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Bezpečnostní hrozby dle Bezpečnostní strategie České republiky 

 
 
Bezpečnostní hrozby 

Na základě analýzy bezpečnostního prostředí, ve kterém se Česká republika nachází, lze 
identifikovat specifické hrozby pro její bezpečnost. Česká republika jako zodpovědný člen 
mezinárodních organizací zahrnuje mezi relevantní bezpečnostní hrozby i takové, které nemají 
přímý dopad na její bezpečnost, ale ohrožují její spojence. 

• Terorismus 

Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování politických cílů je trvale vysoká. 
Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volně propojených skupin, které i bez 
jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnění, finanční zdroje a informace. Jsou 
schopny přímo ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou infrastrukturu. 

• Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů 

Někteří státní i nestátní aktéři usilují otevřeně či skrytě o získání zbraní hromadného ničení a 
jejich nosičů. Šíření těchto prostředků může mít závažné důsledky pro bezpečnost v 
euroatlantickém prostoru. Specifickou hrozbu pak představuje možné použití balistických řízených 
střel a řízených střel s plochou dráhou letu nesoucích konvenční nebo nekonvenční nálož. 
Schopnost těchto prostředků zasáhnout z velké vzdálenosti území České republiky nebo jejích 
spojenců klade vysoké nároky na aktivní i pasivní protiopatření. 

• Kybernetické útoky 

Rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích zvyšuje zranitelnost 
státu a jeho občanů vůči kybernetickým útokům. Tyto útoky mohou představovat nový způsob 
vedení války nebo mohou mít kriminální či teroristickou motivaci a mohou být použity k 
destabilizaci společnosti. Úniky strategicky důležitých informací, zásahy do informačních systémů 
státních institucí či strategických podniků a společností, které zajišťují základní funkce státu, 
mohou ohrozit strategické zájmy České republiky. 

• Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí 

Nevyřešené konflikty se všemi negativními důsledky mohou mít přímý i nepřímý vliv na 
bezpečnost České republiky. Neřešené spory etnického, teritoriálního nebo politického a 
ekonomického charakteru mají potenciál vyústit do ozbrojených konfliktů či svádět některé státy k 
budování sfér vlivu a zároveň oslabovat mechanismy kooperativní bezpečnosti i politické a právní 
závazky v oblasti evropské bezpečnosti. 

• Negativní aspekty mezinárodní migrace 

Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné důsledky, například napojení 
na organizovaný zločin. Pozitivní přínosy legální migrace pro kulturní, politický a ekonomický 
rozvoj společnosti může oslabit nedostatečná integrace přistěhovalců. Ta může být zdrojem 
sociálního napětí, které může ústit například v nežádoucí radikalizaci členů přistěhovaleckých 
komunit. 

• Organizovaný zločin a korupce 

Širší rozměr získává v současném bezpečnostním prostředí organizovaný zločin, který 
prostřednictvím obchodních i osobních vztahů překračuje hranice států. Narůstá schopnost 
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kriminálních sítí narušovat instituce a hodnoty právního státu, infiltrovat orgány státní správy a 
ohrožovat bezpečnost občanů. Často se tak děje prostřednictvím korupce. Organizovaný zločin 
společně s korupčními praktikami může nabýt podoby vlivových, klientelistických, nebo 
korupčních sítí a vést k podkopání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta 
důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování veřejných institucí, pokřivení tržních vazeb, 
ekonomický úpadek a destabilizace státu. Nejasná hranice mezi politickou a kriminální motivací 
živenou korupcí navíc často vede k propojování struktur organizovaného zločinu s teroristickými 
sítěmi. 

•  Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury  

Kritická infrastruktura představuje klíčový systém prvků, jejichž narušení nebo nefunkčnost 
by měla závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva 
nebo ekonomiku státu. S ohledem na vysoký stupeň vzájemného propojení jednotlivých odvětví je 
kritická infrastruktura ohrožena komplexně, a to přírodními, technologickými a asymetrickými 
hrozbami. Zejména funkčnost energetické infrastruktury je ohrožována jak politickými tlaky, tak 
hrozbami s kriminální podstatou. Příkladem těchto ohrožení jsou politicky motivované manipulace 
s dodávkami strategických surovin, vstup cizího kapitálu s potenciálně rizikovým původem a cíli do 
kritické infrastruktury České republiky, sabotáže či hospodářská kriminalita. 

• Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a surovinové 
bezpečnosti stále větší význam. Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických, zejména 
energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou je vytvářet 
předpoklady pro nepřerušované diverzifikované dodávky strategických surovin a v domácím 
prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu strategických rezerv 
státu. Rostoucí důležitost má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění přístupu ke zdrojům pitné 
vody. 

• Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události 

Extrémní projevy počasí a pohromy přírodního a antropogenního původu mohou mít kromě 
ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví obyvatel a jejich majetku a životního prostředí dopad také na 
ekonomiku země, zásobování surovinami, pitnou vodou či poškození kritické infrastruktury. Šíření 
infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje zranitelnost populace a klade větší nároky 
na ochranu veřejného zdraví a zajištění poskytování zdravotní péče. 


