
 

II. 

 

P ř e d k l á d a c í   z p r á v a 

 

Materiál je předkládán vládě České republiky s ohledem na plnění usnesení vlády 

České republiky ze dne 20. března 2013 č. 200 o Strategii České republiky pro boj proti 

terorismu od roku 2013. 

Česká republika, stejně jako řada jiných zemí světa, věnuje zvýšenou pozornost 

prevenci teroristických útoků na místech s vysokou koncentrací obyvatelstva (významné 

dopravní uzly, nákupní centra, místa sportovních utkání). Přestože se území České republiky 

zatím nestalo dějištěm žádné akce označitelné za teroristický útok klasického charakteru, 

riziko uskutečnění takového útoku stále trvá. Česká republika je, z pohledu mezinárodního 

terorismu, zemí aktivně zapojenou do současné fáze celosvětového protiteroristického úsilí – 

a proto je potenciálním terčem. Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, 

že Česká republika je nejen tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob 

důvodně podezřelých z napojení na „radikální“ respektive teroristické skupiny, jejich 

podpůrné organizace, respektive pro jednotlivce s tzv. radikálním zaměřením. 

Pozornost bezpečnostních složek České republiky je kromě toho dlouhodobě 

zaměřena na všechny formy boje proti extremismu, organizovanému zločinu, včetně obchodu 

s drogami, zbraněmi a lidmi či boji proti korupci, ohrožení kritické infrastruktury státu 

a dalším hrozbám. 

Letiště Václava Havla Praha je, s ohledem na výše uvedené, bezesporu jedním 

z klíčových prvků tohoto boje. Současný systém zajištění bezpečnosti osob (cestujících) 

a ochrany majetku na letišti se stává, z pohledu nových trendů a hrozeb mezinárodního 

terorismu, zastaralým a nedostatečným. Logicky se tak zvyšují rizika případného útoku. 

Důležitost bezpečnosti v oblasti civilního letectví obecně reflektují i materiály hodnotící 

celkovou situaci bezpečnosti na území České republiky (např. Výroční zprávy Bezpečnostní 

informační služby, Vojenského zpravodajství). Záměr „modernizace“ bezpečnosti na letišti je 

rovněž v souladu s Bezpečnostní strategií České republiky. 

Cílem předkládaného materiálu je navrhnout řešení dalšího rozvoje bezpečnosti 

(zvýšení bezpečnostního standardu) na Letišti Václava Havla v Praze, s využitím veškerého 

stávajícího potenciálu a pomocí kombinace nových technických prvků a jejich nadstavbové 

integrace do jednotného systému řízení bezpečnostních rizik. Návrh reaguje i na rozvojovou 

strategii letiště (viz. příloha č. 1) jako takového, zejména pak s ohledem na změny po vstupu 

strategického partnera do ČSA, a.s. 

Materiál byl zpracován Celní správou České republiky jako společný výstup zástupců 

všech dotčených bezpečnostních sborů, Českého Aeroholdingu, a.s. a Letiště Praha, a.s. 

Ministerstvo financí jako předkladatel materiálu vykonává za Českou republiku akcionářská 

práva ve společnosti Český Aeroholding, a.s. 

Vládě České republiky je navrhováno, aby s ohledem na současnou bezpečnostní 

situaci tento materiál schválila a uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku aministru 

financí zajistit realizaci opatření popsaných v materiálu „Zajištění zvýšení bezpečnosti 

na letišti Václava Havla Praha“ a zabezpečit financování realizace záměru, ministru vnitra 

zajistit realizaci opatření popsaných v materiálu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti 

Václava Havla Praha“, a řediteli Bezpečnostní informační služby zajistit realizaci opatření 

popsaných v materiálu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“. 
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Materiál byl projednán Výborem pro vnitřní bezpečnost dne 7. října 2014, 

Bezpečnostní radou státu dne 22. prosince 2014 a je nyní vládě předkládán 

s jejichdoporučením. 


