BEZPECNOSTNÍ RADA STÁTU

USNESENI
BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
ze dne 22. ledna 2002 č. 260
k Instrukci pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní
ochrany důležitých objektů

Bezpečnostní rada státu
I.

schva1uje
Instrukci pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní
ochrany důležitých objektů, uvedenou v části III předloženého materiálu;

II.

ukládá
ministru vnitra zabezpečit vydání Instrukce podle bodu I tohoto
usnesení a rozeslání ministrům a vedoucím ostatních správních úřadů.

Provede:
ministr vnitra
Předseda vlády
a předseda Bezpečnostní rady státu
Ing. Miloš Zeman,v.r.

INSTRUKCE
PRO VYHLAŠOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY
DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ
Cílem této instrukce je metodický návod k přijímání jednotných bezpečnostních
opatření při provádění ostrahy objektů orgánů státní správy při hrozbě vzniku krizové situace,
při plnění spojeneckých závazků a jiných závažných situací, dotýkajících se bezpečnostních
zájmů České republiky.
Vyhlášení bezpečnostní ochrany a přijímání opatření
Jsou stanoveny čtyři stupně bezpečnostní ochrany objektů.
Vyhlášení stupňů bezpečnostní ochrany, jejich rozsah a určení objektů, kterých se
jednotlivé stupně týkají, jakož i přijímání dalších opatření provádí Bezpečnostní rada státu na
návrh Ústředního krizového štábu.
Ve výjimečných případech je Ústřední krizový štáb oprávněn vyhlásit jednotlivé
stupně bezpečnostní ochrany sám. Jeho rozhodnutí však podléhá dodatečnému schválení
Bezpečnostní radou státu.
Opatření mohou být vyhlášena na stanovenou dobu, buď na všechny chráněné objekty,
nebo jen na některé z nich, kterým hrozí nebezpečí útoku.
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PO VYHLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ
Ústřední krizový štáb na základě vyhodnocení vzniklé konkrétní situace a poznatků
navrhne Bezpečnostní radě státu vyhlášení příslušného stupně bezpečnostní ochrany objektů
a doporučí realizaci adekvátních opatření.
Stupeň I.
se aplikuje v případě možného ohrožení teroristickou nebo jinou aktivitou proti
chráněným objektům, přičemž podstatu a rozsah těchto hrozeb nelze předpovědět. Vyhlašuje
se k zvýšení úrovně bezpečnosti a připravenosti na mimořádné události, přičemž se realizují
adekvátní opatření, která zahrnují:
a) provedení kontroly aktuálnosti a reálnosti zpracovaných dokumentací k zabezpečení
bezpečnostní ochrany objektů, se zaměřením na havarijní a krizové plány, zabezpečení
ukrytí a evakuace osazenstva objektů, ochranu předmětů chráněného zájmu,
b) zajištění trvalé přístupnosti k dokumentacím havarijních a krizových plánů,
c) proškolení všech zaměstnanců a pracovníků ostrahy objektu k problematice přijímaných
opatření, činnosti po vyhlášení jednotného varovného signálu, provozního řádu objektu,
potřeby ostražitosti vůči osobám, které v objektu nemají stálé pracoviště, zejména pokud
nesou zavazadla, ostražitosti vůči neidentifikovatelným vozidlům v areálech objektů nebo
v jejich blízkosti, vůči opuštěným balíčkům nebo zavazadlům a vůči jakékoliv neobvyklé
činnosti uvnitř objektu a v jeho blízkosti apod.,

d) zvýšení pozornosti a důslednosti zaměstnanců ostrahy objektu při realizaci režimových
opatření při vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu (kontrola oprávnění ke vstupu osob
a vjezdu vozidel, kontrola osob a jejich zavazadel, kontrola vozidel a jejich nákladu,
včetně vozidel zásobování a dodavatelských organizací, omezení parkování soukromých
vozidel v bezprostřední blízkosti objektu apod.),
e) stanovení konkrétních úkolů pracovníkům ostrahy objektu se zaměřením na zvýšené
sledování rizikových míst průniku do objektu a zabezpečení předmětů chráněných zájmů,
včetně zvýšení četnosti vnitřních i vnějších kontrolních obchůzek (výskyt podezřelých
předmětů, apod.),
f) prověření funkčnosti systémů elektrické zabezpečovací signalizace chráněných objektů,
g) realizaci režimových opatření u objektů, budov a místnosti, které nejsou pravidelně
používány, jejich zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky tak, aby se zabránilo
volnému přístupu,
h) zvýšení provádění pravidelných kontrol výkonu ostrahy objektu osobami odpovědnými za
zabezpečení ochrany objektu a přijímání adekvátních opatření k okamžitému odstranění
zjištěných nedostatků,
i) omezení počtů vstupů a vjezdů do objektu (podle možností a charakteristiky jednotlivých
objektů),
j) kontrolu došlých zásilek s ohledem na jejich možný obsah a stanovení jednoho místa pro
otevírání došlých zásilek, které se nejprve prověří detekčním přístrojem a proškoleným
zaměstnancem vybaveným příslušnými ochrannými pomůckami.
Stupeň II.
se aplikuje v návaznosti na předchozí události, vzhledem ke zvýšené hrozbě
teroristických nebo jiných aktivit namířených proti chráněným objektům. Vyhlašuje se, když
hrozba roste a lze ji lépe předvídat. K zvýšení úrovně bezpečnosti a připravenosti se realizují
adekvátní opatření, která zahrnují:
a) splnění úkolů a opatření vyplývajících z I. stupně,
b) zabezpečení trvalé dosažitelnosti zaměstnance odpovědného za realizaci bezpečnostních
opatření havarijního a krizového plánu objektu (např. člen příslušného krizového štábu
apod.) spolu s ostatním personálem, který je potřebný k realizaci těchto opatření,
c) zabezpečení pravidelných prohlídek a kontrol objektů, budov a místností, které nejsou
pravidelně používány a trvale střeženy,
d) zabezpečení provádění prohlídek objektů, jejich okolí, budov a místností na začátku a na
konci pracovní doby se zaměřením na výskyt podezřelých předmětů,
e) vymezení bezpečnostní zóny po obvodu objektu, ve které je zabezpečeno monitorování
pohybu a parkování vozidel a zamezeno ukládání předmětů (např. krabic, beden, nádob na
odpadky, popelnic apod.).
Stupeň III.
se aplikuje v případě vzniku reálné hrozby, nebo když jsou získány zpravodajské
informace naznačující, že hrozba proti chráněným objektům je bezprostředně možná.
K zvýšení úrovně bezpečnosti a připravenosti se realizují adekvátní opatření, která zahrnují:
a) splnění úkolů a opatření vyplývajících z nižších stupňů,

b) zabezpečení trvalé přítomnosti zaměstnance odpovědného za realizaci bezpečnostních
opatření havarijního a krizového plánu objektu, spolu s ostatním personálem, který je
potřebný k zabezpečení těchto opatření,
c) zabezpečení zřízení šikan a nájezdových ramp pro kontrolu vozidel a omezení vjezdu
cizích vozidel do objektu,
d) všechna vozidla (včetně jejich obsahu) vjíždějící do objektu musí být důkladně
prohledána,
e) všechna zavazadla, schránky, balíčky atd., přinášené do objektu musí být prohledána
fyzicky a za pomoci technických prostředků,
f) přijetí dalších opatření přesahujících možnosti jednotlivých orgánů státní správy (na
základě návrhu příslušného pracoviště krizového řízení):
• posílení ochrany objektů silami a prostředky Policie ČR a Armády ČR,
• prověření a zabezpečení náhradních zdrojů zásobování zdroji energie, vody apod.,
• ověření realizace plánů ukrytí a evakuace,
• ověření aktivace náhradních pracovišť apod.
Stupeň IV.
se aplikuje v případě přímého ohrožení chráněných objektů nebo uskutečnění útoku
na některý z chráněných objektů. K zvýšení úrovně bezpečnosti a připravenosti se realizují
adekvátní opatření, která zahrnují:
a) splnění úkolů a opatření vyplývajících z nižších stupňů,
b) zabezpečení evakuace osob z objektu,
c) plnění úkolů a opatření stanovených Ústředním krizovým štábem a Bezpečnostní radou
státu.

