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Zápis z 34. zasedání Českého národního výboru pro 
omezování následků katastrof (ČNV ONK) 

 

konaného dne 16. června 2016 od 13.00 hodin v budově Českého 
hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, Komořany. 
Zasedání bylo věnováno aktuálním problémům snižování dopadů katastrof zejména v 
oblasti vývoje názorů na dopady klimatické změny a také v nové oblasti, která 
představuje reálnou hrozbu - v kyber-bezpečnosti. Nedostatečná kyber-bezpečnost 
může vést i ke krizovým situacím s katastrofickým průběhem, a proto je třeba věnovat 
kyber-bezpečnosti větší pozornost než dosud. Zasedání bylo také zaměřeno na 
aktuální mezinárodní zkušenosti s omezováním následků katastrof a na novější 
legislativu z oblasti krizového řízení a bezpečnosti u nás. 
 
 

Program zasedání: 
 
 

1. Ing. Ivan Obrusník, DrSc.: Aktuality z činnosti ČNV ONK v posledním 
období. 

2. Ing. Jan Šparlinek (revizor ČNV ONK): přednesení revizní zprávy spolku za 

r. 2015. 

3. Ing. Jaroslav Pejčoch (T – Soft), "Kybernetická válka je v plném proudu ... 
co s tím?" Jak zajistit kyber-bezpečnost a hrozby v této oblasti. 

4. Ing. Pavel Gál (ČHMÚ): Kyber-bezpečnost z hlediska organizací, které jsou 
součástí kritické infrastruktury státu. 

5. RNDr. Jan Pretel, (ČHMÚ): Je větší riziko klimatické změny v ČR mokro 
nebo sucho? 

6. Různé, náměty k další činnosti ČNV ONK 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1) 34. zasedání ČNV ONK (dále jen Výboru) zahájil jeho předseda I. Obrusník, 

který uvedl aktuálnost zaměření tohoto zasedání na nedávné dokumenty a zasedání 

mezinárodních organizací zabývajících se snižováním dopadů katastrof. Předseda 

dále informoval Výbor o aktualitách od posledního zasedání Výboru v listopadu 

2015. 

Činnost Výboru se soustředila na vzdělávání obyvatelstva, zejména veřejné 

správy. Pokračovali jsme v pořádání cyklu seminářů v oblasti „Prevence katastrof – 

Ochrana obyvatel a životního prostředí“. Tyto semináře pořádá náš Výbor společně 
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s Českým spolkem pro péči o životní prostředí při ČSVTS. Obvykle se nám daří 

pořádání těchto seminářů v budově radnice Prahy 9, která tak je spolupořadatelem 

těchto seminářů. 

V letošním roce proběhl jeden seminář, který byl již druhým seminářem 

v cyklu, věnovaný problematice sucha. Název semináře byl: SUCHO II „Sucho jako 

reálná hrozba, bude chybět voda!“. Aktuální téma přilákalo na tuto odbornou akci, 

uspořádanou v zasedací síni radnice Prahy 9, téměř sto účastníků z veřejné správy 

zejména z oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí, vodního 

hospodářství, soukromého sektoru i dalších zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. 

Podařilo se zabezpečit/zajistit přednášející tak, aby pokryli téma z různých stran a 

zároveň, aby ukázali, jak se lze na sucho lépe připravit, a tak eliminovat jeho 

negativní dopady. 

 Některé závěry, které ze semináře vyplynuly, byly Výboru představeny v 

krátké prezentaci. Hlavním problémem je, že na jedné straně vláda přijala strategický 

dokument o suchu - Usnesení č. 620, na druhé straně o řadě v dokumentu 

navrhovaných opatření se ví již dlouho, ale do praxe se uvádějí velmi pomalu a 

některá z nich se do praxe nedostávají vůbec. Pozitivní je zdůrazňování propojení 

opatření v prevenci sucha s opatřeními pro snížení dopadů povodní. 

 Činnost Výboru je i nadále odkázána na financování z vlastních zdrojů 

získávaných zejména z pořadatelství a přípravy seminářů. Řada členů Výboru však 

pracuje na problematice snižování následků katastrof přímo ve svých organizacích. 

Předseda doporučil získávání nových členů a větší zapojení důležitých organizací 

v oblasti činnosti Výboru jako je Hasičský záchranný sbor či některých resortních 

institucí. Z organizačních záležitostí byla provedena administrativní změna stanov a 

registrace Výboru jako zapsaného spolku Rejstříkovým soudem podle nového 

občanského zákoníku (viz přiložené dokumenty). 

 

Ad 2): J. Šparlinek seznámil členy Výboru s revizní zprávou (viz příloha). V závěru 

zprávy se konstatuje, že „byly fyzicky prověřeny všechny pohyby na účtu, předložené 

doklady v účetní evidenci, odpovídají výpisům z účtu. Originály smluv, výdajových 

dokladů atp. jsou zakládány u účetní a kopie dokladů, včetně výpisů z účtu má 

tajemník. Na základě kontroly podkladů předložených tajemníkem konstatuji, že 

nebyla shledána pochybení v hospodaření Výboru“ (podrobnosti viz přiložená revizní 

zpráva). 

 

Ad 3) J. Pejčoch se zaměřil na to, jak začlenit problémy v kyberprostoru do ostatních 

druhů katastrof. V současné době probíhá „nákaza“ počítačových systémů a lze 

očekávat kybernetické útoky, které mohou vést k paralýze IT systémů v celém státě. 

Ohrožení je velmi vážné, neboť se stále více zvyšuje závislost řady činností a výroby 

na Internetu včetně nastupujících tzv. Internetu věcí. Kybernetické útoky budou 

zaměřeny především na kritickou infrastrukturu státu a mohou vést až k rozsáhlému 

black-outu. Důvodem ke kybernetickým útokům jsou peníze, špionáž, politické cíle, 

individuální nebo skupinové zájmy (např. Anonymous). K usnadnění kybernetických 

útoků napomáhají špatně koncipovaná hesla, phishing, nedostatečná legislativa, 

obecné nedodržování bezpečnostních zásad. Potenciální nebezpečí představuje i 

rozšiřující se výše zmíněný „ Internet věcí“ (IoT, Internet of Things
i
). 

 ČR má zákon č. 181/2014 sb. O kybernetické bezpečnosti a také NBÚ 

postupuje v této oblasti celkem dobře. Dobře pracuje Národní centrum kybernetické 

bezpečnosti v Brně. Problémem však může být nutnost reagovat na kybernetická 

ohrožení dostatečně rychle. Proto je třeba organizovat školení a zejména dostatečný 

počet cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
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Ad 4): Kyber-bezpečností v ČHMÚ – organizaci, která je součástí kritické 

infrastruktury státu, se zabýval P. Gál. Důležitá a zároveň potenciálně zranitelná je 

zejména předpovědní a výstražná služba. Zákon ukládá organizacím kritické 

infrastruktury, aby kyber-bezpečnost zajistily ze svých zdrojů, což bude zřejmě činit 

potíže a to nejen v ČHMÚ, ale i v dalších organizacích podobného typu. Zajistit proti 

kyber-útokům je třeba nejen počítačové sítě a počítače jako takové, ale i informační 

systémy, které jsou v ČHMÚ v řadě dalších odborů. V souvislosti s kyber-

bezpečností mohou být zdrojem problémů výběrová řízení, kde je příliš do popředí 

dávána cena, aniž se přihlíží k dalším parametrům včetně zranitelnosti zakupovaných 

systémů. ČHMÚ a státní organizace vůbec mají velký problém se zajišťováním 

odborného personálu v oblasti IT, neboť nemohou kvalitní odborníky zaplatit. 

Problémem je i zveřejňování všech smluv a u ČHMÚ a také zákon o poskytování 

informací. Řada důležitých informací je v materiálu “Preventivní bezpečnostní 

opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti“, který jsme zařadily k přílohám 

tohoto zápisu. 

 

Ad 5): Jan Pretel se ve své přednášce podrobně zabýval rizikem klimatické změny v 

ČR i názory na to, zda je větším nebezpečím mokro nebo sucho. Zdůraznil zejména 

důležitost adaptačních opatření a také seznámil účastníky s obsahem 5. hodnotící 

zprávy IPCC. Mezi hlavní rizika patří záplavy (povodně), sucho (úbytek vody) a také 

nelze opomenout i dopady extrémních teplot. Podrobněji se věnoval definicím sucha, 

klimatickým podmínkám v ČR i v Evropě i hlavním negativním dopadům sucha. 

Zmínil se i o činnosti Meziresortní komise VODA – SUCHO v oblasti poznání příčin 

a prevence sucha u nás. Zdůraznil, že hlavním projevem změny klimatu je narůstající 

extremita počasí. Zatím se nedá zcela jednoznačně prokázat přímý vztah mezi 

povodněmi a klimatickou změnou. 

 

Ad 6): Různé. Přítomní členové Výboru se v diskusi zabývali hlavně nutností posílení 

členské základny, neboť v řadě institucí došlo k personálním změnám. Proto je třeba 

získávat nové a perspektivní odborníky z různých oblastí a institucí, kteří by měli o 

problematiku katastrof zájem. Účastníci projevili přání, aby co nejdříve vznikl 

metodický pokyn pro sucho, obdobný dosavadním pokynům pro povodně. Za 

problém členové Výboru považují velmi obtížné prosazení závěrů a myšlenek 

v oblasti prevence katastrof do politické sféry a to jak na úrovni státu, tak i regionální 

veřejné správy. Vede to k příliš pomalému zlepšování připravenosti občanů a institucí 

na budoucí katastrofy. V závěru předseda ČNV ONK poděkoval všem přednášejícím 

a účastníkům slíbil brzké e-mailové zaslání zápisu, prezentací jednotlivých přednášek 

a dalších materiálů. 

 

Zapsal: Ing. Ivan Obrusník, DrSc.     20. června 2016 

  předseda ČNV ONK 

 

 

 

                                            
i
 I o T - v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být 
zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též 
přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb (zdroj: Wikipedia). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdr%C3%A1tov%C3%A1_komunikace

