu řešení požadavku i zajištění věcného
zdroje.

Je důležité v souvislosti s předcházejícími
odpověďmi vědět, co vše pohotovostní zá-
soby zahrnují. Řekněte nám o nich prosím
více.
Tvoří je vybrané základní materiály a vý-
robky, které jsou určené k zajištění nezbyt-
ných dodávek, které nelze zajistit obvyklým
způsobem. Jsou určeny pro podporu obyva-
telstva, činnost havarijních služeb a hasič-
ských záchranných sborů po vyhlášení krizo-
vých stavů.

Škála samotných komodit je velice roz-
sáhlá, od prostředků pro oblast nouzového
zásobování pitnou vodou, likvidace nebez-
pečných nákaz zvířat a rostlin, nouzového
přežití obyvatelstva či odstraňování ná-
sledků povodní přes detekci a dekontami-
naci nebezpečných látek, zabezpečení pro-
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středků zdravotnictví, rozšíření lůžkové kapa-
city nemocnic, řešení ropné nouze, pro-
středky pro likvidaci požárů, prostředky pro
trhací práce a pyrotechnickou činnost, pro-
středky pro řešení průmyslových havárií,
prostředky pro zajištění veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti až po prostředky na ob-
novu sjízdnosti dopravních cest a řadu dal-
ších oblastí.

Pro lepší představivost mohu uvést něko-
lik konkrétních druhů prostředků, jako jsou
například cisterny na pitnou vodu, elektro-
centrály pro zajištění náhradního zdroje elek-
trické energie, protipovodňové zábrany, čer-
padla na kapaliny včetně vysokokapacitních,
vysoušeče zdiva, desinfekční prostředky, za-
řízení pro dekontaminaci osob či techniky,
ale třeba i provizorní silniční mosty nebo
technika v podobě nákladních aut, tahačů, je-
řábů, vyprošťovací tank, a podobně.

Část pohotovostních zásob je přímo ulo-
žena u HZS ČR tak, aby mohly být okamžitě
použity pro řešení krizových situací i mimo-
řádných událostí.

A jak je to s použitím zásob pro humanitární
pomoc za krizového stavu?
O jejich vydání rozhoduje předseda Správy
státních hmotných rezerv a to na základě po-
žadavku hejtmana nebo starosty obce s roz-
šířenou působností. Z logiky věci, jelikož je
humanitární pomoc poskytována osobám
vážně materiálně postiženým krizovou situ-
ací, jsou zásoby pro humanitární pomoc vy-
dávány bezplatně. Jedná se zejména o pro-
středky pro nouzové přežití a pro osobní hy-
gienu.

Při krizovém stavu je poskytován materiál ze
zahraniční humanitární pomoci. Kdo ho
spravuje a podle jakého klíče se poskytuje?
Movitý majetek darovaný České republice ze
zahraničí v rámci zahraniční humanitární po-
moci přebírá Správa na základě podnětu Mi-
nisterstva vnitra. Po převzetí jej začlení do
příslušné kategorie státních hmotných rezerv
a je oprávněna s tímto majetkem hospodařit.
Po dobu krizových stavů tento majetek po-
skytuje k řešení krizové situace v souladu
s požadavky Ministerstva vnitra.

Jak jsou používány státní hmotné rezervy
pro řešení mimořádných událostí? Pokud
vím, tak v této oblasti dochází k úpravě le-
gislativy. V čem konkrétně a kdy se dá oče-
kávat její schválení?
Dlouhodobou snahou Správy je umožnit,
v rámci jednoznačně a transparentně vyme-
zených pravidel, poskytování státních hmot-
ných rezerv i pro řešení mimořádných udá-
lostí a zároveň i po ukončení krizového stavu,
pro odstraňování následků krizové situace.
Ovšem k tomu bylo potřeba vymezit odpoví-
dající podmínky v rámci legislativy. 

Od prvního března vstupuje v platnost no-
vela zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti
Správy státních hmotných rezerv. Novelizace
přináší dvě změny, respektive novinky. Na zá-
kladě té první nyní bude moci Správa, na zá-
kladě žádosti krajských úřadů, ministerstva
vnitra a HZS ČR, poskytnout státní hmotné
rezervy složkám integrovaného záchranného
systému i pro potřeby řešení mimořádných
událostí. Druhou změnou bude možnost po-
užití státních hmotných rezerv i za účelem

odstraňování následků krizové situace po
ukončení krizového stavu a pro podporu čin-
ností souvisejících s obnovou území. 

Pokládáme to za krok správným směrem
a chtěli bychom ve spolupráci s dalšími mi-
nisterstvy v tomto procesu pokračovat.
Cílem je, aby majetek, který stát vytvoří pro
řešení krizových situací, bylo možné efek-
tivně využít i v jiných případech v rámci pod-
pory integrovaného záchranného systému,
zdravotnické záchranné služby, havarijních
služeb i Státní veterinární správy. 

K efektivnímu poskytování státních
hmotných rezerv pro řešení mimořádných
událostí Správa realizuje řadu zásadních
opatření. Jedná se zejména o zajištění ne-
přetržité pohotovosti odborných pracov-
níků Správy a vybraných subjektů, u kte-
rých jsou uloženy určené státní hmotné re-
zervy, upřesnění postupů pro vyžadování
a poskytování státních hmotných rezerv
s krajskými úřady, s Ministerstvem vnitra,
Hasičským záchranným sborem ČR a Policií
ČR. Řada pohotovostních zásob byla zařa-
zena přímo do výjezdových plánů základ-
ních složek integrovaného záchranného sy-
stému.

Na závěr bych se Vás chtěl zeptat na mož-
nosti použití státních hmotných rezerv
mimo krizové situace a mimořádné udá-
losti.
Státní hmotné rezervy jsou majetkem státu
a jsou prioritně vytvářeny pro použití za kri-
zových stavů. Další prioritou je rozšíření
možnosti jejich použití zejména pro řešení
mimořádných událostí velkého rozsahu. Při
zachování výše uvedených priorit, mohou
být v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
o majetku České republiky a jejím vystupo-
vání v právních vztazích poskytnuté státní
hmotné rezervy i pro další účely podle to-
hoto zákona pro organizační složky státu,
státní organizace, právnické i fyzické osoby.
Jedná se o poskytnutí zpravidla za úplatu,
a pokud jsou splněny podmínky zákona, pak
je lze poskytnou i bezplatně, a to výhradně
osobám, jejichž hlavním účelem není pod-
nikání. �
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Projekt Národní informační systém integro-
vaného záchranného systému (NIS IZS),
jehož realizační fáze skončila k poslednímu

prosincovému dni minulého roku, byl připraven
a uskutečňován v gesci Ministerstva vnitra-ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky v letech 2010 – 2015. Byla
tak vytvořena platforma pro systémovou vý-
měnu dat mezi základními složkami IZS, dále se
zefektivní příjem tísňového volání občanů
a zrychlí doba odezvy ZS IZS na tísňové volání,
což se projeví především zrychlením zásahu při
mimořádných událostech a rychlejším poskyto-
váním pomoci občanům. Projekt představuje
tzv. „střechové řešení“ (společně využívané
technologie), na které navazují krajské a centrální
standardizované projekty základních složek IZS.

Centrální standardizovaný projekt GŘ HZS
byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení in-
formačního systému operačního a informač-
ního střediska s cílem zajistit provoz informač-
ních a komunikačních sítí a služeb HZS ČR
včetně dokonalého propojení všech ZS IZS
mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak za-
jistit vysokou akceschopnost a interoperabi-
litu.

Výstupy CSP umožní včasnou a efektivní re-
akci na zvyšující se hrozby či následky přírod-
ních a technologických rizik, které lze eliminovat
či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně
akceschopnosti a efektivity operačního řízení
HZS v rámci základních složek IZS. Jedná se ze-
jména o potřebu včasného zásahu na místě mi-
mořádných událostí.

V rámci projektu byly pořízeny nové techno-
logie pro operační řízení s napojením na tech-
nologie vybudované v projektu NIS IZS umož-
ňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení
údajů z tísňového hovoru, vyšší účinnost ope-
račního řízení a nasazování sil a prostředků,
zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení
přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit
interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasič-
ských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostat-
ními základními složkami IZS. Součástí dodá-
vek byly také technologie pro projekční systém
pro operační a informační středisko MV-gene-
rálního ředitelství HZS pro vizualizaci operační
situace v rámci HZS a ostatních základních slo-
žek IZS.

Centrální standardizovaný projekt je
s ostatními dílčími projekty součástí pro-
gramu "Jednotná úroveň informačních sy-
stémů operačního řízení a modernizace tech-
nologií pro příjem tísňového volání základních
složek IZS" a vytvořil společnou systémovou
a technologickou jednotnost operačních stře-
disek HZS. Obdobné projekty byly realizovány
hasičskými záchrannými sbory ostatních
krajů, čímž došlo k synergickému efektu jejich
realizace.

Technologie a telefonie pro operační řízení
operačního a informačního střediska HZS
Zlínského kraje a napojení na NIS IZS
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se po-
dílel na celonárodním projektu s názvem Kraj-
ský standardizovaný projekt HZS Zlínského

kraje (Projekt Integrovaného operačního pro-
gramu). Informační systém operačního řízení
(IS OŘ) hasičských záchranných sborů krajů
(dále jen „HZS krajů“) je páteřním prvkem za-
jišťujícím včasnou reakci na mimořádnou udá-
lost, účinnou a koordinovanou spolupráci
všech jednotek požární ochrany a IZS, krizo-
vých štábů, velení, dispečerů operačního řízení
a dalších odpovědných příslušníků.

Systém jako takový je komplexní a pokrývá
oblasti potřeb operačního řízení od příjmu a vy-
hodnocení mimořádné události operátorem
dispečerské aplikace, přes lokalizaci události na
mapách systému GIS (Geografický informační
systém), automatizovaný návrh potřebné tech-
niky k jejímu vyřešení, vyhlášení odpovídajícího
stupně poplachu – požárního poplachového
plánu a poplachového plánu IZS, zajištění inte-
roperability na úrovni jednotlivých HZS krajů
ale i mezi dalšími základními složkami IZS, až
po celé předdefinované série automatických
akcí. Ty umožňují mimo jiné ovládat technolo-
gie požárních stanic, jakými jsou například
automaticky otevíraná vrata garáží výjezdové
techniky, rozsvěcení výstražných světel či roz-
svícení výjezdových semaforů. Cílem návrhu
architektury IS OŘ je poskytnout řešení, které
zajistí vysokou dostupnost všech služeb. Sy-
stém je koncipován na redundantní topologii,
která minimalizuje počet míst náchylných k sel -
hání. Projekt je navržen jako moderní‚ kom-
plexní informační sytém s vrstvovou struktu-
rou. Aplikační vrstvou rozumíme veškeré
služby, portály a programové vybavení operač-
ního řízení. Serverová vrstva zajišťuje nezbytné
prostředí pro běh aplikační vrstvy, datová úlo-
žiště a vysoký výpočetní výkon. Síťová vrstva
poskytuje služby a prostředky pro připojení
vnějších sítí a systémů. Mezi hlavní informační
zdroje pro projekt patří NIS IZS, kde se přijímají

a vytěžují tísňová volání. Z hlediska realizované
funkcionality se systém operačního řízení dělí
na tři základní části. První z nich je část infor-
mační. Zabezpečuje sběr, zpracování a prezen-
taci informací potřebných k výkonu operačního
řízení. V širším smyslu pak i přenos a ukládání
těchto informací. Druhá a třetí část systému je
technologická a komunikační. Slouží k ovládání
a monitoringu technologických prostředků vy-
užívaných při operační činnosti. Tyto prostředky
jsou značně různorodé povahy (radiostanice,
telefonie, ovládání budov – rozhlasy, světla,
vrata, systémy vyrozumění, apod.). Hlavní úlo-
hou technologického systému je jejich inte-
grace do jednotného rozhraní. To je jednak vy-
užíváno pro centralizované manuální ovládání
a monitoring integrovaných technologií. Dále
pak pro automatické akce konfiguračně navá-
zané na definované události systému. Pomocí
výše popsaných automatických akcí využívá
nasbíraná data a na základě průběhu výkonu
činnosti je i generuje i technologický systém
a výrazně tak usnadňuje a zrychluje všechny
činnosti dispečera operačního řízení.

Hlavní část výkonu operačního řízení leží
v těžišti čtyřech platforem, jsou to výše po-
psané tři funkcionality systémů – dispečerské
aplikace, včetně platformy organizační, spočí-
vající v dohledu nad systémy OPIS, zabezpe-
čení provozu a v neposlední řadě personálním
obsazením kvalifikovaných příslušníků. Projekt
IOP slouží pro efektivní řízení výkonu činnosti
jako vysoce humanitárního systému pomoci
v krizových situacích, který přinese při dané
úrovni řízení a zejména lidského potenciálu nej-
efektivnější, nejprogresivnější a nejekonomič-
tější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na
životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice
v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými
událostmi. �
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Informační systém operačního řízení je páteřním prvkem
zajišťujícím včasnou reakci na mimořádné události 



Bezpečný region je jedním z nejdůle-
žitějších prvků podílejících se na kva-
litě života jeho obyvatel. Kvalita ži-

vota se odvíjí od naplnění základních po-
třeb člověka, které definoval americký psy-
cholog Abraham Harold Maslow v roce
1943. Podle této teorie má člověk pět zá-
kladních potřeb – společně pak tvoří ja-
kousi pomyslnou pyramidu:

1. fyziologické potřeby
2. potřeba bezpečí, jistoty
3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
4. potřeba uznání, úcty
5. potřeba seberealizace

Fyziologické potřeby jsou základní po-
třeby lidského organismu nutné k přežití
a mají proto nejvyšší prioritu. Jakmile jsou
naplněny, začnou narůstat potřeby jistoty
a bezpečí. Zbývající 3 potřeby tvoří nad-
stavbu poskytující pocit štěstí, naplnění
a seberealizace.

Souvislost bezpečí a lidských svobod

Výše uvedené potřeby lze dát do souvi-
slosti s lidskými svobodami, tak jak je vy-
tyčil prezident Roosevelt 6. ledna 1941: 

•  svoboda od strachu 
•  svoboda od nedostatku
•  svoboda slova a přesvědčení
•  svoboda vyznání
a jak je převzala do své preambule Vše-

obecná deklarace lidských práv, přijatá Val-
ným shromážděním OSN 10. prosince
1948:

„Vybudování světa, ve kterém lidé, zba-
vení strachu a nouze, se budou těšit svo-
bodě projevu a přesvědčení, bylo prohlá-
šeno za nejvyšší cíl lidu“.

Uspokojení fyziologických potřeb úzce
souvisí se svobodou od nedostatku. Uspo-
kojení potřeby bezpečí a jistoty souvisí se
svobodou od strachu. 

Lidská bezpečnost (Human security) je
vznikající paradigma pro chápání globál-
ních zranitelností. Zahrnuje tyto 2 svo-
body: svobodu od strachu a svobodu od
nedostatku. Takto chápaná lidská bezpeč-
nost posiluje legitimitu a stabilitu státu.
Bez zajištění lidské bezpečnosti není
možná nadstavba svobody seberealizace,
se kterou souvisí další dvě svobody: svo-
boda projevu a svoboda přesvědčení
(obr. 1).

Rozpracování preambule Všeobecné de-
klarace lidských práv do desítek dílčích
práv a svobod vedlo k tomu, že se mnohdy
ztrácí integrální smysl a to umožňuje, aby
různé skupiny prosazovaly účelově dílčí
práva na úkor lidské bezpečnosti občanů
daného státu.

Podle koncepce přirozeného práva končí
svoboda jednotlivce tam, kde začíná svo-
boda druhého. Lze se jistě ztotožnit i s vy-
jádřením prezidenta B. Obamy v knize
„Yes We Can“, že svoboda musí znamenat
svobodu od strachu, ne svobodu anarchie

Jak vybudovat bezpečný region
Ivan Beneš, místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
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Obr. 1. Lidské svobody z pohledu hierarchie lidských potřeb podle Maslowa

Obr. 2. Kdo je zranitelný, vůči čemu a proč

Obr. 3. Přiřazení globálních rizik



(„Freedom must mean freedom from fear,
not the freedom of anarchy.”)

Svět rizik a zranitelnost obyvatel

Stát/region, který je primárně odpovědný
za blaho svých občanů, by měl pozorně
vnímat jejich zranitelnost. Organizace
UNDP (United Nations Development Pro-
gramme) ve své zprávě Human Develop-
ment Report 2014, s podtitulem Sustaining
Human Progress: Reducing Vulnerabilities
and Building Resilience, vystihuje zranitel-
nost občanů a celých regionů takto (obr. 2).
Zranitelnost přestává být nepřehledným
abstraktním pojmem, pokud ji dokážeme
členit podle tří otázek. Kdo je zranitelný?
Vůči čemu? Proč?

Zpráva poukazuje na zranitelnost 3 cílo-
vých skupin, které jsou ovšem v rámci ži-
vota v daném státě v jasné interakci. Ovliv-
ňují nejen sebe navzájem, ale zvyšují
i hrozby, které přímo ohrožují občany, ma-
jetek a životní prostředí a mohou tak zrani-
telnost určitých skupin zesilovat. 

Pokud hovoříme o hrozbách, je třeba je
vnímat v kontextu globalizace. Dospěli
jsme k nejsložitější éře v dějinách lidstva,
vzájemně závislé a propojené. Tři největší
stresory, kterým lidstvo v současnosti čelí,
jsou:

•  změna klimatu
•  konečnost zdrojů
•  růst lidské populace 

Organizace World Economic Forum vy-
dává každoročně zprávu o globálních rizi-
cích s výhledem na příštích 10 let. Jestliže
vycházíme z posledních dvou zpráv (The
Global Risk Report 2015 a 2016), pak nej-
vážnějším globálním rizikem v současnosti
je migrace a mezistátní konflikt – válka.
V kvadrantu nejvážnějších rizik se ale na-
chází řada dalších, která přímo ohrožují lid-
skou bezpečnost. Pokud zahrneme tato ri-
zika do obrázku 2, získáme obraz potenci-
álních problémů, které musí politická re-
prezentace státu/regionu řešit, aby zacho-
vala alespoň současnou úroveň lidské bez-
pečnosti občanů (obr. 3).

Podle zprávy rozsáhlá migrace, která
v současnosti sužuje Evropu a bude pokra-
čovat i v příštích letech, bude kombino-
vána s rizikem růstu nezaměstnanosti a fi-
skální krize. Kombinace zranitelnosti a glo-
bálních rizik vytváří riziko dominového roz-
padu jednotlivých států. Spouštěcími fak-
tory jsou nízká sociální soudržnost (polari-
zace společnosti a stavění občanů proti
sobě), nezodpovědnost některých nestát-
ních organizací (ziskových i neziskových)
a slabý stát. Nedělejme si iluze, že Evropa
je bezpečným regionem současného
světa. Od poloviny 90. let minulého století
svět zmítají hybridní konflikty, kdy se hra-
nice mezi mírem a válkou stírají. I prospe-
rující stát/region se tak může během něko-
lika měsíců ponořit do chaosu, pokud ne-
bude schopen zajistit svým obyvatelům
svobodu od nedostatku a svobodu od stra-
chu. 

Schopnost regionu čelit této hrozbě sou-
visí do značné míry s potenciálem jeho so-
běstačnosti pro pokrytí základních potřeb
občanů.
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(Tab. 1) Orientační požadované hodnoty pro zajištění soběstačnosti jsou:
Zemědělská půda (ha) 0,2 x počet obyvatel ORP
Lesy (ha) 0,1 x počet obyvatel ORP
Elektrický výkon (kW) 0,1 x počet obyvatel ORP
Elektrický výkon (kW) 0,015 x počet obyvatel ORP
Pokrytí jednotkami SDH SDH v každé obci

Obr. 4.  Hodnocení potenciálu soběstačnosti

Obr. 5. Grafické zobrazení úrovně soběstačnosti v %



Indikátory soběstačnosti regionu

Indikátory soběstačnosti území jsou navr-
ženy v metodice, která je výstupem pro-
jektu Bezpečnost občanů – krizové řízení
(evidenční číslo VF20112015018), jenž byl
realizován v rámci programu Bezpečnostní
výzkum ČR pro potřeby státu na léta 2010
– 2015, s počátkem řešení projektu v roce
2011 a za finanční podpory Ministerstva
vnitra ČR.

Metodika vychází z předpokladu, že
nejefektivnějším způsobem, jak snížit do-
pady krizových situací, je investovat do
zvýšení připravenosti a odolnosti (resili-
ence) území. Je přitom jistě problema-
tické kvantifikovat, měřit a hodnotit odol-
nost komunit předem, než dojde ke kata-
strofě, a nacházet důvody pro investice
do odolnosti obcí a měst. Metodika proto
nabízí jednoduchý postup, jak zjistit me-
zery v oblasti zajišťování základních
funkcí lokality pomocí stanovení indiká-
torů soběstačnosti dané lokality. Vychází
z potřeby znát možnosti místních zdrojů
potravin, vody, energie a kapacit schop-
ností reakce na krizovou situaci. Indiká-
tory jsou aplikovány na úroveň obce
s rozšířenou působností – ORP (a vyšší),
která je základním prvkem území pro za-
jištění kontinuity fungování nezbytných
služeb, představuje také bezprostřední
úroveň regionálních vazeb v případě
nutné pomoci. 

Metodika pracuje s pojmy běžnými
v oblasti krizového řízení, vodního hos-
podářství, energetiky, potravin a územ-
ního plánování. Odolností (resiliencí) se
rozumí zachování funkcí systému v pří-
padě jeho narušení. Tato definice za-
hrnuje kapacitu (1) přizpůsobit se nové
situaci, (2) přestát náhlé narušení, (3)
najít novou stabilitu a přitom si zachovat
schopnost vykonávání svých funkcí. So-
běstačností se rozumí nezávislost na ex-
terních zdrojích. Indikátor soběstačnosti
je měřitelný ukazatel potenciálu sobě-
stačnosti území v oblasti výše uvedených
základních potřeb obyvatelstva. Prvé
čtyři indikátory souvisí s potenciálem
území pro zajištění soběstačnosti v záso-
bování potravinami, vodou a energií –
základních fyziologických potřeb v pří-
padě krizových situací. Pátý indikátor
souvisí s potřebou bezpečí.

Metodika, která má statut doporučené
uživatelské příručky, přináší nový přístup
v hodnocení soběstačnosti a odolnosti
území. Vyplňuje mezeru, kdy v České re-
publice neexistují vhodné a standardizo-
vané metodické postupy řešení problémů
souvisejících s vytvářením bezpečného
prostředí a soběstačnosti území v případě
dlouhodobého narušení základních život-
ních potřeb. 

Indikátor soběstačnosti zemědělská
půda (IPŮDA)
Indikátor vyjadřuje potenciální soběstač-
nost v zásobování potravinami v území.
Charakterizuje rozlohu zemědělské půdy
jako potenciál zvyšující odolnost ORP vůči
krizové situaci při narušení dodávek potra-
vin velkého rozsahu.

Indikátor soběstačnosti 
lesní pozemky (ILES)

Indikátor vyjadřuje potenciální soběstač-
nost v zásobování palivovým dřívím
v území. Charakterizuje rozlohu lesních po-
zemků jako potenciál zvyšující odolnost
ORP vůči krizové situaci při narušení dodá-
vek paliv pro vytápění velkého rozsahu.

Indikátor soběstačnosti 
ve výrobě elektřiny (IELEKTŘINA)
Indikátor vyjadřuje potenciální soběstač-
nost v zásobování elektřinou v území. Cha-
rakterizuje výkon místních distribuovaných
zdrojů elektřiny jako potenciál zvyšující
odol nost ORP vůči krizové situaci při naru-
šení dodávek elektřiny velkého rozsahu.

Indikátor soběstačnosti 
zdroje pitné vody (IVODA)
Indikátor vyjadřuje potenciální soběstač-
nost v zásobování vodou v území. Chara-
kterizuje možné zdroje pitné vody jako po-
tenciál zvyšující odolnost ORP vůči krizové
situaci při narušení dodávek pitné vody
velkého rozsahu.

Indikátor soběstačnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů (ISDH)
Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou
nejnižší organizační jednotkou provádějící
zásah v krizové situaci. Charakterizuje po-
krytí území ORP jednotkami SDH.

Získávání údajů pro výpočet indikátorů
souvisejících s potenciálem soběstačnosti
v oblasti vody, potravin a energie je možné
z veřejně dostupných dat přístupných na
internetu:

•   IPŮDA , ILES

http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publi-
kace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-
pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_
2015.aspx

•   IELEKTŘINA

http://licence.eru.cz/
•   IVODA

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/apli-
kace/zdroje-pitne-vody.html

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vo-
dovody-a-kanalizace/majetkova-a-pro-
vozni-evidence-vodovodu-a/vybrane-
udaje-majetkove-evidence-vume-a.html

Hodnocení indikátorů soběstačnosti se
provede ve dvou krocích:

Krok 1: Zjištění úrovně soběstačnosti
ORP s využitím indikátorů

•   Indikátory jsou vyčísleny jako poměr
zjištěné hodnoty místních zdrojů
vůči minimální požadované hodnotě
potřebné k přežití obyvatelstva v kri-
zové situaci (tab. 1)

Krok 2: Vyhodnocení úrovně
soběstačnosti ORP

•   odhalení slabých míst – tj. nedostateč-
ného pokrytí základních potřeb pro
přežití

•   doporučení ke zvýšení soběstač-
nosti/odolnosti území

Algoritmus vyhodnocení soběstačnosti
lze znázornit také graficky (obr. 4 a 5).

Závěr 

Vzhledem k dynamice globálních rizik se
obce s rozšířenou působností (ORP) musí
připravit na scénář, kdy budou po určitou
dobu nuceny zabezpečovat základní potřeby
obyvatelstva z vlastních zdrojů. Zvýšení od-
olnosti území vyžaduje propojení aktivity
shora i zdola. Proto by výsledky hodnocení
soběstačnosti ORP měly být projednány na
zastupitelstvích obcí a zveřejněny. Do řešení
pro posílení soběstačnosti a odolnosti obcí
by následně měly být zapojeny profesní or-
ganizace, které mohou poskytnout odbor-
nou pomoc obcím i iniciativám zdola. �
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Co vše zahrnuje přístup společnosti Atos
k problematice kybernetické bezpečnosti?
TH: Nejprve je potřeba se podívat na to, co
organizace státní správy trápí v problema-
tice kybernetické bezpečnosti ze všeho nej-
více. Není to ani tak nedostatek financí
nebo neexistence vhodných řešení. Je to
především nedostatek zkušených odbor-
níků pro řešení palčivých problémů spoje-
ných s řešením ochrany informací ve
svých organizacích. Zákon č. 181/2014 Sb.
tomuto tématu pouze přiřadil konkrétní
odpovědnosti dotčených organizací, or-
gánů státní správy. 

Přístup Atosu, krom standardní role sy-
stémového integrátora, tak vcelku logicky
reaguje na tuto situaci. Prostor, který se
v oblasti řešení a služeb spojených
s problematikou kybernetické bezpečnosti
vytvořil, se snažíme využít a potřebným
organizacím nabízíme způsob, jak tento
dočasný nedostatek odborníků překle-
nout, naplnit zákonné povinnosti a v čase
zkvalitnit a lépe zabezpečit chod jejich or-
ganizací. 

Konkrétně tak nabízíme analytické
služby v oblasti zavádění standardů ISMS
(Information Security Management Sy-
stem), penetračního testování a outsour-
cingu rolí manažera, architekta a auditora
kybernetické bezpečnosti (dle zákona
č. 181/2014 Sb.). 

V oblasti řešení pro povinné organizace
implementujeme systémy typu SIEM (Se-
curity Incident Event Management), IAM
(Identity Access Management) či DLP
(Data Leakage Prevention). 

Pro organizace, které nechtějí budovat
vlastní dohledové a expertní týmy a pro-
cesy, nabízíme expertní služby formou
bezpečnostního dohledu SOC (Security
Operations Center) či naši vlajkovou loď
v oblasti bezpečnosti AHPS (Atos High Per-
formance Security). Tedy zjednodušeně ře-
čeno kompletní výkon IT bezpečnosti for-
mou služby přímo u zákazníka.

S předcházejícím úzce souvisí řízení bez-
pečnosti, v podstatě přizpůsobení se mě-
nícím regulacím a hrozbám. Můžete to
konkretizovat?
TH: Jde o to, že už jen pouhá analýza do-
padů zákona č. 181/2014 Sb. na fungování
organizace, její informační systémy, za-
městnance a zejména interní procesy vy-
žaduje jistou zkušenost, znalost rizik a je-
jich řešení atp. Dále je nutno dát dopady
zákona č. 181/2014 Sb. do souvislosti
s ostatními normami, například zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a dalšími normami podle zaměření a typu
organizace. 

S ohledem na výše zmíněný nedostatek
zkušených bezpečnostních expertů, jež
jsou schopni reagovat na měnící se hrozby
v mantinelech zákonných a regulatorních
nařízení, zde logicky vzniká poptávka ze-
jména po službách společností jako je
Atos. Je pravdou, že v prostředí organizací
státní správy funguje jistá setrvačnost, nic-
méně z našeho pohledu zákon č. 181/2014
Sb. pomohl procesy vedoucí k bezpečněji
fungující státní správě nastartovat.

Co vše zahrnuje ochrana kyber prostředí,
vyjádřená řešením End-to-End?
TH: To by mohlo být i na samostatný člá-
nek, možná i na dva. Nicméně v kostce se
jedná o pokrytí všech zvolených hrozeb
plynoucích z analýzy rizik. Klíčové je zde
slovo “všech“. To, co všechno bude ře-
šeno, která rizika pro informační aktiva or-
ganizace budou pokryta, závisí především
na managementu organizace, nikoliv na
nás, komerčních integrátorech. My dá-
váme, na základě analýz a svých zkuše-
ností, doporučení. Souvisí to s odpověd-
ností managementu organizace za fungo-
vání organizace v prostředí, v němž se po-
hybuje. 

Tedy End-to-End není nic jiného než za-
vedení technických, procesních a organi-
začních opatření tak, aby byla pokryta ri-
zika a hrozby zvolené a odsouhlasené ve-
dením dané firmy, dané organizace ve-
řejné správy. Často přitom jsou zmiňována
pouze technická opatření, konkrétní IT ře-
šení, softwary apod. Ta jsou však často
pouze vyvrcholením celého procesu zavá-
dění bezpečnostních opatření. V onom vý-
razu End-to-End je z našeho pohledu obsa-
ženo pokrytí i procesních, personálních
a organizačních opatření. Ta bývají bohu-
žel často opomíjena, což je, myslím, chyba.

A pokud jde o bezpečnou komunikaci?
TH: S bezpečnou komunikací je to asi jako
s bezpečnou jízdou. Můžete mít nejbezpeč-
nější auto, nejvíce airbagů, jezdit ohle-
duplně, dávat pozor na ostatní účastníky
provozu, nejezdit na červenou, ale občas
do vás prostě někdo nabourá. S bezpeč-
nou komunikací se to má podobně. Mů-
žete mít kvalitně zabezpečenou firemní síť,
dbát všech pravidel, neotvírat podezřelé
přílohy, ale pak stačí půjčit firemní
tablet/smartphone/notebook doma dítěti
a problém může být na světě. Nezní to asi
moc optimisticky, a už vůbec ne od systé-
mového integrátora v oblasti bezpečnosti,
ale je to tak. Bezpečná komunikace neexis-
tuje. Je jen více či méně zabezpečená ko-
munikace. Oblíbeným omylem je předpo-
klad, že nákup dražších řešení vyřeší prob-

lém za nás. Statistiky bezpečnostních inci-
dentů jasně ukazují, že většinu bezpečnost-
ních incidentů je způsobena lidským fakto-
rem. 

Navíc Atos vyrábí (ano, skutečně vyrábí,
není to přejmenovaná produkce z Asie)
bezpečné mobilní komunikátory, včetně
vlastního auditního centra, systému cen-
trální správy a systému řízení distribuce
mobilních aplikací. Smartphone je na trhu
prodáván pod názvem HOOX a novinkou
posledních týdnů je, že jej bude svým zá-
kazníkům nabízet, coby bezpečný mobilní
komunikátor, mobilní operátor Orange.
V České republice jej již nyní používají
stovky zákazníků, a o to samé se nyní sna-
žíme i na Slovensku.

Štěstí přeje připraveným, říká známé
rčení. Takže, jak se lze připravit na kyber-
netické hrozby?
TH: To je otázka za milion. Ale vážně. Nej-
lepší přípravou je uvědomit si, jaká rizika,
jaké hrozby jsou vůči mé organizaci aktu-
ální, a pokud to dokáži stanovit, jaká rizika
a hrozby to budou za rok, za dva. Pokud to
dokáži sám, sláva. Pokud si na to netrou-
fám, jsou zde firmy (jako Atos), které zpra-
cují analýzu rizik za mne. To je klíčový
vstup do rozhodování, na které hrozby se
budeme připravovat. 

Zde je potom od vedení organizace na-
prosto klíčové rozhodnout a říci: Tato rizika
budeme řešit nyní, tato za půl roku a tato
za rok. Nu, a některá rizika řešit nebudeme,
byť jejich vývoj budeme sledovat. Ať již na
jejich řešení nemáme finance, lidské kapa-
city, nebo by jejich dopad pro nás nebyl
tak bolestivý. To je naprosto férové a na-
prosto v pořádku. 

Nu, a hrozby, které jsme označili jako ty,
které chceme a budeme řešit, poté pokrý-
váme konkrétní implementací nápravných
opatření. Tedy příprava na kybernetické
hrozby vede právě touto cestou. Analýza
rizik, rozhodnutí, implementace náprav-
ných opatření.

Když budeme hovořit o kybernetické bez-
pečnosti jako službě, co vše nabízíte?
TH: Bezpečnost jako služba je pro firmy
a organizace, které se rozhodly z nejrůz-
nějších důvodů bezpečnost uchopit jako
službu vykonávanou externím subjektem.
Velmi často si taková organizace ponechá
auditní, kontrolní či manažerskou funkci
nad bezpečností, ale jde o to, že výkon
konkrétních úkonů provádí externí sub-
jekt. Může jít o zpracování bezpečnostních
incidentů ze systémů typu SIEM, či služby
bezpečnostního dohledu nad sítí. Nebo
jde o výkon bezpečnostních pravidel na

Cílem není hledat chybná rozhodnutí minulosti, 
ale navrhovat ta správní řešení pro budoucnost
Na Bezpečnostním fóru Zlínského kraje vystoupil zástupce společnosti Atos s přednáškou
Kybernetická bezpečnost v prostředí veřejné správy. Jedná se o aktuální téma, neboť význam
kybernetické bezpečnosti neustále roste. Jiřího Sticha, ředitele Enterprise Sales a Tomáše Hlavsy,
Senior Security konzultanta společnosti Atos IT Solutions and Services jsme se zeptali: 
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úrovni koncových stanic. Záleží na organi-
zaci. 

Vlajkovou lodí Atosu je služba AHPS
(Atos High Performance Security), kdy je
bezpečnost dohledována různými nástroji,
bezpečnostní incidenty zachycovány a ře-
šeny našimi expertními týmy. Manage-
mentu organizace pak poskytujeme pravi-
delný reporting spolu s konzultačními služ-
bami souvisejícími s rozvojem dané orga-
nizace. 

Krom toho nabízíme našim zákazníkům
možnost některé naše služby či řešení
otestovat v podmínkách jejich organizace
po určitou dobu, aniž by si musely řešení
nutně pořizovat. Organizaci to umožní po-
znat specifika daného řešení v kontextu
fungování firmy, či instituce, a při pozděj-
ším pořizování přesněji stanovit poža-
davky kladené na řešení.

A pokud jde o konkrétní řešení?
TH: Atos, coby globální firma s téměř 100 000
zaměstnanci ve více než 72 zemích světa
nabízí řešení snad všech větších výrobců
v oblasti bezpečnosti, nicméně abych byl
konkrétní, IBM Security, CISCO, Digital Gu-
ardium, Evidian, HP, EMC a další. 

Navíc v letošním roce připravujeme spo-
lupráci s jednou velmi známou firmou
z oblasti bezpečnosti, která v České repub-
lice ještě není tak etablovaná. Nechte se
překvapit.

Na konferenci byl představen koncept in-
teligentních měst a regionů. Z jakého zá-
kladu vychází?
JS: Jako základ konceptu jsme zvolili ener-
getiku, a to hned z několika důvodů. Ener-
getika prodělává a ještě bude prodělávat
významné změny. Decentralizace výrob-
ních zdrojů, rozvoj alternativních zdrojů

energie, elektromobilita, akumulace,
různé typy energetických služeb. A těmto
změnám se musí přizpůsobovat nejen
energetika, ale i zákazníci, kteří by měli
umět z těchto změn získat příslušné bene-
fity. Tudíž řešení energetické efektivity pro
veřejné budovy, školy, nemocnice, ale
i pro průmyslové podniky a dopravu, jsou
krokem správným směrem, který dokáže
vygenerovat finanční prostředky z úspor,
jež pak chytré město může použít pro další

zavádění inteligence. Základní přístup,
který jsme měli na paměti, je založen na
plné kompatibilitě s provozovatelem dis-
tribuční soustavy, protože cílem tohoto
konceptu je nekomplikovat život distribu-
torovi, ale nacházet řešení, jež jsou vý-
hodná pro všechny účastníky trhu s elek-
třinou. 

Dalšími pilíři jsou inteligentní dopravní
systémy, pro které máme unikátní a tech-
nologicky inovativní řešení ICE-Gateway,
digitální vzdělávání, což je koncept nových
forem vzdělávání pro různé typy škol od
mateřských, přes základní až po střední od-
borné. Tento koncept se již velmi osvědčil
na Slovensku a rádi bychom jej nabídli
i českým pedagogům. V neposlední řadě
je třeba zmínit i čtvrtý pilíř konceptu, a tím
je bezpečnost. Nezbytnou součástí Atos
Smart City konceptu jsou i různé formy ko-
munitní komunikace, sloužící pro přenos
informací mezi občany a představiteli
měst, ale také jako informační platforma
„Mé město“. 

Jeden ze čtyř pilířů inteligentního města
nebo regionu, jak vyplývá z předcházející
odpovědi, tvoří bezpečnost. Přitom pod
pojmem bezpečnost si lze představit
mnohé. Jak je tomu konkrétně v tomto
případě?

JS: Naším konceptem se bezpečnost vine
jako červená nit. V oblasti energetiky to
jsou prvky zajišťující energetickou bezpeč-
nost, včetně naší připravenosti podílet se
na tvorbě Územních energetických kon-
cepcí, jejichž součástí jsou i krizové plány.
V rámci inteligentních dopravních systémů
jsme schopni aplikovat prvky bezpečnosti
silničního provozu, jako například reakce
veřejného osvětlení na pohyb chodců
podél silnice nebo poblíž přechodu pro
chodce, měření hustoty provozu a v pří-
padě potřeby přesměrování dopravy do
méně vytížených ulic, ale také třeba bez-
pečnostní kamery, akustická čidla, která
mohou upozornit bezpečnostní složky na
projevy násilí, vandalismu nebo krádeže.
Ve všech řešeních uplatňujeme zásady ky-
bernetické bezpečnosti, řízení přístupů
a podobně.  

Jak jsou přijímána vaše řešení veřejnou
správou?
JS: Je jasné, že se jedná o tak komplexní
a velké téma, že ne každý je mentálně při-
pravený ho přijmout na první pokus. Na
druhou stranu je to velmi zajímavé téma
a dříve nebo později si tam politická repre-
zentace měst, obcí a krajů nachází svá té-
mata. Náš koncept je jako stavebnice. Je
jedno, ze které strany začnete, různá města
mají různé priority, ale vždy musíte vědět,
že každý váš další krok musí být koncepční
a musí umožnit další rozvoj města jako in-
teligentního organismu. Tudíž politici si
většinou velmi rychle vyberou tu část,
která je nejblíže potřebám jejich měst.
O něco těžší je to s úředníky, které nejprve
musíte přesvědčit, že není vaším cílem hle-
dat jejich chybná rozhodnutí minulosti, ale
navrhovat ta správní rozhodnutí pro bu-
doucnost. Teprve, když dostanete do sou-
ladu hlavu (politická reprezentace) a ruce
(úředníci) měst, máte šanci uskutečnit
úspěšný projekt.

Otázka na závěr. Města a obce mnohdy
jen těžko vycházejí s finančními pro-
středky. Nicméně bezpečnost v širších
souvislostech se stává stále více prioritou.
Jak lze tuto situaci řešit, můžete uvést
konkrétní příklad?
JS: Většinu projektu se v současnosti sna-
žíme vytvářet tak, aby se daly využít různé
dotační programy. Města a regiony mají
velkoryse nastavenou formu finanční spo-
luúčasti v dotačních projektech, kdy jim
stačí třeba 15 % vlastních prostředků pro
realizaci projektů. Otázku cash-flow lze
řešit různými bankovními produkty, které
jsou na trhu a jsou poskytovány za výhod-
ných podmínek. Velmi často slyším z ban-
kovního trhu stesky, že banky mají k dis-
pozici přebytky hotovosti a jsou připra-
vené poskytovat výhodné služby, ale je
nedostatek kvalitních projektů. To se sna-
žíme napravit a pomoci městům, obcím
a krajům připravit právě ty kvalitní pro-
jekty. Další možností je v návaznosti na
projekty energetické efektivity využít fi-
nanční úspory na financování rozvoje bez-
pečnosti. Podle mého názoru je ideální
mix vícezdrojového financování, vlastní
prostředky, dotace, úspory a finanční pro-
dukty. �
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Co vše si máme představit pod pojmem „Sys -
tém Krizové Komunikace“?
Systém Krizové Komunikace, zkráceně SKK, je
v našich podmínkách naprosto unikátní a roz-
sáhlý systém, který výrazně pomáhá a urych-
luje řešení momentálně vzniklých krizí. Dokáže
v rekordně krátkém čase oslovit a komuniko-
vat s mnoha skupinami lidí, kterých se krizová
situace dotýká. Ať už se jedná o složky, které
mají situaci řešit, například policie, armáda
nebo krizový management, ale i o ty, které
krize přímo ohrožuje na životě nebo na ma-
jetku. 

K čemu tedy SKK slouží a kdo ho může použí-
vat?
Může ho používat prakticky kdokoliv, každá
instituce, společnost, bezpečnostní složka
nebo skupina. SKK dokáže adresáta vyrozu-
mět mnoha komunikačními kanály, především
hlasem, ale i SMS zprávou nebo emailem. 

Sdělované zprávy mohou být předem při-
praveny do logických celků dle definovaných
situací, například pro záplavy, požáry, havárie.
Pro okamžitou reflexi momentální situace,
může být obsluhou samozřejmě vytvořen
zcela individuální scénář, nebo hláška, a ten
odeslán právě vybraným adresátům. Logic-
kým pokračováním krizové komunikace je i ná-
sledný požadavek na zpětnou vazbu od adre-
sátů a její rychlé zpracování a vyhodnocení do
jednoduchého a přehledného reportu.

Jak a proč váš systém vznikl?
Naše společnost se ve specifickém odvětví
hlasových a komunikačních systémů pohy-
buje již téměř 25 let. Před 6 lety jsme začali být
poptáváni našimi stávajícími korporátními zá-
kazníky, řešícími častý a současně obdobný
problém. Chtěli komunikovat s velkou skupi-
nou uživatelů a to různými komunikačními ka-
nály najednou, v rekordně krátkém čase, v řá-
dech tisíců hovorů nebo odeslaných zpráv za
sekundu. Zároveň ale potřebovali v reálném
čase zjistit, jaká je odezva adresátů a mít o je-
jich odpovědích přehledné reporty. Další po-
žadavek byl na servisní podporu 7x24x365
s maximální dobou případného servisního zá-
sahu a opravy v řádech minut s celkovou roční
dostupností cca 99,98 %. 

Žádný z tehdy existujících našich ani zahra-
ničních systémů nebyl schopen vyřešit tolik
konkrétních a různorodých požadavků najed-
nou. Pochopili jsme, že byť se potřeby těchto
společností jevily na první pohled jako po-
dobné, byly ve skutečnosti ve svém průběhu
i dopadu velmi rozdílné a bylo nutné je i zcela
jinak realizovat. Proto jsme se rozhodli, že celý
systém vyvineme sami, tzv. „na zelené louce“.  

Čas nám ukazuje, že se jednalo o správné
rozhodnutí, protože i když byl vývoj velmi ná-
ročný, jedině tak dokážeme v budoucnosti re-
agovat na neustále narůstající požadavky na-
šich zákazníků. Systém je vyvinut pouze naší
společností, bez jakékoliv závislosti na zahra-
ničním dodavateli. Jedná se tedy o řešení sto-
procentně pocházející z České republiky.
Máme nad ním plnou kontrolu, dále ho vyví-

jíme a zdokonalujeme podle přání zákazníků
a trhu obecně.  Proto můžeme také garantovat
jeho rozvoj nejméně 10 let od jeho pořízení zá-
kazníkem.

Nově vzniklý systém jsme příhodně nazvali
Systém Krizové Komunikace, protože prostě
řeší převážně situace, souvisejí s krizovým sta-
vem. 

Jaké jsou výhody používání systému pro
firmy a instituce?
Jedinečnou výhodou SKK je jeho rychlost,
spolehlivost, jednoduchost a nenáročnost na
ovládání. Je třeba si uvědomit, že pracovníci
zodpovědní za prvotní příjem a řešení vzniklé
krizové situace jsou vždy pod enormním tla-
kem událostí, přičemž je mnohdy ohrožen
nejen majetek, ale i zdraví a životy lidí. Tito kri-
zoví specialisté, operátoři, dispečeři, tedy musí
být velmi rychle a bez obtíží schopni reagovat
na danou situaci. SKK jim musí být v takových
chvílích nepostradatelným pomocníkem a zá-
roveň je nesmí jakkoliv zdržovat. V praxi to vy-
padá tak, že operátor systému spustí kliknutím
myši na počítači, nebo i vzdáleně pomocí
svého telefonu, příslušný krizový scénář, který
poté automaticky začne informovat cílové sku-
piny adresátů o vzniklé krizové situaci. SKK
dále automaticky shromažďuje jejich zpětné
reakce, o kterých sám ihned vyhotoví pří-
slušné detailní reporty. Ty umožní cílovým pra-
covníkům získat okamžitý přehled o celkovém
řešení krize. 

Systém může být automaticky provázán
s veškerými dostupnými informační zdroji, na-
příklad  krizové bezplatné linky nebo webové
stránky. To nejdůležitější ale je, že vše probíhá
zcela automaticky a tím je vyloučena chyba
lidského faktoru.

Jak velké firmy a z jakých odvětví využívají
výhod vašeho systému?
Bez nadsázky mohu říci, že cílový zákazník
může být prakticky libovolné velikosti. Od
opravdu malých zákazníků s jednotkami za-
městnanců až po velké nadnárodní korporace. 

Další výhodou je to, že SKK můžete budovat
postupně. Nemusíte tedy začínat s maximem
toho, co umí, ale lze odstartovat v jednoduché
konfiguraci a ověřit si, jaké jsou výhody a jed-
noduchost jeho použití. Následně můžete roz-
šiřovat systém nejen kapacitně, tedy množ-
stvím najednou oslovených kontaktů, ale
i funkčně o další možnosti toho, co dokáže
a jaké další uživatele k němu připojíte. SKK
není určen pro určitý obor nebo odvětví čin-
nosti, kde by se dal používat, ale je orientován
na tu organizaci, která v obecné rovině potře-
buje komunikovat. Bez ohledu na to, jestli se
jedná o komunikaci hlasem, SMS nebo emai -
lem. Může ho tedy používat nemocnice pro
svolání traumateamu, obec, nebo město k in-
formování občanů, energetická společnost ke
svolání pracovních čet, chemická továrna pro
svolání bezpečnostních skupin, dále zá-
chranná služba, hasiči, továrny, aerolinie, atd.

Velmi často se stává, a to i v relativně ma-
lých společnostech, že je systém využíván
nejen pro reálné krizové situace, ale také pro
usnadnění běžného provozu, například pro
svolávání mimořádných směn, porad, přesun
plánovaných setkání atd.

Přesná podoba SKK je vždy plánována na-
šimi specialisty s dlouholetými zkušenostmi
v tomto oboru a to v úzké kooperaci se zákaz -
níkem tak, aby systém splňoval vše, co se od
něj očekává a zároveň byl ekonomicky
únosný.

Můžete nám tedy představit některé zákaz -
níky, kteří váš systém již využívají?
Systém SKK využívají malé firmy, státní orga-
nizace a ministerstva i velké podniky. Mezi
naše nejvýznamnější zákazníky patří Skupina
ČEZ, a.s., kde je využíván v Jaderné elektrárně
Temelín i v Jaderné elektrárně Dukovany
a dále třeba provozovatel přenosové soustavy
ČR - společnost ČEPS, a.s. Nemohu být více
konkrétní, protože provoz SKK ve většině pří-
padů podléhá utajení.

Několikrát jste zmínil pojem krizový scénář.
Co si pod tím máme představit?
Jak jsem již dříve řekl, situací určených k ře-
šení systémem SKK může být řada. Tyto situ-
ace jsou pochopitelně u každého zákazníka
jiné, některé lze očekávat, jiné ne. Z tohoto dů-
vodu je vhodné a mnohdy nutné, rozdělit tyto
situace tematicky.  Jedná se tedy, podobně
jako např. v divadle nebo ve filmu, o popis ně-
jaké předem definované situace.  Může jít
o požár, povodeň, chemický nebo jaderný po-
plach, svolání opravářské čety, operačního
týmu, informování obyvatel, různé ankety
apod. Každou takovou událost nazýváme kri-
zovým scénářem.  

Uvedu příklad, jak takový konkrétní scénář
může vypadat na ukázce scénáře svolání kri-
zového štábu. Operátor na svém PC spustí vy-
braný scénář. V našem případě se pravděpo-
dobně bude jmenovat „Svolání krizového
štábu“. Po jeho spuštění operátor vybere z na-
bídky den, hodinu, lokalitu, místnost a scénář
aktivuje. Nyní systém zcela automaticky

Trendy moderní krizové komunikace
vysvětluje CzechIndustry Mirek Baloun, Bezpečnostní ředitel společnosti MH SYSTEM
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odešle hlasovou zprávu na předem defino-
vané kontakty např. takto: „Jednání krizového
štábu se bude konat dne 23.4.2016 v 8:00
hodin, v lokalitě Praha, Nová radnice, Marián-
ské náměstí 2, místnost A 12. Pro opětovné
přehrání zprávy stiskněte jedna, pro potvrzení
zprávy stiskněte dva a pro odmítnutí stiskněte
tři.“ Následně má na obrazovce okamžitý pře-
hled o tom, koho systém obvolává, kdo účast
potvrdil, kdo odmítl a kdo zprávu nepřijal.

Lze takto předem definovaný krizový scénář
také následně upravovat nebo jsou pevně de-
finované?
Operátor může např. změnit skupinu lidí, která
bude kontaktována. Může do ní někoho přidá-
vat, nebo ubírat, může měnit kanály, kterými
bude zpráva odeslána. Mám zde na mysli hla-
sové volání, SMS zprávy nebo email a to v li-
bovolné kombinaci. Jestliže je to ve scénáři
povoleno, může měnit i samotný obsah
zprávy a to napsáním textu, namluvením hla-
sem nebo převodem textu na hlas. Může zvo-
lit, kolikrát bude systém hlasově danou osobu
kontaktovat. Také lze velice jednoduchým způ-
sobem měnit proměnné, jako jsou datum, čas,
lokalita a jiné, které jsou ve scénáři použity. Je-
stliže by ani to nestačilo, může si snadno vy-
tvořit scénář zcela nový. 

Kolik takových krizových scénářů může sy-
stém obsahovat?
Prakticky neomezené množství. Přístup k nim
lze samozřejmě omezit dle stanovených uživa-
telských práv. Záleží tedy jen na požadavcích
zákazníka kolik a jaké scénáře bude chtít použí-
vat. 

Chtěl bych podotknout, že naší snahou je
společně se zákazníkem předem vytvořit ta-
kové scénáře, aby pokryly téměř všechny
možné krizové situace, které mohou nastat,
a zákazník je chce vyřešit. Důvodem je snaha
automatizovat každou předvídatelnou situaci
tak, aby její řešení probíhalo s co možná nej-
menším zatížením operátora a předešlo se tak
možné chybě.

Používat SMS, email nebo hlas?
Jediné správné řešení pro krizovou komuni-
kaci je používat hlasový kanál, protože pouze
pomocí tohoto kanálu můžeme dostat rele-
vantní informaci o vyslechnutí a tedy o doru-
čení. Neznamená to, že bychom nemohli po-
užívat SMS zprávy a email, ale spíše je využít
jako doplňkovou informaci. 

Váš systém funguje plně automaticky. Proč
nestačí manuální obvolávání operátorem?

Při manuální obsluze operátorem máme tři
zásadní problémy. A to je nedostatek času,
stres při nastalé krizové situaci a následkem
toho i nepřesnost v informacích. Tím myslím
situace, kdy pracovník pod tlakem nevě-
domky zkresluje a pozměňuje poskytované
údaje. 

Těžko si asi umíme představit, že v krátkém
časovém úseku „ručně“ obvoláme obrovské
množství účastníků krizového řízení a dalších
zúčastněných kontaktů, těch mohou být
mnohdy stovky až tisíce.  Čím rychleji jsme
schopni reagovat, tím jsou důsledky krize
menší. Navíc vezměte v úvahu i enormní tlak,
který je na operátory vyvíjen, mnohdy musejí
dohledávat telefonní čísla v mnoha zdrojích,
nějaká jsou v intranetu, v excelovských tabul-
kách nebo jenom na papírech.

Situaci by zdánlivě mohlo vyřešit navýšení
počtu operátorů, ale v praxi by to znamenalo
mít okamžitě k dispozici takové množství pra-
covníků a technického vybavení, aby mohli za-
hájit obvolávání. K tomu si připočtěte nutnost
dostatečné kapacity volných telefonních linek,
prostor atd. Finančně i kapacitně to tedy vý-
razně zatěžuje.

V případě, že je třeba zareagovat složitějším
způsobem, některé kontaktované osoby neví
přesně, co mají dělat a požadují dodatečné in-
formace. Zde je ve výhodě automatický sy-
stém, který je může informovat o všem po-
třebném bez účasti operátora. SKK kontakty
a zprávy sjednocuje a tak jsou vždy na jednom
místě a snadno připraveny k použití.

Již jsem se zmínil, jak důležitou roli hraje zí-
skání zpětné vazby o přijetí informace od kon-
taktovaných osob. Při manuálním obvolávání
si operátor zpravidla dělá poznámky na papír
nebo do tabulky, snadno tak dochází k chy-
bám, zápis je nejasný atd. Z těchto narychlo
psaných poznámek je pak nutné vytvořit velice
důležitý souhrnný report o průběhu řešení
krize. Oproti tomu systém SKK tento reporting
nabídne plně automaticky, ihned a ve velice
přehledné formě.

A jak takový report vlastně vypadá?
Report vždy reflektuje především požadavky
zákazníka na to, jaký má mít obsah a formu,
jaké informace jsou pro něho důležité a které
chce sledovat. 

Přehledně se zobrazí kdo, kdy a jakým způ-
sobem reagoval, kdo zprávu potvrdil,
a z těchto údajů máme přesné časové infor-
mace. Můžeme snadno vytvořit grafy, statis-
tické výstupy a to v libovolném formátu, nej-
častěji přímo v PDF tak, aby je zákazník mohl
přímo tisknout a archivovat. 

Společným pojítkem reportů je však jejich
automatizované získání v rekordně krátkém
čase po zahájení krizového scénáře a dostup-
nost průběžných výsledků již v rámci probíha-
jícího scénáře. Na základě takových reportů
může být okamžitě operativně reagováno.   

Věnuje se otázce krizové komunikace dosta-
tečná pozornost, jak je tomu v praxi? Ob-
zvláště s ohledem k aktuálnímu dění ve světě.
Pojďme se společně podívat, jakým způsobem
v současnosti funguje připravenost na krizo-
vou situaci ve většině firem a institucí nejen
v ČR. Rozdělím je na tři základní skupiny, podle
toho jak jsou krizi připravené řešit.

První skupina zkrátka žádné řešení pro kri-
zovou komunikaci nemá. Buďto ho zatím ne-
potřebovala, nebo si myslí, že ho nepotřebuje,
což vyplývá většinou z toho, že krizová situace
u této skupiny zatím nenastala, případně ne-
byla nasimulována. Zde bych měl ještě zmínit
firmy, které by podobné řešení chtěli imple-
mentovat, ale nemají jasno v tom, jak by mělo
vypadat.

O druhé skupině jsem se již zmiňoval, ta po-
užívá ke svolávání a informování telefonní
operátory nebo dispečery. Zde narážíme na
onen problém s časem, dostupností a nedo-
statkem operátorů.

Třetí skupina zdánlivě problém komunikace
vyřešila. Používá systém založený na výhrad-
ním rozesílání SMS zpráv, ten má však řadu
úskalí. V některých případech může čas doru-
čení takové zprávy přesáhnout i desítky
minut, protože operátor žádný čas doručení
negarantuje. I přestože máme k dispozici do-
ručenky, nelze zajistit, že si příjemce zprávu
skutečně přečte a že tedy bude v požadova-
ném čase reagovat. Poměrně snadno může
SMS zprávu přehlédnout. Zpětná reakce kon-
taktované osoby na zprávu může být v praxi
někdy obtížná, třeba když řídíte automobil, je-
dete v MHD nebo sedíte v kině. Z toho vy-
plývá, že systém založený pouze na rozesílání
SMS či emailových zprávách je zcela nedosta-
tečný.

Z předcházejícího je zřejmé, že v oblasti kri-
zové komunikace je ještě co dohánět. I když
určitý posun v poslední době vidíme, v mno-
hých společnostech tento problém stále
značně podceňují. Bohužel, jak jsme se již ně-
kolikrát v minulosti přesvědčili, až v době na-
stalé krize se často ukazuje, že stávající po-
stupy a metody, dlouhá léta netestované,
jsou morálně i technicky naprosto zastaralé.
Jsou pomalé, neefektivní, nepřehledné a ne-
fungují v návaznosti na všechny vnější účast-
níky krize a dost často ani uvnitř samotné
společnosti.

Nejsem si jistý, zda bych právě já měl hle-
dat odpověď na vaši otázku ohledně bezpeč-
nosti a připravenosti. Existují jiní odborníci,
kteří na toto téma mohou mluvit daleko fun-
dovaněji. Já osobně cítím, jak v posledních
letech vzrůstá v lidech pocit strachu a obav
z budoucnosti. Málokdo se dnes může cítit
zcela bezpečně. Denně k nám proudí infor-
mace o živelných pohromách, oteplování pla-
nety, terorismu a nezbývá než počítat s tím,
že se nás to bude stále více dotýkat. Měli by-
chom na to být připraveni. Myslím si, že náš
systém dokáže v této oblasti zásadně pomoci,
ale pro nás pro všechny bych si paradoxně
přál, abychom ho museli využívat co nej-
méně. �
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Při rozhodování o samotném založení
EAZK sehrála největší roli inspirace
podobnými regionálními a místními

energetickými agenturami v zahraničí, kde
podobný koncept funguje v mnoha vět-
ších i menších regionech. Z hlediska České
republiky se však jedná ze strany kraje
o ojedinělý případ takového přístupu.
K rozvinutí mezinárodní spolupráce napo-
mohlo také aktivní zapojení agentury do
FEDARENE - Evropské federace agentur
a regionů pro energetiku a životní pro-
středí.

Tedy díky účasti EAZK v mezinárodních
projektech může tým specialistů EAZK pra-
covat nezávisle s cílem dosáhnout maxima
energetických úspor. Zlínský kraj činnosti
EAZK předfinancovává a dofinancovává
nad rámec dotací. Prioritou kraje je podpo-
řit bezpečnost, konkurenceschopnost
a udržitelnost energetického zásobování
regionu. Za tímto účelem prosazuje kraj ví-
ceúrovňové řízení s cílem snížení energe-
tické spotřeby a podporuje rozvoj spolu-
práce všech subjektů na území kraje,
k čemuž využívá i investiční dotace fondů
EU, na které zpracovává EAZK projektové
žádosti a tyto projekty následně pomáhá
EAZK realizovat.

Agentura za období 2007 – 2015 při-
spěla k energetické bezpečnosti a sobě-

stačnosti Zlínského kraje, zejména tím, že
se podílela na: iniciaci, koordinaci a admi-
nistraci 385 investičních projektů zaměře-
ných na komplexní zateplení budov ve
výši 2.675.160.000 Kč šetřících ročně více
než 370 tis. GJ tepla a 17,8 tis. tun emisí
CO2 u obecních a krajských budov. Jed-
nalo se zejména o školy, nemocnice,
obecní úřady, dětské domovy a domovy
pro seniory, dále o modernizaci zdrojů
tepla ve všech 4 krajských nemocnicích,
včetně kompletní modernizace rozvodů
tepla a v nemocnici Uherské Hradiště o in-
stalaci solárních soustav pro ohřev vody
a využití odpadního tepla ze spalovny ne-
mocničního odpadu. Centrální zdroje
tepla měst Brumova-Bylnice a Slavičína
byly díky projektu BIOREGIONS a dotací
OPŽP a Operačního Programu Přeshra-
niční spolupráce SR-ČR modernizovány
na automaticky řízené kotelny na spalo-
vání dřevní štěpky a doplněny o kogene-
rační výrobu elektřiny a tepla ze zemního
plynu. 

Dále se EAZK zaměřuje na měkké pro-
jekty, v rámci kterých jsou zpracovávány
a projednávány strategické studie a kon-
cepce jako např.: 
•   Aktualizace programu na ochranu ovz-

duší ve Zlínském kraji a vypracování
Studie na energetické využití odpadů ve

Zlínském kraji (projekt CLIMACTREGI-
ONS)

•   Kompletní aktualizace Energetické kon-
cepce Zlínského kraje (projekt CEP-REC)

•   Zavedení vysokých standardů pro certi-
fikaci a rekonstrukci budov v majetku ZK
v souladu s trvalou udržitelností (projekt
CEC5, hodnocení CESBA) 

•   Pilotní přenos zkušeností s energetic-
kým využitím extenzivně získávané
a jinak nevyužitelné biomasy z travních
ploch podél říčních břehů a z údržby kra-
jiny (projekt DANUBENERGY)
Důležitou činností EAZK je osvětová čin-

nost a realizace vzdělávacích programů,
jako jsou např. další profesní vzdělávání
pedagogických pracovníků středních škol
v oblastech energetické efektivity, obnovi-
telných zdrojů a dopravy. Dále vytvoření
pěti vzdělávacích programů zaměřených
na vzdělávání dospělých, kteří budou svou
činností přispívat k trvale udržitelnému
rozvoji regionu. Uspořádání 162 seminářů,
workshopů a konferencí, jichž se zúčast-
nilo více než 3900 osob. 

Odborný tým EAZK je vybaven i termo-
vizní kamerou k identifikaci potřeb investic
a defektů na budovách v kraji a má za
sebou stovky konzultací nejen obcím, ale
i občanům při modernizaci a výstavbě je-
jich domů a taktéž o programech, ze kte-

Zvyšování energetické bezpečnosti ve Zlínském kraji
prostřednictvím mezinárodních projektů
Zlínský kraj realizuje svou energetickou politiku prostřednictvím jím zřízené obecně prospěšné
společnosti, Energetické agentury Zlínského kraje (EAZK). Tato agentura letos oslaví již deset let od
svého založení a svými výsledky dokazuje, že tento koncept obecně prospěšné společnosti úzce
svázané s krajem a prosazující ucelenou energetickou politiku Zlínského kraje na všech úrovních byl
správným krokem. 

58
1I2016



rých mohou získat dotace (projekt ENER-
GOCOACHING).

Na základě zvyšující se potřeby koordi-
novaného řízení energetické bezpečnosti
a udržitelnosti kraje a také na základě in-
spirace získané u zahraničních partnerů
vznikla v roce 2013 tzv. Energetická sku-
pina Zlínského kraje. Jedná se o pracovní
skupinu složenou z expertů v oblasti ener-
getiky, odpadového hospodářství, život-
ního prostředí a zástupců měst a obcí, pod-
nikatelů Zlínského kraje. Hlavním úkolem
této skupiny je zajišťovat spolupráci mezi
soukromým a veřejným sektorem v oblasti
stabilizace soustav centrálního zásobování
teplem, zvyšování energetické efektivity ve
využívání zdrojů tepla a zlepšení tepelně-
technických vlastností budov, hledání mož-
ností efektivního využití obnovitelných
zdrojů energie v podnikatelské i veřejné
sféře a v domácnostech, tedy naplňování
cílů Územní energetické koncepce Zlín-
ského kraje a energetické politiky kraje.
Energetická skupina, je poradním orgá-
nem Krajské rady pro ekonomický rozvoj
a hejtmana Zlínského kraje.

Energetická skupina Zlínského kraje
v současné době také zastřešuje další 3 ak-
tivní mezinárodní projekty realizované
Energetickou agenturou Zlínského kraje –
COOPENERGY, DATA4ACTION a SRCplus
cíleně zaměřené na rozvoj plánování, spo-
lupráce a podpory energetického mixu for-
mou obnovitelných zdrojů.

COOOPENERGY je mezinárodní tříletý
projekt podpořený z programu Inteligentní
Energie Evropa podporující kraje, města
a obce ve společném plánování udržitel-
ných energetických projektů ve vzájem-
ném partnerství. Projekt se zaměřuje na
podporu krajů a jejich místních partnerů
v efektivnější spolupráci pro zpracování

udržitelných energetických akčních plánů
a ustanovení pevných vazeb mezi oběma
úrovněmi v jejich společném energetic-
kém plánování.

Pro jednu z motivací Zlínského kraje za-
pojit se do tohoto projektu je třeba jít dál
do minulosti. Již od roku 2007 Energetická
agentura Zlínského kraje realizuje proces
společného nákupu energie pro organi-
zace, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.
Společné nakupování energetických ko-
modit již kraji ušetřilo 93,3 mil. Kč a díky
tomuto projektu šetří i další desítky mil. Kč
téměř 100 obcí, které pod metodickým ve-
dením EAZK mění své dodavatele.

Další ukázkovou aktivitou projektu CO-
OPENERGY je vytvoření Plánu společného
rozvoje mezi Zlínským krajem a obcemi ve-
doucího ke zvýšení energetického využití
komunálního odpadu ze skládek ve Zlín-
ském kraji a prověřování možností tvorby
mikropodniků využívajících skládkovaný
odpad jako náhradu za fosilní paliva ve
zdrojích centrálního zásobování teplem.  

Projekt DATA4ACTION přímo navazuje
na projekt COOPENERGY. Zatímco projekt
COOPENERGY je zaměřen na spolupráci
a tvorbu udržitelných energetických akč-
ních plánů, projekt DATA4ACTION se za-
bývá jejich implementací a efektivním sle-
dováním. DATA4ACTION je tříletý meziná-
rodní projekt taktéž patřící do programu In-
teligentní Energie Evropa podporující mo-
dely spolupráce na výměnu energetických
dat mezi orgány veřejné správy a poskyto-
vateli energetických údajů. Cílem projektu
je vytvořit regionální centra, tzv. pozorova-
telny pro sběr, výměnu a zpracování ener-
getických údajů. Tyto pozorovatelny slouží

orgánům veřejné správy při plánování udr-
žitelné energetiky a při zpracování dat pro
udržitelné energetické akční plány.

Jedním z nejviditelnějších výsledků pro-
jektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji je
založení Energetického monitorovacího
centra Zlínského kraje, a to rozhodnutím
Rady Zlínského kraje z 13. července 2015.
Energetické monitorovací centrum je pro-
vozováno v rámci Energetické agentury
Zlínského kraje a jeho zřízení nevyžaduje
zvláštní organizační jednotku nebo změnu
v organizačním členění agentury. Jedná se
prakticky o zdokonalování a rozvoj energe-
tického managementu kraje měst a obcí
poskytovaného EAZK do formy nástroje,
prostřednictvím kterého je možné monito-
rovat a následně i lépe implementovat
Energetickou koncepci Zlínského kraje.

Počátkem roku 2016 bylo toto Energe-
tické monitorovací centrum začleněno do
Evropské sítě pozorovatelen Energee-
Watch (http://www.energee-watch.eu/).

Posledním z trojice současných projektů
realizovaných EAZK je projekt SRCplus.
Taktéž v tomto případě se jedná o tříletý
mezinárodní projekt v rámci programu In-
teligentní Energie Evropa. Projekt SRCplus
je zaměřen na identifikaci příkladů dobré
praxe v oblasti pěstování a využití rychle
rostoucích dřevin (RRD) a přenosu získa-
ných zkušeností nejen do cílových regionů
projektu SRCplus. Záměrem projektu je vy-
tvořit funkční, dlouhodobě udržitelnou lo-
kální logistiku RRD zahrnující pěstování
RRD, jejich zpracování, prodej a využití
v místních zdrojích tepla. V rámci projektu
se uskutečňuje množství vzdělávacích,
osvětových a propagačních akcí pro země-
dělce, majitele veřejných pozemků a malé
a střední odběratele štěpky. Jsou podpo-
rovány udržitelné postupy v zásobování
RRD s cílem vyzdvihnout environmentální
přínosy RRD ve srovnání s ostatními plo-
dinami. Rychle rostoucí dřeviny – topoly,
vrby, olše do naší krajiny patří, mohou při-
spět nejen k ozdravění krajiny svou proti-
erozní funkcí a schopnosti zadržet vodu
v krajině, ale taktéž být místní surovinou
pro naši energetiku.

Kompletní informační servis poskyto-
vaný Energetickou agenturou Zlínského
kraje naleznete na webových stránkách
agentury www.eazk.cz. �

Miroslava Knotková, 
ředitelka Energetické agentury 

Zlínského kraje
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Anotace

Jednou z aktivit na Fakultě bezpečnostního
inženýrství, je budování a rozvoj simulač-
ního pracoviště určeného pro přípravu
a zvyšování kvalifikace pracovníků zařaze-
ných do krizového řízení. S využitím pro-
jektu v rámci Bezpečnostního výzkumu,
zde vzniklo specializované pracoviště –
SIMPROKIM. Toto pracoviště spolu s vý-
stupy z mezinárodní spolupráce s praco-
višti v zahraničí, umožnilo realizovat uni-
kátní paralelní cvičení studentů z Polska
a České republiky. Scénář cvičení byl vy-
tvořen na téma vzájemné pomoci v pří-
padě řešení rozsáhlých krizových situací.

1. Úvod

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)
na Vysoké škole báňské v Ostravě posky-
tuje školení pro krizové štáby na úrovni
ORP. Tato školení jsou realizována dle
přání starostů buď ve specializovaných
prostorách v Ostravě, nebo přímo v reál-
ných místnostech v obcích, která jsou pro
práci krizového štábu vyhrazena. Školení
je nabízeno v několika variantách. Od čistě
teoretické přípravy, po vysoce specializo-
vané cvičení pro odborníky, kteří již něja-
kou událost řešili. Délka cvičení tak závisí
na vybrané variantě a komplikovanosti ře-
šeného scénáře. V praxi tak může jít o roz-
sah od dvou do osmi hodin. Z pohledu ře-

šené události je možné si vybrat „stan-
dardní“ scénáře, jakým jsou například po-
vodně, nebo havárie v dopravě, ale také
zvolit variantu „události na míru“. V tomto
případě je na základě představy zástupců
ORP vytvořen scénář, který procvičí určité
dílčí činnosti v krizovém štábu, či pomůže
zkvalitnit práci štábu.

2. Vzdělávání pracovníků krizového
managementu
V září 2015 skončilo řešení projektu SIMu-
lace-PROcesů-KrIzového-Managmentu –
„SIMPROKIM“ (VG20102015043), vytvoře-
ného v rámci Bezpečnostního výzkum Mi-
nisterstva vnitra ČR. V rámci tohoto pro-
jektu vzniklo na Fakultě bezpečnostního in-
ženýrství VŠB-TU Ostrava simulační pra-
coviště, zaměřené na vzdělávání pracov-
níků krizového managementu. Základní

myšlenkou při tvorbě simulačního praco-
viště bylo vytvoření takového prostředí,
které by nabídlo účastníkům kurzů pod-
mínky, co nejvíce podobné reálným.
V praxi to znamená prostředí, které lze oče-
kávat při práci krizových štábů resp. jejich
pracovních skupin. Což jsou podmínky
velmi specifické. Na rozdíl od „klasické“
štábní práce, popř. práce manažerských
týmů, v případě krizového štábu nemají
jeho členové možnost si nechat zpracovat
analýzy ad hoc., o které se při svém rozho-
dování mohou opřít. Dokonce zde velmi
často nastává situace, kdy je podkladů pro
rozhodování minimum a je potřeba učinit
rozhodnutí pouze na základě expertního
odhadu. Informace o reálném stavu totiž
do štábu přicházejí mnohdy s velkým zpož-
děním, pokud vůbec přijdou, popř. přichá-
zejí v nevýhodném pořadí. Zajímavý je
také fakt, že zatímco v případě manažer-
ských týmů je možné práci organizovat tak,
že řešené problémy jsou předkládány
v ucelených blocích, v krizových štábech
se prolínají a proto je nezbytné paralelní
řešení jednotlivých záležitostí per partes.
To klade dodatečné nároky na vedoucího
pracovní skupiny a generuje potřebu vy-
tvářet společný obraz situace o stavu ře-
šení. Mimo jmenovaný časový stres a stres
generovaný nutnosti rozhodovat za mi-
nima vstupních údajů je zajímavým aspek-
tem ovlivňujícím práci krizových štábů
také stres spojený s vědomím, že v posti-

FBI připravuje a školí krizové štáby ORP a měst
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Příspěvek byl zpracován na základě zku-
šeností získaných na pracovišti SIMPRO-
KIM, realizovaného s podporou Výzkum-
ného záměru č. VG20102015043 „Simu-
lace procesů krizového managementu
v systému celoživotního vzdělávání slo-
žek IZS a orgánů veřejné správy“, v rámci
Bezpečnostního výzkumu na roky 2010-
2015, uděleného Ministerstvem vnitra
České republiky.
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	CI01_16_43_Téma roku 2016_CNOPK_CI_SABLONA
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