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Abstract 

The article discusses the basics of providing a stable electricity supply in a broader 

context. The introduction to the text briefly describes the phenomenon of area power failure. 

The following is a general description of legislative, non-legislative and procedural bases for 

increasing the stability, protection and resilience of infrastructure systems linked to critical 

infrastructure. The last part of the publication describes the procedure and starting points for 

determining the categories of necessary objects to ensure stable supply of electricity in the 

municipality. 
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1 ÚVOD 

 

Technický a technologický pokrok současné vyspělé civilizace a s tím související 

pohodlí, které je schopna poskytnout svým obyvatelům, je vykoupeno stále zvyšující se 

závislostí na technické infrastruktuře a jejím bezchybném fungování. Jedná se o infrastrukturu, 

která musí pracovat neustále, a to 24 hodin, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce. Nesmí se zastavit a 

ani jinak vybočit, jelikož bez jejích služeb by došlo nejen ke snížení námi očekávaného 

komfortu, ale především k rozsáhlým omezením, ohrožením až výrazným, popřípadě 

nevratným, škodám a ztrátám, a to včetně případných újem na lidských životech a zdraví. 

Složitost a vzájemná provázanost celé infrastruktury neustále narůstá. V rámci této 

provázanosti je však možné identifikovat základní „stavební kámen“, bez kterého by se veškerá 

infrastruktura a jí poskytovaná funkcionalita zastavila a následně zhroutila, a tím je elektrická 

energie.  

Z makroekonomického hlediska jsou na dodávkách elektrické energie zcela závislé 

veškeré výrobní aktivity a také poskytování služeb, a to ve všech oborech lidské činnosti. Jen 

velmi obtížně si představit zajištění například strojírenského, chemického nebo hutního 

průmyslu bez použití elektrické energie. Výrazným způsobem budou omezeny například 

zdravotnické služby. Nebude možné provádět lékařské vyšetření využívající rentgenové a jiné 

speciální zařízení náchylné na změnu příkonu elektrické energie či realizovat operativní 

výkony. Velkým problémem bude zajištění vlastního provozu jednotlivých zdravotnických 

zařízení a schopnosti příjmu pacientů od zdravotnické záchranné služby. Další problémy 

nastanou v souvislosti s výpadkem dodávky tepla a teplé vody (zejména v zimním období), 

pitné vody nebo telekomunikačního a elektronického spojení. Stejným způsobem by se dalo 

pokračovat napříč všemi ekonomickými a sociálními sektory nejen veřejné správy, ale i 

soukromé sféry. 

Význam elektrické energie lze též spatřovat i v rámci mikroekonomického pohledu se 

zaměřením na konkrétního jedince. Každý z nás využívá elektřinu doslova na každém kroku, a 

to nejen přes den, ale dokonce i v noční dobu během spánku. Jedná se například o následující 
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činnosti: doprava do zaměstnání, telefonické a datové spojení v rámci rodiny či zaměstnání, 

osobní hygiena, vytápění pomocí ústředního topení, střežení objektu pomocí poplachového, 

zabezpečovacího a tísňového systému apod.  

Na základě výše uvedených vybraných poznatků je velmi důležité, aby se dnešní 

společnost zaměřila na problematiku posílení bezpečného zajištění dodávek elektrické energie 

k uspokojení všech obyvatel. Navíc v důsledku současného trendu, spočívajícího v technické a 

elektronické globalizaci, je tato potřeba mnohem a mnohem významnější, a o to důležitější. 

Vždyť bez elektrické energie by postupně přestalo fungovat vše kolem nás, což relevantním 

způsobem dokládají zkušenosti s blackoutem po celém světě [1]. 

 

Tabulka 1 

Vybrané příklady blackoutu ve světě [1] 

 

Datum trvání 

blackoutu 
Země Příčina 

Bez proudu 

(mil. obyvatel) 

31. 3. 2015 Turecko 

Odstavení dvou elektráren a 

současná údržba na přenosových 

trasách (nepotvrzeno) 

70 

26. 10. 2012 Brazílie Požár v rozvodně 53 

30. – 31. 7. 2012 Indie 

Deficit mezi výrobou a 

dynamicky rostoucí spotřebou 

(přetížené vedení), který byl 

aktuálně umocněn nepříznivými 

klimatickými podmínkami 

670 

8. 9. 2011 USA a Mexiko 
Chyba obsluhy a následný výpadek 

vedení velmi vysokého napětí 
3 

11. 3. 2011 Japonsko 

Odstavení jaderných elektráren, 

po jejich poškození vlnou tsunami 

vyvolanou zemětřesením 

4,4 

28. 1. 2008 Čína 
Sněhová bouře zničila vedení 

velmi vysokého napětí 
30 

11. 11. 2009 
Brazílie, Paraguay 

a Uruguay 

Zkrat 3 transformátorů v důsledku 

velkých dešťů 
60 

18. 8. 2005 

Indonésie 

(ostrovy Java 

a Bali) 

Vícenásobná porucha ES, která 

vyřadila 2700 MW výkonu 
100 

27. – 28. 9. 2003 
Itálie (mimo 

Sardinie) 
Bouřka 56 

14. 8. 2003 USA a Kanada 

Zkrat větvemi stromu a následně 

špatné řešení těchto iniciačních 

poruch 

50 

20. 2. – 27. 3. 1998 Nový Zéland 
Opakované poruchy na 

vysokonapěťových kabelech 
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Důležitost postavení elektrické energie, resp. celé oblasti elektroenergetiky, dokládá i 

její zařazení mezi odvětví kritické infrastruktury v souladu s nařízením vlády č. 432/2010 Sb., 

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury v platném znění. Současně se jedná 

bezesporu o „nejkritičtější“ segment ze všech, jelikož jeho fungování umožňuje činnost ostatní 

nejen kritické, ale i „nekritické“ infrastruktury [2]. 

 

 

2  AKTUÁLNÍ VÝCHODISKA ZAJIŠŤOVÁNÍ STABILNÍ DODÁVKY 

ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že jedním z hlavních východisek ke zvyšování 

stability a dostupnosti dodávek elektrické energie je Státní energetická koncepce ČR schválená 

dne 18. května 2015, zejména oblast výkonu státní správy v podobě Národního programu 

energetické odolnosti. Zmiňovaný program byl v prvotní fázi zaměřen na analýzu dopadů a 

formulaci vybraných nástrojů zvyšujících energetickou odolnost ve vazbě na harmonizaci 

schopnosti ostrovních provozů územních celků, ochranu kritické infrastruktury a klíčové 

systémy energetiky v širších souvislostech.  

Mezi další východiska definující potřebu posílení energetické bezpečnosti ve vztahu 

k zajištění ochrany obyvatelstva patří Bezpečnostní strategie, Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a Strategický rámec udržitelného rozvoje. Zde je důraz 

kladen na zvýšení ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury, spolupráci 

zainteresovaných subjektů a zajištění energetické bezpečnosti České republiky, jakožto dalších 

významných zájmů státu [3]. 

Elektroenergetika/elektrizační soustava je celostátně plošný systém s vysokou mírou 

vazeb na elektroenergetické soustavy okolních států, který je velmi citlivý na správnou funkci a 

požadovanou interakci jeho jednotlivých prvků, které na sebe úzce navazují a vzájemně se 

ovlivňují.  

Tento systém se skládá z: 

a) výrobní části produkující elektřinu v různých výrobnách elektřiny, 

b) přenosové soustavy vedení a zařízení (rozvoden – transformoven) 400 kV, 220 kV, a 

vybraných vedení a zařízení 110 kV, 

c) distribučních soustav vysokého napětí 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV a 110 kV, 

d) distribučních soustav nízkého napětí 0,4/0,23 kV, 

e) technických dispečinků hierarchicky uspořádaných k řízení celé soustavy, 

f) spotřební části – zákazníků, kteří užívají elektřinu ve svém odběrném místě. 

Vzhledem k tomu, že elektřinu nelze ve významném množství skladovat, musí být 

soustavně udržována rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Elektrizační soustava jako celek 

musí kontinuálně zabezpečovat požadavky na zajištění v čase se měnící velikosti spotřeby 

elektřiny [1]. 

 

2.1  Právní rámec a legislativní požadavky 

 

Elementární právní rámec pro řešení dlouhodobého výpadku elektrické energie je 

soubor opatření a nástrojů vymezených předmětem zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento právní akt vymezuje působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace v celém spektru krizových situací 

a stavů a odpovědnost za porušení stanovených povinností.  

Ve vztahu k energetice tento rámec doplňuje na zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
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(energetický zákon), a to především ve vazbě na řešení stavů nouze v elektroenergetice. Tím se 

rozumí takový stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku vlivů živelných událostí, 

opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, havárií 

nebo synergie kumulace poruch ve výrobě, přenosu a distribuce elektřiny, teroristického činu, 

nevyrovnané bilance, přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy nebo celistvosti, 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy na celém nebo na vymezeném území 

nebo jeho části [7]. 

Dle citového zákona je stavem nouze v elektroenergetice stav, který vznikl 

v elektrizační soustavě v důsledku vlivů živelných událostí, opatření státních orgánů za 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, havárií nebo synergie kumulace poruch 

ve výrobě, přenosu a distribuce elektřiny, teroristického činu, nevyrovnané bilance, přenosu 

poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy nebo celistvosti, bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu elektrizační soustavy na celém nebo na vymezeném území nebo jeho části. 

Pro prevenci vzniku a řešení stavu nouze v elektroenergetice byla na základě 

zmocňovacích ustanovení energetického zákona ministerstvem průmyslu a obchodu vydána 

vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech 

havarijního plánu. V tomto předpisu je definován soubor opatření a postupů vykonávaných při 

předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků, způsob vyhlašování stavu 

nouze apod. Dále byly vymezeny postupy pro omezování výroby elektřiny, spotřeby elektřiny 

včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu [6]. 

Jak již bylo zmíněno, zvyšování stability a odolnosti elektroenergetiky je úzce spojeno 

se skutečností, že zvyšování odolnosti územních celků z pohledu zajištění stabilních dodávek 

elektrické energie má konkrétní paralelu s problematikou ochrany kritické infrastruktury, právě 

proces určování prvků kritické infrastruktury je východiskem pro určování, následnou 

kategorizaci a prioritizaci důležitých objektů nezbytných při obnově dodávek elektrické 

energie.  

 

2.1.1  Určování prvků kritické infrastruktury 

 

Krizový zákon definuje průřezová a odvětvová kritéria k určování prvku kritické 

infrastruktury a rozumí: 

• průřezovými kritérii soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na životech, 

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 společnosti; 

• průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko: 

o oběti s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 

o ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu nebo 

o dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 

125 000 osob; 

• odvětvovými kritérii technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodohospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

služby a veřejná správa [4, 14]. 
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2.1.2  Ochrana prvků kritické infrastruktury 

 

Ochranou kritické infrastruktury se podle krizového zákona rozumějí opatření 

zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury. 

Za ochranu prvku kritické infrastruktury odpovídá subjekt kritické infrastruktury, který 

je za tímto účelem povinen: 

• vypracovat plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, 

• jmenovat styčného bezpečnostního zaměstnance, 

• umožnit příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu provedení 

kontroly plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a ochrany prvku 

kritické infrastruktury. 

Subjekt kritické infrastruktury při přípravě plánu krizové připravenosti projedná 

s příslušným ministerstvem nebo Českou národní bankou zaměření a rozsah plánu krizové 

připravenosti, zpracovávaného ve své působnosti, a také možné ohrožení funkce prvku kritické 

infrastruktury a opatření na jejich ochranu. 

Dalším povinným aspektem ochrany subjektu kritické infrastruktury je určení 

"styčného bezpečnostního zaměstnance" (ekvivalent SLO Security Liaison Officer), který 

poskytuje za subjekt kritické infrastruktury součinnost při plnění úkolů podle krizového zákona 

a splňuje požadavky odborné způsobilosti absolvováním vysokoškolského studia 

akreditovaného studijního programu poskytujícího ucelené poznatky o zajišťování bezpečnosti 

České republiky, o ochraně obyvatelstva nebo o krizovém řízení, nebo má alespoň v jedné 

z těchto oblastí tříletou praxi. 

Subjekt kritické infrastruktury při přípravě plánu krizové připravenosti projedná 

s příslušným ministerstvem nebo Českou národní bankou zaměření a rozsah plánu krizové 

připravenosti, zpracovávaného ve své působnosti, a také možné ohrožení funkce prvku kritické 

infrastruktury a opatření na jeho ochranu [4, 14]. 

 

2.2  Nelegislativní východiska řešení krizových situací a stavů nouze 

v elektroenergetice 

 

Mezi základní nelegislativní východiska a nástroje pro řešení krizových situací a stavů 

nouze v obecné rovině lze považovat vybrané typové plány (tj. návodný dokument pro 

zpracovatele krizových plánů na úrovni územních celků či ústředních správních úřadů). Obecně 

typové plány stanovují pro konkrétní druh krizové situace doporučené typové postupy, zásady a 

opatření pro jejich řešení.  

Typový plán „Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu“ je dokument, 

kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také MPO), ve spolupráci s dalšími dotčenými 

subjekty, stanovilo typové postupy, zásady a opatření pro řešení této krizové situace, která je 

identifikována v „Analýze hrozeb pro Českou republiku“ jako nebezpečí s nepřijatelným 

rizikem, pro které lze předpokládat vyhlášení krizového stavu. 

Dalším nástrojem pro zajištění stabilní dodávky elektrické energie a její obnovy je 

zvyšování havarijní připravenosti jako nezbytného předpokladu optimálního řešení nežádoucích 

událostí spočívající ve včasné a správné reakci a tím minimalizaci rizika ohrožení životů, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí. 

Lze proto konstatovat, že vytvoření relevantních scénářů výpadku dodávky elektrické 

energie, vytvoření postupu kategorizace a prioritizace objektů na vybraném území vytváří 

informační podporu pro případnou aktualizaci vypínacích plánů a harmonizaci obnovy dodávek 

elektrické energie [1]. 
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3  POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILNÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Pro zajištění stabilní dodávky elektrické energie musí být nejprve provedeny dva 

základní kroky. Na straně spotřeby elektrické energie je třeba identifikovat klíčové prvky 

nezbytné pro zajištění chodu státu, kraje nebo obce a určit jejich priority a návazně také jejich 

energetické nároky pro každou prioritu zvlášť. Na straně zásobování elektrickou energií je 

nutné definovat typové situace ve formě scénářů výpadku dodávek energie různého rozsahu 

v závislosti na různých druzích příčin. 

Vzhledem k tomu, že mezi energetickými odvětvími má specifický význam především 

oblast elektroenergetiky, která zcela zásadním způsobem zasahuje do všech oblastí života a 

významně ovlivňuje také chod ostatních energetických odvětví, je třeba se prioritně zaměřit 

právě na zajištění dodávek elektrické energie a učinit základní kroky v rámci předmětného 

sektoru. 

V tomto směru je pak také třeba na straně klíčových prvků analyzovat připravenost 

jednotlivých objektů na zajištění dodávek elektrické energie z náhradních zdrojů jak z hlediska 

možnosti jejich napájení, tak z pohledu disponování vlastním náhradním zdrojem, včetně určení 

doby, po kterou je náhradní zásobování zajištěno vzhledem k zásobám paliva a smluvnímu 

zabezpečení jeho dodávek.  

Hlavními výstupy uvedeného postupu v oblasti zajištění stabilní dodávky elektrické 

energie jsou: 

• Kategorizovaný seznam všech prvků klíčových z pohledu zajištění jejich zásobování 

elektrickou energií včetně stanovení jejich důležitosti. 

• Identifikace prvků v daných kategoriích a prioritách disponujících nezávislým zdrojem 

elektrické energie a minimální doby, po níž jsou pro tyto prvky nezávislé dodávky 

zajištěny. 

• Stanovení potřeb pro dodávky elektrického výkonu nezbytné pro zajištění nebo obnovu 

provozu prvků v rámci daných priorit. 

• Definice typových situací ve formě scénářů výpadku dodávek elektrické energie různého 

rozsahu v závislosti na různých druzích příčin. 

• Závazné pokyny pro postup při znovuobnovení dodávek elektrické energie v souladu se 

stanovenými prioritami [12]. 

 

3.1  Určení kategorií nezbytných objektů pro zajištění stabilní dodávky elektrické 

energie v území 

 

Hlavním účelem kategorizace nezbytných objektů pro zajištění stabilní dodávky 

elektrické energie je získání ucelené informace o tom, kdo je na území kraje  důležitý z hlediska 

zajištění základních životních potřeb obyvatelstva včetně maximální možné míry zachování 

kontinuity chodu území. Na základě znalosti vytvořeného seznamu je následně možné vydat 

distributorům elektrické energie závazné pokyny pro postup při znovuobnovení dodávek resp. 

zajištění stabilní dodávky elektrické energie, a to v souladu s preferencemi zástupců 

bezpečnostního managementu území, který je reprezentován hasičským záchranným sborem 

kraje v součinnosti s krajským úřadem.   

Níže uvedený přehled kategorií objektů je potřeba vnímat do značné míry jako 

návodný a inspirativní, jelikož ne všechny vyšší územní samosprávné celky jsou z hlediska 

institucionálního zastoupení zcela totožné. Je proto nutno předpokládat, že v celé řadě případů 

se může jednat o určité zvláštnosti, které jsou zcela atypické resp. specifické pouze pro jedno 

(popř. dvě nebo tři apod.) určité území. Nicméně z hlediska potřebného zevšeobecnění s cílem 

plošné využitelnosti je následující kategorizace plně dostačující a zaručuje jednotný přístup 

včetně možnosti vzájemného porovnání mezi jednotlivými regiony navzájem. 
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Tabulka 2 

Kategorie a odborné oblasti nezbytných objektů k zajištění obnovy dodávek elektrické 

energie [12, 13] 

 
Kategorie objektů 

Kategorie Odborná oblast Jednotlivé objekty 

Energetika 

Elektroenergetika 
Dispečinky, výrobny elektřiny, elektrické 

stanice 

Teplárenství 

Dispečinky, zdroje tepelné energie, 

předávací stanice, rozvodné tepelné 

zařízení 

Plynárenství 

Dispečinky, kompresorové, předávací 

a regulační stanice, zásobníky plynu, 

uzávěry 

Sektor ropy a ropných 

produktů 

Dispečinky, rafinérie, objekty 

významných provozovatelů (např. 

ČEPRO, MERO), čerpací stanice 

pohonných hmot včetně čerpacích stanic 

dopravců 

Kolektorové sítě Kolektorové sítě Dispečinky 

Vodní hospodářství 

Úprava vody a 

zásobování pitnou vodou 
Vodojemy, úpravny vody 

Distribuce vody 
Dispečinky a další objekty provozovatelů 

vodohospodářské infrastruktury 

Distribučně kritické 

manipulační uzly 

Čerpací a přečerpávací stanice, 

manipulační uzly 

Nakládání s odpadními 

vodami 

Čistírny odpadních vod, čerpací stanice 

na přečerpávání odpadních vod 

Zdravotní a sociální 

péče 

Zdravotnická zařízení 

Objekty poskytovatelů lůžkové péče 

(v nichž je poskytována akutní, následná 

nebo dlouhodobá péče), polikliniky, 

hemodialyzační centra (pokud nejsou 

součástí nemocnice), rehabilitační ústavy, 

transplantační kliniky (pokud nejsou 

součástí nemocnice), dětské domovy pro 

děti do 3 let věku, hospice, objekty 

Státního zdravotního ústavu 

Zařízení sociální péče 

Domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem, týdenní stacionáře, 

azylové domy, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, domy na půl 

cesty, chráněné bydlení 

Ostatní Lékárny 
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Pokračování tabulky 2 

Kategorie objektů 

Kategorie Odborná oblast Jednotlivé objekty 

Nouzové služby 

Hasičský záchranný sbor 

ČR 

Krajská operační a informační střediska, 

územní odbory, stanice 

Policie ČR 
Operační střediska, krajská ředitelství, 

územní odbory, obvodní oddělení 

Vězeňská služba Věznice 

Záchranná služba 
Zdravotnická operační střediska (včetně 

záložních pracovišť), výjezdové základny 

Integrovaný záchranný 

systém 
Prvky analogové komunikace 

Městská policie 
Operační střediska městské a obecní 

policie 

Ostatní subjekty zahrnuté 

do krizového nebo 

havarijního plánu kraje 

Objekty právnických a podnikajících 

fyzických osob plnících opatření 

z krizového plánu a objekty, s nimiž je 

smlouva o spolupráci při zajištění opatření 

ochrany obyvatelstva (např. nouzové 

ubytování a stravování) 

Ostatní jednotky požární 

ochrany 

Stanice jednotek sborů dobrovolných 

hasičů a podnikových jednotek 

Krematoria a kafilerie Krematoria, kafilerie 

Doprava 

Železniční doprava 

Významná železniční nádraží, dispečinky 

významných dopravců (např. České 

dráhy), dispečinky a měnírny Správy 

železniční dopravní cesty, tunely 

Silniční doprava 

Významná autobusová nádraží, dispečinky 

významných dopravců (např. ČSAD, 

ICOM), dispečinky správy a údržby dálnic 

a správy a údržby silnic, tunely 

Letecká doprava Letiště, řízení letového provozu 

Městská / krajská veřejná 

doprava 

Dispečinky, linky metra, tramvají a 

trolejbusů, měnírny dopravních podniků 

Průmysl Průmyslové provozy 
Objekty, v jejichž okolí je stanovena zóna 

havarijního plánování 

Veřejná správa 

Státní správa 

Objekty ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy a organizačních 

složek státu, skladů státních hmotných 

rezerv, skladů civilní ochrany a úložišť 

radioaktivního odpadu a vyhořelého 

jaderného paliva, sídla krajských 

hygienických stanic, objekty finančních a 

celních úřadů 

Samospráva 

Krajské úřady (včetně záložních 

pracovišť), úřady obcí s rozšířenou 

působností, obecní úřady, úřady městských 

částí a obvodů 
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Pokračování tabulky 2 

Kategorie objektů 

Kategorie Odborná oblast Jednotlivé objekty 

Odpadové 

hospodářství 
Odpadové hospodářství 

Objekty s technologií pro nakládání 

s odpady 

Školství 
Školská zařízení zařazená 

v krizových plánech 

Školská zařízení určená vyhláškou 

č. 281/2001 Sb., dětské domovy, domy dětí 

a mládeže, gymnázia, střední odborné 

školy, učiliště, základní školy, mateřské 

školy 

Zemědělství a 

potravinářství 

Chov zvířat Velkochovy 

Výroba potravin 
Významné mlékárny, pekárny, mlýny, 

masokombináty, mrazírny 

Distribuce potravin 
Velkokapacitní sila, velkosklady potravin, 

objekty zařazené v krizových plánech 

Komunikační a 

informační systémy 

Technologické prvky 

pevné sítě elektronických 

komunikací 

Centra řízení a podpory sítě, řídící, 

mezinárodní a tranzitní ústředny, datová 

centra 

Technologické prvky 

mobilní sítě 

elektronických 

komunikací 

Centra řízení a podpory sítě, ústředny, 

základnové řídící jednotky sítě pokrývající 

strategické lokality, základnové stanice sítě 

pokrývající strategické lokality, datová 

centra 

Technologické prvky sítí 

pro rozhlasové a televizní 

vysílání 

Vysílací zařízení pro šíření televizního 

nebo rozhlasového signálu určená pro 

informaci obyvatelstva za krizových 

situací, řídicí pracoviště provozu, datová 

centra 

Technologické prvky pro 

satelitní komunikaci 

Hlavní pozemní satelitní přijímací a 

vysílací stanice, infrastruktura pro 

evropský globální navigační družicový 

systém, pozemní řídící a komunikační 

střediska 

Technologické prvky pro 

poštovní služby 

Centrální a regionální výpočetní střediska, 

střediska centrálního snímání a úložiště 

dat, sběrné přepravní uzly, řídicí a 

mezinárodní pošty, poštovní dopravní 

infrastruktura 

Finanční služby Finanční služby Významné objekty peněžních ústavů 

 

Součástí kategorizace strategických objektů pro zajištění stabilní dodávky elektrické 

energie na území kraje budou i subjekty provozující prvky kritické infrastruktury, které se na 

tomto území nacházejí [12, 13].  

 

3.2  Určení prioritních skupin kategorií objektů nezbytných pro zajištění stability 

dodávek elektrické energie v území 

 

Přehled určených kategorií objektů (sektorů) a odborných oblastí (podsektorů) 

v předchozí kapitole je značně rozsáhlý. Je však třeba si uvědomit, že jednotlivé kategorie mezi 
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sebou nabývají odlišný význam či důležitost z hlediska zajištění potřeb obyvatelstva a 

zachování kontinuity chodu území. Zmiňované hledisko platí nejen mezi kategoriemi navzájem, 

ale i v rámci jedné kategorie. Z tohoto důvodu byly všechny  prvky rozděleny do prioritních 

skupin [5].  

Určení jednotlivých prioritních skupin vychází z kombinace několika faktorů ve vztahu 

k předmětnému objektu v rámci stanovené kategorie a odborné oblasti a typovému scénáři 

obnovy napájení území elektrickou energií po poruše typu Blackout.  

Mezi předmětné faktory patří zejména:   

• zajištění základních potřeb obyvatelstva, 

• zajištění základních funkcí území, 

• závažnost dopadu v případě přerušení dodávek elektrické energie,  

• vliv délky přerušení elektrické energie ve vztahu k zajištění funkce objektu, 

• potřeba rychlosti obnovení dodávky elektrické energie [12,13]. 

 

Tabulka 3 

Přehled prioritních skupin [12,13] 

 
Priorita Popisy 

1. stupeň 

Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá bezprostřední 

ohrožení lidských životů či zdraví, bezprostřední hrozbu hromadného úhynu 

zvířat ve velkochovech (např. drůbežárnách), narušení dodávek pitné vody, 

narušení produkce základních potravin, narušení provozu prvků kritické 

infrastruktury, významné narušení bezpečnosti nebo nevratné škody na 

životním prostředí. 

2. stupeň 

Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá s delším 

časovým odstupem ohrožení lidských životů či zdraví, hrozbu hromadného 

úhynu zvířat ve velkochovech, narušení přečerpávání odpadních vod, 

narušení bezpečnosti, vysoké škody na majetku nebo závažné škody na 

životním prostředí. 

3. stupeň 
Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá značné škody 

na majetku nebo má zásadní omezující vliv na chod společnosti. 

 

 

4  ZÁVĚR 

 

Závěrem lze konstatovat, že článek definuje východiska pro zajištění stabilní dodávky 

elektrické energie a to v kontextu formalizovaného přístupu pro identifikaci a určení důležitých 

objektů včetně její prioritizace na úrovni vyššího územně samosprávného celku při obnově 

dodávek elektrické energie s cílem zajištění funkční kontinuity území a potřeb obyvatelstva. 

Úvodní část textu je koncipována jako právní a institucionální exkurz do problematiky zajištění 

stability dodávky elektrické energie v širších souvislostech. V další části je obecně 

formalizován a navržen postup pro zvyšování stability dodávky elektrické energie. Tento postup 

poukazuje na nutnost kategorizace klíčových prvků z pohledu zajištění jejich zásobování 

elektrickou energií včetně stanovení jejich důležitosti. Předmětná kategorizace by měla 

vycházet z procesu identifikace prvků v daných kategoriích, stanovení potřeb pro dodávky 

elektrického výkonu pro zajištění nebo obnovu provozu prvků a stanovení a definici typových 

scénářů. Lze proto předpokládat, že konečným výstupem postupu budou závazné pokyny pro 

postup při znovuobnovení dodávek elektrické energie v souladu se stanovenými prioritami. 
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Rádi bychom poděkovali všem organizacím a jejich zástupcům, kteří se podílejí na plnění úkolu 

v rámci pracovní skupiny Národního programu energetické odolnosti, bez kterých by tato 

publikace nemohla vzniknout. Jedná se zejména o zástupce následujících organizací: 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Národního bezpečnostního úřadu, Správy státních hmotných rezerv, 

zástupce společností MERO, a.s., ČEPRO, a.s., ČEPS, a.s. a NET4GAS, s.r.o., ČEZ Distribuce, 

a.s., PREdistribuce, Teplárenského sdružení ČR, Hasičského záchranného sboru hlavního 

města Prahy, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Magistrátu hlavního města 

Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Publikace byla zpracována za podpory grantového projektu VI20152019049 "RESILIENCE 

2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury", 

podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v letech 2015–2019. 
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