
KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
         Kritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředky 
nebo veřejná infrastruktura) a jejich provozovatelé. Narušení funkce by mělo závažný dopad 
na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 
ekonomiku státu. 
 
Průřezová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury: 
●   hledisko zdravotního postižení osob 
●   hledisko ekonomických ztrát 
●   hledisko omezení poskytování základních služeb obyvatelstvu 

 
Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury: 
      ●   specifikace technických a provozních hodnot a rozsahu dopadu narušení jejich funkce 
 
Prvky kritické infrastruktury určují ministerstva a ústřední správní úřady. Jejich provozovatelé 
k ochraně a zabezpečení činnosti za krizových stavů zpracovávají „Plán krizové připravenosti 
subjektu kritické infrastruktury“. Plní-li současně opatření vyplývající z krizových plánů, 
potom do tohoto plánu zahrnou i zabezpečení uložených úkolů. 
 
 
Pojmy  
a) kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu35), 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, 

b) evropskou kritickou infrastrukturou kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž 
narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie,  

c) prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
infrastruktura36), určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 
infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 
kritické infrastruktury, 

d) ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku 
kritické infrastruktury, 

e) subjektem kritické infrastruktury provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li o 
provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt 
evropské kritické infrastruktury, 

f) průřezovými kritérii soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na životě, 
dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost 
v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného 
zásahu do každodenního života, 

g) odvětvovými kritérii technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 
infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 
zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 
služby a veřejná správa. 

 
Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou stanovena Nařízením vlády č. 
432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 
 
 
 



Významnou roli v oblasti krizového řízení na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností a 
kraje sehrává místní kritická infrastruktura: 

- přenosová a distribuční soustava elektrické energie, zemního plynu 
- prodejny pohonných hmot 
- zásobování pitnou vodou 
- rostlinná, živočišná a potravinářská výroba 
- zdravotnictví 
- silniční a železniční doprava 
- komunikační a informační systémy 
- poskytování služeb v bankovnictví a pojišťovnictví 
- nouzové služby, zejména integrovaný záchranný systém 
- zajištění výkonu stání správy za krizových situací 
 

 


