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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní Zapletalová ,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 15. října 2007 týkající se
regionální politiky samosprávných územních celků v boji proti terorismu Vám sdělujeme následující.
Boj proti terorismu je nedílnou součástí bezpečnostních opatření státu, respektive veřejné správy
při zajištění ochrany životů, zdraví a majetku občanů České republiky. Ovšem opatření připravovaná a
prováděná na regionální či místní úrovni mají, stejně jako opatření činěná na úrovni ústřední, svá
specifika. Východiskem je, že potenciální „teroristický skutek“ je páchán s úmyslem obyvatelstvo vážně
zastrašit, případně vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální
struktury státu nebo nadnárodní organizace. K tomu je pak nutné připočítat i kroky, které vláda musí
v reakci na teroristický čin přijmout. Základní odpovědnost za problematiku boje proti terorismu nese
Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a odborníky. Navíc, toto
ministerstvo vytváří, vyhodnocuje a aktualizuje veřejný dokument nesoucí název „Národní akční plán
boje proti terorismu“. Obsahem plánu je představení základních úloh, které je v rámci ČR třeba splnit
pro zajištění odpovídající připravenosti státu k reakci na možnost teroristického útoku proti jejím
zájmům doma i ve světě. Poslední platná verze národní akčního plánu boje proti terorismu je přístupná
na internetových stránkách Ministerstva vnitra, viz:
http://www.mvcr.cz/dokument/2007/terorismus/material.pdf.
Obecně známým faktem je, že lepší než řešit následky možného teroristického činu je lepší
teroristickým činům předcházet, ovšem preventivní opatření pro možný teroristický čin jsou velmi
složitá, protože potenciální teroristický skutek využívá hlavně slabin ochranných systémů a struktur.
Preventivní kroky zajišťují zejména k tomu předurčené a vybavené zpravodajské složky a složky PČR se
zaměřením na zajištění včasného, odborného a koordinovaného informování veřejnosti v případě
mimořádné události, včetně teroristického útoku a zajištění spolupráce orgánů státní správy a
samosprávy s médii v takové situaci. Zde sehrávají svoji informační úlohu i obce, které v souladu se
zákonem č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému seznamují právnické a fyzické osoby
s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi, ochranou
obyvatelstva, případně krizovými opatřeními se způsobem jejich provedení. Za tímto účelem organizují
školení a přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

Rozhodujícími represivními složkami, které zodpovídají za řešení případných následků
mimořádné události způsobené živou sílou (v odborných kruzích se používá také výraz „man made“ –
doslova způsobené člověkem) jsou základní složky integrovaného záchranného systému, kde hlavní
úlohu sehrávají pro daný případ zejména složky Policie ČR a Hasičského záchranného systému ČR.
Pokud se jedná o Jihočeský kraj a jeho připravenost na řešení mimořádných událostí způsobených
člověkem, řadíme mezi základní dokumenty pro tento účel Havarijní plán Jihočeského kraje. Zde jsou na
jednotlivá analyzovaná rizika rozpracovaná následná opatření-scénáře činností dle obecně stanovených
typových plánů činností. Pokud by potencionální terorista použil pro svůj čin například jadernou látku,
bude událost řešena dle typového plánu „Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně“. Zde
sehrává hlavní úlohu Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, který by postupoval v souladu
s Požárním poplachovým plánem Jihočeského kraje, případně Ústředním poplachovým plánem IZS.
Podobně se postupuje i u případů, kdy by byly použity nástražné výbušné systémy. Z uvedeného opět
vyplývá, že případné řešení následků teroristických činů by záviselo na charakteru a druhu takového
události a případných následcích. Obecně by se následky řešily zavedenými a v praxi používanými
strukturami havarijního, či krizového řízení. Není předpoklad, že by rozsah teroristického útoku byl tak
velký, či dopady tak závažné, že by bylo nutné vyhlašovat krizový stav. Samozřejmě jsou určitá
specifika rozsahu dopadů, pokud by se teroristům podařilo významným způsobem narušit některou
z přehradních hrází přehrad Římov či Lipno. Následky by pak byly řešeny v souladu s Krizovým plánem
Jihočeského kraje, protože při takového události byl jistě důvod pro zvážení vyhlášení stavu nebezpečí
hejtmanem Jihočeského kraje.
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