Audit národní bezpečnosti

Identifikované hrozby, navržená opatření

Program konference k 2. etapě Auditu národní bezpečnosti
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 Působení cizí moci
 Organizovaný zločin
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prezentace vedoucích pracovních týmů – přehled identifikovaných
hrozeb, nástin opatření, která budou vládě doporučována
 Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů
 Hrozby v kyberprostoru
 Energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost
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prezentace externího konzultanta PhDr. Miloše Balabána, Ph.D.
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Jakým tématům se audit věnuje?
Témata definovala pracovní skupina Ministerstva vnitra.
1. Terorismus (gestor Ministerstvo vnitra)
 Pracovní skupina se věnuje islámskému fundamentalismu a radikalizaci,
zahraničním bojovníkům, aktivním útočníkům či problematice tzv. osamělých
vlků. Dále tématu šíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a
technologií a zboží tzv. dvojího použití. Součástí kapitoly je také analýza
ochrany kritické infrastruktury či ochrana měkkých cílů.
2. Extremismus (gestor Ministerstvo vnitra)
 Pracovní skupina se zaměřuje především na politický extremismus,
radikalizaci většinové společnosti či integraci menšin a cizinců.
3. Bezpečnostní aspekty migrace (gestor Ministerstvo vnitra)
 Audit v této oblasti zkoumá možná bezpečnostní rizika spojená s cizineckými
komunitami či systém regulace pohybu cizinců.
4. Organizovaný zločin (gestor Ministerstvo vnitra)
 Záběrem kapitoly je riziko prorůstání organizovaného zločinu do státní správy
a průřezové problémy organizovaného zločinu.
5. Energetická, průmyslová a surovinová bezpečnost (gestor MPO)
 Obsahem je např. surovinová bezpečnost, státní pobídky a garance investic
do zahraničí, energetický mix, bezpečnost rozvodných sítí, vlastnické struktury
či ochrana kritické energetické infrastruktury
6. Hrozby v kyberprostoru (gestor Národní bezpečnostní úřad)
 Audit zde zkoumá oblast kybernetické špionáže, kyberterorismu, odolnost IT
infrastruktury nebo bezpečnost eGovernmentu.
7. Působení cizí moci (gestor Ministerstvo vnitra)
 Skupina svou práci zaměřuje na zkoumání různých ekonomických vlivů na
ČR, odolnost státní správy proti ovlivňování, odolnost veřejnosti proti
ovlivňování, špionáž, propagandu a diverzitu médií.
8. Hrozby antropogenní (gestor Ministerstvo vnitra)
 Analyzovanými okruhy je připravenost řešit havárie a nehody způsobované
činností člověka či schopnost jim předcházet.
9. Hrozby přírodní (gestor Ministerstvo vnitra)
 Oblasti klimatických změn, sucho a kvalita pitné vody, povodně či požáry.
10. Hybridní hrozby, jejich vliv na bezpečnost občanů (gestor Ministerstvo obrany)
 Kapitola zkoumá kombinaci různých hrozeb jako nástrojů hybridní války.
11. Stabilita měny a finančních institucí (gestor Česká národní banka)
 ČNB podrobně zkoumá oblasti stability finančních institucí i stabilitu měny.
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Výsledky 2. etapy (budou představeny na konferenci 27. 9.)



Druhá etapa představuje závěry kapitol, které obsahují témata představující pro
bezpečnostní systém relativně nové výzvy.
Zejména kapitoly Působení cizí moci, Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost
občanů a Hrozby v kyberprostoru jsou v materiálu obdobného pojetí zpracovány
zcela poprvé.

Působení cizí moci (gestor MV)






Do této oblasti spadá nutnost vybudovat pracoviště, které se bude věnovat detekci
škodlivého vlivu cizí moci v oblasti vnitřní bezpečnosti, tedy na leden 2017
připravované spuštění Centra terorismu a hybridních hrozeb. Centrum bude řešit:
o Dezinformační kampaně, zneužívání shromažďovacího práva, posuny na
extremistické scéně, přípravu strategické komunikace státu k veřejnosti atd.
Kapitola identifikovala nedostatečnou odolnost samotné státní správy. Na
základě tohoto požadavku již MV ve spolupráci se zpravodajskými službami a
NBÚ připravuje systém školení pro vybrané státní úředníky, kteří mohou být
předmětem ovlivňování ze strany cizí moci.
Ostatní kapitoly etapy shodně jako největší nedostatek současného systému
vyhodnocují nedostatečnou schopnost státu zhodnotit závažnost hrozby, pracovat s
ní na inter-resortní úrovni a přijímat opatření, která berou v potaz silný bezpečnostní
aspekt jednotlivých incidentů. Toto téma zastřešuje kapitola Hybridní hrozby.

Identifikované hrozby:
 Ovlivňování veř. mínění v neprospěch demokr. práv. státu či ve prospěch cizí moci.
 Ovlivňování rozhodování na všech úrovních veřejné správy v rozporu se zájmy ČR.
 Získávání zákonem chráněných informací nebo jiných veřejně nepřístupných
informací, jejichž získání může vést k ohrožení nebo poškození zájmů státu.
Navržená opatření:
 Zřízení pracovišť na příslušných úřadech pro hodnocení dezinformačních
kampaní a jiných projevů vlivu cizí moci.
 Vytvoření systému školení úředníků veřejné správy zaměřeného na zvýšení
odolnosti vůči pokusům o ovlivnění ze strany cizí moci.
 Vytvoření nabídky takového školení na dobrovolné bázi pro další osoby, které
z hlediska své činnosti mohou být předmětem zájmu cizí moci.
 Prověření efektivity školení zásad bezpečného chování na internetu ve státních
institucích a stanovení minimálního standardu pro taková školení.
 Návrhy do oblasti trestního práva hmotného i procesního:
o V legislativním procesu už je zavedení skutkové podstaty podchycující
neoprávněnou zpravodajskou činnost.
o Možnost využití zpravodajských poznatků v trestním řízení.
 Vytvoření aktivních mediálních strategií důležitých demokratických institucí vůči
působení cizí moci. Úprava učebních plánů základních a středních škol (posílená
výuka občanské gramotnosti a zavedení výuky mediální gramotnosti).
 Zajištění podmínek pro uplatňování personální politiky zpravodajských služeb tak,
aby byly schopné nabrat potřebný počet uchazečů, vychovat z nich kvalitní
experty a ty ve službě pro stát udržet.
 Zajištění rychlosti předávání zpravodajských informací zákonným adresátům a
efektivní zpětné vazby.
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Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů (gestor MO)






Kapitola reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace, kdy řada hrozeb je v
současnosti propojena jednotným úmyslem útočníků, kteří pro spáchání útoku
využívají více oblastí najednou.
Útoky izolovaně nemusí vykazovat vysoký stupeň nebezpečí, ale v souhrnu útočí na
samotnou podstatu demokracie a právního státu.
Kapitola jako nejvýraznější doporučení žádá vytvoření platformy, která bude
sdílet a vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech, u kterých
panuje podezření, že mohou být součástí hybridní kampaně.
o Tyto útoky se mohou odehrát v celé řadě oblastí – ekonomické, kybernetické,
mediální, zpravodajské, v oblasti ovlivňování veřejného mínění, ovlivňování
rozhodovacích procesů ve státě apod. Jednotlivé útoky izolovaně nemusí
vykazovat vysokou míru nebezpečí, pokud se však prokáže jejich jednotící
úmysl ze strany cizí moci, jejich rizikovost dramaticky stoupá. Bezpečnostní
systém musí umět takové informace vyhodnotit.
Platforma může vzniknout na stávajícím půdorysu složek bezpečnostního systému.

Identifikované hrozby:
 Hybridní kampaň nebude stát schopen včas, v plném rozsahu či vůbec rozpoznat
 Tendence některých států, členů NATO a EU, ke zdrženlivosti při sdílení citlivých
zpravodajských informací.
 Stagnace v posilování a prohlubování vzájemné spolupráce mezi NATO a EU.
Navržená opatření:
 Vytvořit systém varovných indikátorů, s jejichž pomocí budou i jiné instituce než
zpravodajské služby schopny zachytit informace, které mohou přispět k odhalení
probíhající hybridní kampaně.
 Definovat strategický přístup ČR, jak čelit hybridní kampani vedené proti ní nebo
proti jinému státu NATO či EU.
 Změny ve struktuře ozbrojených sil a jejich pohotovosti navázat na vydání nových
cílů obranného plánování NATO.
 Zjednodušit proces akvizice výzbroje, materiálu a služeb pro ozbrojené síly
cestou veřejných zakázek, aby umožňoval jejich pořízení ve velmi krátké době,
zejména při ochraně podstatných bezpečnostních zájmů ČR.
 Přizpůsobit právní rámec pro umožnění aktivního zapojení zpravodajských služeb
ČR do realizace opatření na obranu proti hybridní kampani vedené proti ČR nebo
státům NATO a EU.
 Posoudit, zda současné nastavení možností použití ozbrojených sil ČR k zajištění
bezpečnosti na území ČR vyhovuje i v kontextu hybridních hrozeb.
 Prozkoumat možnosti vytvoření mechanismu pro přípravu a zapojení veřejnosti
v případě rozsáhlého ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR nebo zajištění fungování
státu za krizových stavů, jako součást implementace koncepce ochrany
obyvatelstva a přípravy občanů k obraně státu.
 Vytvořit podmínky pro efektivní a věrohodnou strategickou komunikaci vlády, tj.
stanovit koncepční přístup a nastavit mechanismus pro systematickou koordinaci
všech relevantních aktérů veřejné správy.
 Posílení občanského vzdělávání na školách (mediální gramotnost, jednání
v krizových situacích).
 S využitím moderních komunikačních a informačních technologií zajistit bezpečné
komunikační prostředí pro potřeby řízení při řešení všech typů krizových situací.
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Organizovaný zločin (gestor MV)



Kapitola klade největší důraz na trvalý vzestup významu organizované hospodářské
kriminality, vyzdvihuje metodu spolupráce různých složek státu a význam
odčerpávání výnosů z trestné činnosti.
Zdůrazňuje nutnost posílit schopnost státu vychovat a zejména udržet experty na tuto
oblast.

Identifikované hrozby:
 Prorůstání organizovaného zločinu do veřejné správy a orgánů činných v tr. řízení.
 Zneužívání veřejných zakázek a veřejných rozpočtů.
 Organizovaná daňová kriminalita.
 Legalizace výnosů z trestné činnosti.
 Zneužití legitimních služeb pro účely organizovaného zločinu.
 Kriminalita spojená s insolvenčním řízením.
Navržená opatření:
 Legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti:
o Uchovávání údajů z telekomunikačního provozu.
o Využití zpravodajských informací jako důkazu v trestním řízení.
o Rozšíření kontrol přeshraničního převozu peněžní hotovosti – vláda schválila.
 Zlepšit kapacitu orgánů činných v trestním řízení čelit kyberkriminalitě, získávat
informace ze zabezpečené elektronické komunikace.
 Posílit týmy vyšetřující závažnou hospodářskou kriminalitu.
 Revize trestní legislativy v reakci na současný vývoj v oblasti moderních technologií.
 Prohloubení důvěry, kontaktů a možností sdílení informací mezi zpravodajskými
službami a PČR.
 V oblasti celních a daňových úniků zavést povinnost složit „zálohu za dovezené
zboží“ při vstupu zboží na území ČR.
 Zvážit úpravu zákona o státní službě, která by umožňovala větší otevřenost státní
správy odborníkům ze soukromého sektoru, zjednodušovala průběh výběrových
řízení a obsahovala pojistky proti pronikání organizovaného zločinu do státní správy.

Energetická, surovinová a průmyslová bezpečnosti (gestor MPO)
Identifikované hrozby:
 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.
 Narušení dodávek plynu velkého rozsahu.
 Narušení dodávek ropy velkého rozsahu.
 Hrozby v oblasti surovinové bezpečnosti (ztráta těžební schopnosti některých
specifických komodit, ztráta nezbytného know-how v oblasti technických věd atd.)
 Hrozby v oblasti průmyslové bezpečnosti (výrazná návaznost na jedno průmyslové
odvětví, nedostatečná diverzifikace vývozu průmyslové produkce, významná role
zahraničních investorů ve větších podnicích atd.)
Navržená opatření:
 Představí gestor kapitoly MPO na konferenci.
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Hrozby v kyberprostoru (gestor NBÚ)
Identifikované hrozby:
 Kybernetická špionáž.
 Narušení nebo snížení odolnosti IT infrastruktury.
 Nepřátelské kampaně.
 Narušení nebo snížení bezpečnosti eGovernmentu.
 Kyberterorismus.
Navržená opatření:
 Personální posílení bezpečnostních složek o další specialisty zabývající se
problematikou kybernetické bezpečnosti, kriminality a obrany.
 Finanční posílení bezpečnostních složek na podporu nových bezpečnostních
projektů, technologického rozvoje a prohloubení či rozšíření stávajících schopností a
kapacit i na podporu a vytváření osvětových akcí a dalších vzdělávacích projektů.
 Novelizace platné právní úpravy v oblasti vyšetřování kybernetické kriminality.
 Zahrnout důležité sektory jako chemický průmysl, zdravotnická zařízení a další
strategická odvětví do soustavy.
 Snížit kybernetická bezpečnostní rizika spojená se zákonem o veřejných zakázkách,
resp. zamezit zpřístupnění zadávací dokumentace třetím osobám a umožnit v
některých specifických případech vyloučení uchazeče z důvodu existence
bezpečnostních rizik na jeho straně.
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Stručné výsledky 1. etapy (představeny v květnu 2016)
Terorismus (gestor MV)



Vzhledem k vývoji v zahraničí spadá do hrozeb, kde dosavadní aktivity
bezpečnostního systému musí být stále prověřovány a doplňovány.
V oblasti terorismu Ministerstvo vnitra i vláda podniká průběžně kroky k posílení
bezpečnosti a nečeká na schválení Auditu národní bezpečnosti:
o Přijat Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
o V průběhu léta vláda projednala Protiteroristický balíček
 nelegislativní část je vyhrazena, legislativní obsahuje řadu návrhů
do trestního práva a získávání informací za účelem prevence
teroristických útoků.
o Dalším schváleným materiálem je Posílení systému ochrany Letiště Václava
Havla Praha.
o V květnu MV oznámilo vznik Centra terorismu a hybridních hrozeb, které
zahájí činnost v lednu 2017, a Národního systému ochrany měkkých cílů.
o V rámci budování systému ochrany měkkých cílů již byla spuštěna
informační hotline, kam mohou provozovatelé, vlastníci měkkých cílů či
organizátoři různých akcí volat o metodickou pomoc v otázce
zabezpečení objektu či akce.
 Od spuštění linky vyřízeny desítky hovorů. MV na svých web
stránkách zřídilo sekci věnující se problematice terorismu a
ochrany měkkých cílů, kde je možné stáhnout si metodiku MV pro
ochranu měkkých cílů.

Identifikované hrozby:
 Teroristé jednající samostatně.
 Nárůst xenofobních nálad a populismu v důsledku teroristických útoků v zahraničí,
migrační vlny a aktivit českých populistických a islamofobních skupin, které mohou
vést k radikalizaci jednotlivců či malých skupin a násilnému extremismu.
 Útok na měkké cíle.
 Ohrožení českých občanů či objektů v zahraničí.
 Financování terorismu a ostatní podpůrné aktivity.
 Útok na zvlášť ohrožené objekty a osoby.
 Útok na kritickou infrastrukturu.
 Vliv cizích státních aktérů na radikalizaci osob či vybraných skupin (salafismus,
vytváření paramilitárních skupin a podpora extremistických proudů např. ze strany
Ruské federace atd.)
 Zahraniční bojovníci.
 Zneužití zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní, výbušnin atd.
 Rizika plynoucí z migrační krize.
 Islámský radikalismus, politický extremismus a ostatní teroristické skupiny.
Navržená opatření:
 Protiteroristický balíček a Legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti – podrobné
legislativní a nelegislativní návrhy, jak čelit teroristické hrozbě. Vláda schválila.
 Věnovat zvýšenou pozornost problematice radikalizace a rekrutování a sledovat
financování a podporu podobných aktivit ze zahraničí, věnovat se radikalizaci ve
věznicích.
 Posilovat opatření ve vztahu k aktivnímu útočníkovi i ochrany kritické infrastruktury,
podporovat dlouhodobý rozvoj komunikační infrastruktury.
 Novela trestního zákoníku s cílem umožnit stíhat i službu v nestátních cizích silách.
 Zakotvit možnost využívání zpravodajských informací pro orgány činné v tr. řízení.
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Extremismus (gestor MV)



Boj proti extremismu se přesouvá od represe do oblasti ochrany práv a svobod obětí.
Důraz bude více kladen i na komunikaci s veřejností. Audit vyhodnotil také potenciál
detekování hybridních hrozeb v činnosti extremistů.

Identifikované hrozby:
 Schopnost extremistů štěpit společnost a oslabovat ČR vytvářením antagonismů
na základě etnického, náboženského, třídního či jiného klíče.
 Další nárůst napětí na základě etnického či náboženského klíče včetně
demonstrací a projevů násilí.
 Přejímání extremistických prvků do politického mainstreamu.
 Možný výskyt radikalizovaných militantních jedinců či malých skupin, kteří mohou
k prosazení svých zájmů použít násilí.
 Možný vznik politicko-extremistického subjektu s charismatickým vůdcem, který
dokáže sjednotit extremistickou scénu a oslovit další potenciální příznivce.
 Vznik extremistických domobran, které se mohou, mnohdy nelegálně, ozbrojovat
a své možné projevy a aktivity cílit proti určitým skupinám osob na základě
etnického či náboženského klíče.
 Zneužívání tuzemských extremistických platforem cizími státy za účelem oslabení
fungování pluralitní demokracie v ČR.
Navržená opatření:
 Klíčovým předpokladem je prosazování a propagace konceptu obětí.
 Nové definování hrozeb při zdůrazňování ochrany státu a systému pluralitní
demokracie.
 Nové definování rizikových skupin v bezpečnostní komunitě s důrazem na jejich
schopnost ohrožovat demokratické principy státu.
 Školení policejních a justičních specialistů v nových trendech a možnostech
postihu extremistů. Zvýšení spolupráce mezi policií a státními zastupitelstvími.
 Propojení statistik policie, státních zastupitelství a soudů, aby bylo možné
dohledat a analyzovat průběh jednotlivých trestních řízení.
 Posílení schopností policie vyšetřovat informační kriminalitu.
 Pokračování v opatřeních, která mají bránit infiltraci extremistů do bezpečnostních
složek.
 Novela trestního zákoníku, která u trestných činů s extremistickým podtextem
přesněji definuje skupiny obětí.
 Zajištění inovace policejních informačních systémů, zabránění duplicitám, zvýšení
schopnosti sdílet potřebná, i víceobjemová, data.
 Pro prosazení konceptu obětí musí stát angažovat zkušené profesionály v oblasti
komunikace, výchovy a vzdělávání.
 Zapojení těchto profesionálů je třeba prosazovat zejména v oblasti prevence.
Hledání inspirace v západních zemích, zejména ve Velké Británii a v Německu.
 Prohlubování spolupráce mezi státní správou, samosprávou a nevládním
sektorem.
 Otevřenost státní správy, zejména v oblasti poskytování informací o extremistické
scéně, obětech extremistů a souvisejících jevech.
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Bezpečnostní aspekty migrace (gestor MV)


Výsledky v oblasti migrace ukazují, že systémová, legislativní i materiálně-technická a
personální opatření jsou prozatím nastavena optimálně. Stát se musí soustředit na
posilování schopnosti rychlé reakce.

Identifikované hrozby:
 Hrozba neřízené migrace – neřízené přechody, nedodržování pravidel pobytu,
neschopnost realizovat návraty v případě porušení pravidel.
 Hrozba neúspěšné integrace.
Navržená opatření:
 Zajištění strategické komunikace, transparentního a otevřeného informování
veřejnosti a všech dalších zainteresovaných subjektů.
 Včasná identifikace a vyhodnocení hrozby neřízené migrace týkající se ČR.
 Efektivní spolupráce bezpečnostních složek na národní i mezinárodní úrovni se
zajištěním včasného předávání informací.
 Výměna relevantních informací s vládami partnerských zemí ohledně migrace,
mezinárodní ochrany a bezpečnostního stavu v regionech zasažených krizí.
 Prevence radikalizace většinové společnosti a prevence radikalizace a rekrutování
cizinců za využití informačních a osvětových kampaní.
 Spolupráce v oblasti vnějších vztahů formou posilování kapacit ve třetích zemích
zasažených krizí.
 Posílení humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence zdrojovým zemím migrace.
 Posílení asistence tranzitním a cílovým zemím, které čelí silným migračním tokům.
 Novela zákona o pobytu cizinců – posílení bezpečnostních prvků imigračního
procesu, posílení povinných prvků integrace.
 Novela zákona o azylu – zavedení možného zrychlení azylové procedury ve
specifických případech.
 Novela soudního řádu správního s cílem zefektivnění a zrychlení správního
soudnictví.
 Novela trestního zákoníku a trestního řádu s cílem vyššího postihu a zpřísnění a
zefektivnění sankcí pro trestné činy související s nelegální migrací.
 Novela zákona o státní službě s cílem zajištění vyšší flexibility státní správy
v personálních otázkách a efektivního nastavení systému ohodnocování s cílem
udržet odborný personál.
 Podpora nastavení nadresortních principů dlouhodobého rozvoje pevné a mobilní
komunikační infrastruktury a technologií veřejné správy a eGovernmentu pro využití
při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, bezpečnosti státu a prevence
v oblasti národní bezpečnosti.
 Naplnění konceptu rozvoje současných kritických informačních, identifikačních a
evidenčních systémů (Cizinecký informační systém, Vízový informační systém) dále i
Daktyloskopického identifikačního systému AFIS s cílem zavádět nové technologie
v oblasti identifikace osob, včetně funkčního a efektivního propojení těchto národních
informačních systémů s centrálními nadnárodními informačními systémy EU.
 Provedení inventury na hraničních přechodech dle schválené Analýzy situace v
oblasti infrastruktury na hraničních přechodech ČR.
 Opatření v personální oblasti k zajištění dostatečně jazykově i odborně vyškolených
specialistů ve všech resortech.
 Institucionální podpora dlouhodobé koncepce bezpečnostního výzkumu.
 Podpora rozvoje Národního centra pro kontrolu dokladů.
 Podpora rozvoje Národního situačního centra ochrany hranic.
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Živelní a antropogenní hrozby (gestor MV)




Závěry doporučují zakotvit do právních předpisů problematiku sucha.
Posílit personální kapacity pracovníků v oblasti krizového řízení.
Zvýšit odpovědnost vybraných firem či podnikatelů za jimi provozované objekty, které
mohou představovat zvýšené riziko pro své okolí.

Identifikované přírodní hrozby:
 Povodeň, přívalová povodeň, vydatné srážky.
 Dlouhodobé sucho.
 Požár v přírodě.
 Extrémně vysoké teploty.
 Extrémní vítr.
 Epidemie – hromadné nákazy osob.
 Epifytie – hromadné nákazy polních kultur.
 Epizootie – hromadné nákazy zvířat.
Identifikované antropogenní hrozby:
 Zvláštní povodeň.
 Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení.
 Radiační havárie.
 Narušení dodávek potravin velkého rozsahu.
 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu.
Navržená opatření:
 Připravit úpravu systému ochrany obyvatelstva tak, aby odpovídal současným
bezpečnostním trendům.
 Zajistit personální stabilitu složek Integrovaného záchranného systému.
 Posílit personální kapacity (pracovníků v oblasti krizového řízení) na ústřední
úrovni i úrovni územně samosprávných celků tak, aby se tito pracovníci mohli
dostatečně věnovat problematice krizového řízení.
 Zajistit dostatečnou výši finančních prostředků na přípravu a řešení mimořádných
událostí a krizových situací.
 Formou povinného vzdělávání obyvatelstva zvýšit spoluodpovědnost občanů za
jejich bezpečí.
 Zakotvit problematiku sucha do právních předpisů.
 Přizpůsobit právní úpravu zajištění varovné, hlásné a předpovědní služby a SIVS
činností ČHMÚ současným potřebám.
 Zabývat se problematikou PR, prezentování událostí v médiích, komunikací
s veřejností.
 Věnovat zvýšenou pozornost bezpečnostnímu výzkumu včetně systému sdílení
informací mezi aktéry a uživateli výsledků.
 Nastavit efektivní systém koordinace a spolupráce s nestátními neziskovými
organizacemi v rámci ochrany obyvatelstva.
 Podporovat dlouhodobý rozvoj komunikační infrastruktury a technologií pro využití
při přípravě na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.
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Proč Audit národní bezpečnosti?






Vnější a vnitřní bezpečnostní podmínky ve světě se proměnily natolik, že je potřeba
znovu definovat bezpečnostní politiku ČR v nejširším smyslu. Proto na základě
zadání předsedy vlády připravuje Ministerstvo vnitra Audit národní bezpečnosti ČR.
V současné době čelí svět, Evropa i ČR nejen tradičním bezpečnostním hrozbám,
jako je extremismus, ale i relativně novým hrozbám, jako je informační válka,
působení cizí moci, kybernetickým útokům či organizovanému převaděčství. Stát
musí mít o těchto hrozbách přehled.
Svět se globalizoval a lokální problémy na druhé straně planety se mohou stát i
našimi problémy.
ČR má dílčí strategie a koncepce pro jednotlivé hrozby, nicméně ty definují, jak
dosáhnout ideálního stavu. Audit zjistí, jak na tom jsme právě teď v roce 2016.

Jaké jsou cíle Auditu?



Cílem je zjistit, jak je ČR připravena čelit současným závažným bezpečnostním
hrozbám a jaká je odolnost ČR při přímé konfrontaci s nebezpečím.
Audit má ambici ověřit, zda máme dobře nastavenou legislativu a jak pružně je
bezpečnostní systém schopný reagovat. Prověří také schopnost komunikace a
spolupráce jednotlivých složek a to, zda jsou adekvátně zapojeny instituce,
bezpečnostní sbory, orgány krizového řízení, kraje, města a obce i soukromá sféra.

Na jaké otázky poskytne Audit odpovědi?





Je stávající legislativa dostatečná?
Máme k dispozici dostatečné lidské, technické a komunikační kapacity?
Má stát reálnou schopnost přijímat příslušná opatření a konat, když je to potřeba?
Odborníci ověří dvě základní schopnosti – schopnost zjistit, identifikovat a eliminovat
konkrétní bezpečnostní hrozbu, jakož i schopnost následně reagovat na situaci, kdy
se bezpečnostní incident stal, a na potřebu okamžitě řešit jeho důsledky.

Jaké budou výstupy Auditu?






Výstupem Auditu bude komplexní materiál, který popíše reálnou připravenost ČR čelit
tradičním i nově vzniklým bezpečnostním hrozbám.
Zpráva, která identifikuje slabá místa v bezpečnostních oblastech i celém systému a
doporučí vládě opatření, která je potřeba přijmout.
Ke každé z definovaných bezpečnostních hrozeb vznikne:
o popis a vyhodnocení hrozby a rizik z ní pro ČR vyplývající.
o SWOT analýza.
o doporučení k posílení odolnosti.
Audit zjistí, které instituce jsou v rámci bezpečnostního systému ČR odpovědné, a
stanoví nástroje pro eliminaci hrozeb a rizik, tedy legislativu, strategie a koncepce.

Role konzultantů




Jednotlivé pracovní týmy Auditu národní bezpečnosti a Řídicí výbor mohou využívat
odborné podklady, zpracované externími konzultanty.
Externí konzultanti jsou experti v dané oblasti z akademické obce, vědeckých
institutů, think tanků i odborně zaměřených neziskových organizací.
Konzultanty má k dispozici i Řídicí výbor (zpracovávají oponenturu), a to:
o PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., ze Střediska bezpečnostní politiky FSV UK
o Prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., z Katedry politologie
Mezinárodního politologického ústavu FSV MUNI
o Dana Schueftana, Ph.D., z National Security Studies Center University Haifa
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