
OBRANA STÁTU 
 
Jednou ze základních funkcí státu je funkce ochranná (vnitřní a vnější), kde stát je 

garantem zachování:  
● veřejného pořádku, 
● bezpečnosti občanů a jejich majetku 
● státních zájmů 
● územní celistvosti a nedotknutelnosti 
 
K zajištění svých bezpečnostních zájmů Česká republika vytváří a rozvíjí komplexní 

hierarchicky uspořádaný bezpečnostní systém, který je propojením roviny politické (vnitřní a 
zahraniční), vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, 
legislativní, právní a sociální. Základ tohoto systému je především v legislativním vyjádření 
působností a vzájemných vazeb jednotlivých složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, 
územní samosprávy a právnických a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní 
systém a ve stanovení jejich povinnosti. Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních 
samosprávných celků je v příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost obyvatel, obranu 
svrchovanosti a územní celistvosti země a zachování náležitostí demokratického právního 
státu. Institucionálním nástrojem pro dosažení těchto cílů je komplexní, funkční a dynamicky 
se rozvíjející bezpečnostní systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a řídit 
jednotlivé složky a pružně reagovat na vzniklé hrozby. 

 
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy 

České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, 
majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o 
společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace 
nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

 
Obranná strategie představuje záměr vlády České republiky k zajištění obrany České 

republiky v tomto desetiletí. Popisuje základní zásady výstavby a činnosti systému obrany 
státu, rekapituluje hlavní úkoly ozbrojených sil a aktualizuje politicko-vojenské ambice. Pro 
zajištění obrany České republiky je klíčová aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO 
opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu. 

 
Základní funkcí systému obrany státu je příprava, řízení, koordinace a zabezpečování 

činnosti příslušných orgánů, sil a prostředků při zajišťování obrany České republiky, včetně 
včasné identifikace a predikce vývoje hrozeb a jejich vyhodnocení. 

 
Hlavním nástrojem realizace obranné politiky jsou ozbrojené síly, jejichž rozhodující částí 

je Armáda České republiky. Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené 
bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování 
bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. 

 
Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji 

proti vnějšímu napadení. To zahrnuje činnosti související s obranou: 
a) území České republiky 
b) vzdušného prostoru České republiky 
c) infrastruktury nezbytné pro obranu státu. 
 



Zvláštní význam připadá ochraně kritické infrastruktury. Česká republika sleduje 
zahraniční investice do odvětví kritické infrastruktury a do strategických podniků, aby 
nepředstavovaly hrozbu jejich zneužití při prosazování hospodářských a politických zájmů 
cizí moci na úkor ČR. Ochrana kritické infrastruktury a strategických podniků, zejména v 
odvětví energetiky – v pododvětvích elektřina, zemní plyn, ropa a ropné produkty, tepelná 
energie – a odvětví informačních a komunikačních technologií vyžaduje: 

• zvyšování ochrany a odolnosti prvků národní a evropské kritické infrastruktury, 
• spolupráci s vlastníky/provozovateli prvků kritické infrastruktury, 
• zachování kontroly nad kritickou infrastrukturou dosud patřící státu a nesnižování vlivu 

a kontroly státu ve strategických společnostech působících v jednotlivých oblastech kritické 
infrastruktury. 
 


