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Anotace 

 

ZDRÁHAL, Karel. Návrh dokumentace krizového štábu pro konkrétní ORP. 

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Vedoucí práce Marek Smetana. 

Klíčová slova: dokumentace, krizové řízení, krizový štáb 

Diplomová práce se zabývá návrhem struktury a formy dokumentace krizového štábu 

obce s rozšířenou působností. Východiskem návrhu je analýza požadavků kladených na 

dokumentaci legislativního, procesního, místního a formálního charakteru. Součástí práce je 

zmapování aktuální situace v oblasti dokumentace krizových štábů ORP v rámci ČR. 

Konkrétním výstupem práce je sada formulářů připravena k použití při práci krizového štábu 

obce s rozšířenou působností. 

 

ZDRÁHAL, Karel. Proposal for Crisis Staff Documents for a Specific Municipality 

with Extended Competence. Diploma thesis. VŠB - Technical University of  Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. Head of the thesis Marek Smetana. 

Key words: documentation, crisis management, crisis staff 

Diploma thesis is about proposal for crisis staff documents for a specific municipality 

with extended competence, especially structure and form of this documentation. The basic of 

this thesis is analysis of legislation, process, local, and formal conditions. One part of the 

thesis is overview situation in the Czech republic. The concrete result of this thesis is a set of 

forms, which are ready to use by crisis staff. 
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1 Úvod 

V rámci bezpečnostního systému České republiky mají krizové štáby územních celků 

nezastupitelnou roli. Jako pracovní orgány zřízené orgány krizového řízení se výrazným 

způsobem podílejí na řešení krizové situace, resp. krizové štáby v čele s představitelem 

územní samosprávy koordinují řešení krizové situace ve své územní působnosti. Organizace 

činnosti krizových štábů je rámcově upravena směrnicí Ministerstva vnitra [24]. 

Tato směrnice také upravuje některé aspekty dokumentace, kterou krizový štáb během 

své činnosti zpracovává. Vzhledem k tomu, že jedním z charakteristických atributů práce 

krizového štábu je nedostatek času, využívají často krizové štáby při práci s dokumentací 

připravené šablony a formuláře. Ovšem struktura a forma takto připravené dokumentace se 

mezi krizovými štáby zpravidla vzájemně liší, neboť zmiňovaná směrnice řeší spíše „co“ se 

má dokumentovat, nikoliv „jak“ se má dokumentovat.  

Tato práce se zabývá problémem, „jak dokumentovat“, přesněji, jak by měla vypadat 

optimální struktura a forma připravených formulářů a šablon, aby práce s dokumentací 

krizového štábu byla efektivní a zároveň respektovala aktuálně platné předpisy. 

 

Cíle práce: 

• Analyzovat požadavky kladené na dokumentaci zpracovávanou krizovým štábem. 

• Navrhnout konkrétní strukturu a formu dokumentace krizového štábu (sadu 

formulářů) obce s rozšířenou působností Kroměříž. 

• Navrženou dokumentaci implementovat do činnosti krizového štábu ORP 

Kroměříž. 

 

  



11 
 

2 Rešerše 

V následující rešerši jsou uvedeny informační zdroje v pořadí, které přibližně 

vyjadřuje relevanci pro zpracovávání diplomové práce.  

 

Směrnice ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 

2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. In: Věstník vlády pro 

orgány krajů a orgány obcí. 2011. [24] 

Směrnice stanovuje organizační pravidla činnosti krizových štábů kraje, obce 

s rozšířenou působností a obce. Jedním z aspektů organizačního uspořádání krizových štábů, 

kterému se věnuje, je zpracovávání dokumentace krizového štábu. 

 

Směrnice ministerstva vnitra č. j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou 

se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do 

pohotovosti, a vedení dokumentace. In: Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady  

a orgány obcí. 2001. [26] 

Již neplatná směrnice, která stanovuje organizační pravidla činnosti krizových štábů 

kraje, okresu a obce. Oproti aktuálně platné směrnici MV-117572-2/PO-OKR-2011 

specifikuje požadavky podrobněji. Podrobně jsou stanoveny požadavky na strukturu 

krizového štábu a podrobně jsou specifikovány úkoly prvků krizového štábu. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. [20] 

Prováděcí právní předpis, který mimo jiné stanovuje obsah činnosti a složení 

bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností a krizového štábu kraje a obce 

s rozšířenou působností. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. [41] 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením. Mimo jiné specifikuje postavení krizových štábů v rámci krizového řízení. 

 

KROMER, Antonín, Tomáš HENDRYCH a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. 

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji. 112: 

odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2007, roč. 2007, č. 9. ISSN 1213-

7057. [12] 

Odborný článek, který se věnuje problematice vnitřního uspořádání krizových štábů 

v rámci Moravskoslezského kraje. Autoři mj. uvádějí důvody pro sjednocení organizační 

struktury krizových štábů a způsob, jak toho dosáhnout. V rámci příspěvku autoři shromáždili 

a zpracovali informace o strukturách stálé pracovní skupiny krizových štábů krajů a dalších 

návaznostech. 

 

MÁCHOVÁ, Monika. Rozhodovací procesy v krizovém štábu. Ostrava, 2010. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Vilém 

Adamec. [13] 

Diplomová práce zabývající se posuzováním vlivů na rozhodovací procesy v krizovém 

štábu. Jako jeden z klíčových faktorů je v této práci identifikována struktura krizového štábu  

a je poukázáno na osvědčené vlastnosti modelu STANO. 

 

 

  



13 
 

3 Bezpečnostní systém ČR 

Lidskou společnost od nepaměti provází jevy, které mají negativní dopady na jedince 

a společnosti. Z dnešního pohledu lze tyto jevy nazvat např. termínem mimořádné události. 

Pro lidské společnosti je typické, že tyto negativní jevy během rozvoje společností nabývají 

stále mohutnějších a komplexnějších podob. Nejprve měly mimořádné události ryze přírodní 

charakter, později, se společenským, technickým a technologickým rozvojem společností 

začaly mít původ také v lidské činnosti. V současnosti lze širokou paletu možných 

mimořádných událostí členit např. způsobem, který je znázorněn na Obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1 - Členění mimořádných událostí (upraveno z [11]) 

 

Vzhledem k množství a komplexnosti rizik, které v případě realizace rizika vedou 

k uvedeným mimořádným událostem, se někdy současná společnost označuje termínem 

„riziková společnost“ [36]. 

Společnost reaguje na tato rizika tvorbou a realizací bezpečnostní politiky. Na národní 

úrovni mluvíme o bezpečnostní politice státu. Terminologický slovník Ministerstva  

vnitra - krizové řízení a plánování obrany státu [18] definuje bezpečnostní politiku státu jako 
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společenskou činnost, jejíž základ tvoří souhrn základních státních zájmů a cílů,  

jakož i hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení státní  

svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti 

demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života 

občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních 

bezpečnostních závazků. [18] 

Bezpečnostní politiku státu tvoří následujících pět komponentů: [18] 

• zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu, 

• obranná politika, 

• politika v oblasti vnitřní bezpečnosti, 

• hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu, 

• politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu. 

Nástrojem, pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky státu je bezpečnostní systém 

státu, který je tvořen prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, územní samosprávy, 

právnickými a fyzickými osobami, které mají odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu. [17] 

Bezpečnostní strategie ČR [19] popisuje bezpečnostní systém státu jako komplexní, 

hierarchicky uspořádaný systém, který je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční), 

vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní,  

právní a sociální. Základem tohoto systému je legislativní vyjádření působností a vzájemných 

vazeb zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní samosprávy, právnických a fyzických 

osob a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém a ve stanovení jejich povinnosti. [19] 

Bezpečnostní systém je budován na základě povinností, které jsou státu uloženy 

v rámci ústavního pořádku ČR, zejména ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

české republiky, který výslovně uvádí, že základní povinností státu je: [35] 

• zajištění svrchovanosti a územní celistvosti, 

• ochrana demokratických základů, 

• ochrana životů, zdraví, 

• ochrana majetkových hodnot. 
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Zákon [35] také stanoví, že bezpečnost České republiky zajišťují: [35] 

• ozbrojené síly, 

• ozbrojené bezpečnostní sbory, 

• záchranné sbory, 

• havarijní služby. 

 

Na zajišťování bezpečnosti České republiky se podílí: [35] 

• státní orgány, 

• orgány územních samosprávných celků, 

• právnické osoby, 

• fyzické osoby. 

 

V kontextu těchto ustanovení lze tedy také zjednodušeně říci, že bezpečnostní systém 

státu je soustavou uvedených subjektů a jejich vzájemných vazeb.  

Architektura bezpečnostního systému ČR je graficky znázorněna na obrázku Obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 - Architektura bezpečnostního systému ČR (převzato z[1]) 
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Konkrétní podobu bezpečnostnímu systému ČR dává rozsáhlá legislativní platforma, 

která určuje působnosti, pravomoci a povinnosti jednotlivých subjektů na bezpečnostním 

systému státu se podílejících. Struktura nejdůležitějších předpisů této široké platformy 

legislativy je uvedena na následujícím Obr. č. 3. 

 

 

Obr. č. 3 - Právní rámec bezpečnostního systému ČR (upraveno z [7]) 
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Na mimořádnou událost reaguje bezpečnostní systém opatřeními, která jsou 

odstupňována v závislosti na rozsahu mimořádné události. Rozsah mimořádné události mj. 

předurčuje rozsah požadavků na zdroje nutné k úspěšnému zdolání mimořádné události. 

Těmito zdroji jsou obecně kompetence, personální zdroje, materiální zdroje, finanční 

prostředky, služby, informace. 

Z hlediska potřeb těchto zdrojů lze opatření přijímaná bezpečnostním systémem státu 

rozdělit na: [30] 

• všeobecná, která jsou aplikována prakticky každodenně, 

• společná, přijímána v rámci Integrovaného záchranného sytému, 

• krizová, aplikovaná za krizových stavů. 

Grafické znázornění těchto odstupňovaných opatření je uvedeno na Obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4 - Systém odezvy na mimořádné události (upraveno z [3]) 
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Od bezpečnostního systému se očekává, že bude schopen: 

• rozpoznat vznik mimořádných událostí, 

• zabránit prevencí jejich vzniku, 

• zmírnit dopad mimořádných událostí: 

o zodolněním území, 

o udržováním akceschopnosti pro odezvu, 

o vytvářením podmínek pro obnovu území. 

 

Je také možné říci, že management mimořádné události je proces s následujícími vývojovými 

fázemi: [30] 

• prevence, 

• připravenost, 

• odezva, 

• obnova. 

Prevence 

Činnosti směřující k tomu, aby k mimořádným událostem vůbec nedocházelo. Např. 

výstavba vodních děl v rámci ochrany před povodněmi, realizace bezpečné přepravy 

nebezpečných látek, plánování územního rozvoje vzhledem k rizikům v území apod. [30] 

Připravenost 

Činnosti k zabezpečení akceschopnosti bezpečnostního systému k provádění  

záchranných a likvidačních prací a k řešení krizových situací. Připravenost je zajišťována 

v oblasti organizační, technické a odborné způsobilosti. [30] 

Odezva 

Činnosti zabezpečující rychlé překonání mimořádné události s cílem minimalizovat 

její škodlivé následky. Jde především o záchranné a likvidační práce, opatření k ochraně 

obyvatel, zajištění funkčnosti veřejné správy. [30] 
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Obnova 

Činnosti k co nejrychlejší obnově základních funkcí infrastruktury postiženého území. 

Jde především o obnovu dopravních, komunikačních, energetických systémů apod. Obnovou 

v tomto kontextu není míněna obnova území do původního stavu. [30] 

Problematika bezpečnostního systému ČR je rozsáhlá, v dalším textu bude pozornost 

směrována především na ty aspekty, které se úzce vážou k postavení krizových štábů 

v bezpečnostním systému. 

 

3. 1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je komponentou bezpečnostního systému státu, která se 

použije v případě, že opatření na nižší úrovni koordinace a nasazení sil a prostředků pro řešení 

mimořádné události jsou nedostatečná (viz Obr. č. 4). Konkrétně je integrovaný záchranný 

systém (IZS) definovaný zákonem č. 239/2000 Sb. [40] jako koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Složkami IZS se rozumí složky základní a složky ostatní. Základními složkami jsou: 

[40] 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

• Zdravotnická záchranná služba, 

• Policie České republiky. 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné  

síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné 

sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze  

využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného 

systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. 

[40] 
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Postavení IZS v rámci bezpečnostního systému státu upravuje především  

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, který pro přípravu na 

mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací vymezuje: [32] 

•  použití IZS, 

• složky IZS a jejich působnost, 

• působnost a pravomoc správních úřadů, 

• práva a povinnosti právnických a fyzických osob. 

Zákon o IZS obsahuje také právní úpravu ochrany obyvatelstva, kterou definuje jako 

plnění úkolů civilní ochrany dle čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským  

úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Jde zejména 

o varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku.  

Integrovaný záchranný systém lze také charakterizovat jakožto prostředek součinnosti 

územních orgánů veřejné správy a složek při provádění záchranných a likvidačních prací. [32] 

Koordinace záchranných a likvidačních prací probíhá na třech úrovních: [32] 

• Taktická úroveň řízení - na místě zásahu, provádí se záchranné a likvidační práce,  

za které odpovídá velitel zásahu. 

• Operační úroveň řízení - na úrovni operačních středisek základních složek IZS, 

operačních a informačních středisek IZS. 

• Strategická úroveň řízení - na úrovni starosty obce, starosty obce s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje, Ministerstva vnitra. 

Strategické úrovně koordinace záchranných a likvidačních prací se využívá 

z následujících důvodů: [32] 

• využití sil a prostředků a oprávnění v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních 

ministerstev a jiných správních úřadů, hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou 

působností při řešení mimořádné události, 

• stanovení priorit záchranných a likvidačních prací při rozsáhlých mimořádných 

událostech, 

• zabezpečení materiálních a finančních podmínek pro činnost složek IZS při řešení 

mimořádné události, 
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• zajištění návaznosti záchranných a likvidačních prací s opatřeními pro krizové stavy. 

V případě, že je provádění záchranných a likvidačních prací koordinováno  

na strategické úrovni, může příslušný koordinující orgán veřejné správy využít odpovídající 

krizový štáb jako svůj pracovní orgán. Příklad struktury IZS při řešení mimořádné události, 

jež je koordinováno starostou obce s rozšířenou působností na strategické úrovni je uveden  

na obrázku Obr. č. 5. 

 

Obr. č. 5 - Příklad struktury IZS při řešení mimořádné události 

 

Nutný rozsah koordinace záchranných a likvidačních prací stejně jako potřebné 

nasazení sil a prostředků v rámci použití integrovaného záchranného systému předurčuje 

stupeň poplachu. Stupně poplachu jsou vyhlašovány velitelem zásahu nebo operačním  

a informačním střediskem IZS na základě charakteristik mimořádné události, které jsou 

shrnuty v tabulce Tab. č. 1. 

V případě, že opatření v rámci integrovaného záchranného systému nejsou k řešení 

mimořádné události dostačující, bezpečnostní systém státu poskytne další kapacity nutné pro 

efektivní překonání mimořádné události prostřednictvím systému krizového řízení. 
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Tab. č. 1 - Stupně poplachu a odpovídající charakteristiky mimořádné události 

 I. STUPEŇ II. STUPEŇ III. STUPEŇ 
ZVLÁŠTNÍ 

STUPEŇ 
OSOBY Jednotlivci Desítky Stovky Tisíce 
ÚZEMÍ Do 500 m2 Do 10 000 m2 Do 1 km2 Nad 1 km2 

BUDOVY Části budov 
Jednotlivé 

budovy 
Komplex budov 

Urbanistické 
celky 

DOPRAVA - 
NEHODY 

Jednotlivé 
prostředky 

individuální 
silniční dopravy 

osob 

Jednotlivé 
prostředky 

silniční 
hromadné 

dopravy osob 

soupravy 
železniční a 

letecké 
přepravy, 
hromadné 
havárie v 
silniční 
dopravě 

soupravy 
železniční a 

letecké 
přepravy, 
hromadné 
havárie v 
silniční 
dopravě 

KOORDINACE 

Složky není 
nutno při 

společném 
zásahu 

nepřetržitě 
koordinovat 

Je nutná 
nepřetržitá 
koordinace 

velitelem zásahu 
při společném 

zásahu 

Je nutná 
koordinace 

velitelem zásahu 
za pomoci štábu 
velitele zásahu a 

místo zásahu 
rozdělit na 

sektory a úseky 

Je nutná 
koordinace na 

strategické 
úrovni 

 

3. 2 Systém krizového řízení 

Systém krizového řízení je komponentou bezpečnostního systému ČR. V tomto 

systému je krizové řízení chápáno jako souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 

• přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo  

•  ochranou kritické infrastruktury, 

přičemž krizovou situací je míněna mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury, nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [41] 

Orgán krizového řízení je souhrnným označením pro orgány statní správy, orgány 

územních samosprávných celků a ostatní orgány s územní působností, které vymezuje krizový 

zákon a které určují, organizují a realizují opatření krizového řízení v rámci své působnosti. 

Přehled orgánů krizového řízení je uveden v tabulce Tab. č. 2. 
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Tab. č. 2 - Orgány krizového řízení (upraveno z [8]) 

 

Zjednodušeně řečeno, krizové řízení je komponentou bezpečnostního systému státu, 

která se použije v případě, že zdroje využitelné na nižších úrovních opatření bezpečnostního 

systému jsou nedostatečné k efektivnímu řešení vzniklé mimořádné události. Systém 

krizového řízení je aktivován do režimu řešení krizové situace (viz dále) v okamžiku, kdy je 

nastolen určitý právní stav. Tímto právním stavem je vyhlášení tzv. krizového stavu, který 

v závislosti na rozsahu a charakteru mimořádné události vyhlašují zákonem stanovené orgány 

krizového řízení. V okamžiku vyhlášení krizového stavu přechází mimořádná událost 

v krizovou situaci a legislativně je tím umožněno použití robustnějších prostředků 

(kompetencí a zdrojů) k překonání krizové situace. 

V systému krizového řízení ČR je v závislosti na rozsahu a charakteru mimořádné 

události možné vyhlásit tyto krizové stavy: 

 

Stav nebezpečí [41] 

• Právním předpisem upravující vyhlašování tohoto krizového stavu je  

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Tento krizový stav vyhlašuje hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy) 

v případě, že jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud 

nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení 

běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 
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• Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů, kterou lze prodloužit jen se 

souhlasem vlády. 

Nouzový stav [35] 

• Právním předpisem upravující vyhlašování tohoto krizového stavu je ústavní 

zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Tento krizový stav vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických 

nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 

rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek  

a bezpečnost. 

• Nouzový stav lze vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, kterou lze prodloužit jen se 

souhlasem Poslanecké sněmovny. 

Stav ohrožení státu [35] 

• Právním předpisem upravující vyhlašování tohoto krizového stavu je ústavní 

zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Tento krizový stav vyhlašuje Parlament na návrh vlády, je - li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 

základy. 

• K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlas nadpoloviční 

většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů 

Válečný stav [34] 

• Právním předpisem upravující vyhlašování tohoto krizového stavu je ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. 

• O vyhlášení krizového stavu rozhoduje Parlament, je - li Česká republika 

napadena, nebo je - li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně 

proti napadení. 

• K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. 

V přehledu je tento systém krizových stavů uveden v Tab. č. 3. 
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Tab. č. 3 - Krizové stavy (převzato z [8]) 

 

Systém krizového řízení se při překonávání těchto krizových situací nachází ve stavu, 

kdy orgány veřejné správy koordinované odpovídajícími krizovými štáby aplikují předem 

připravená opatření s cílem efektivního překonání krizových situací. Systém krizového řízení 

se nachází ve stavu řešení krizové situace. 

Stav krizové připravenosti je naproti tomu spojen zejména s koordinační rolí 

bezpečnostních rad na úrovni státu, kraje, obce s rozšířenou působností, zpracováním 

krizových plánů a přípravou zdrojů pro překonávání krizových situací. [30] 
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Struktura koordinace krizové připravenosti a řešení krizové situace 

V systému krizového řízení mají zásadní postavení orgány krizového řízení. Jak bylo 

uvedeno, orgány krizového řízení lze mj. rozdělit dle územní působnosti na orgány krizového 

řízení s celostátní působnosti a orgány krizového řízení s územní působností [30]. Systém 

krizového řízení respektuje princip subsidiarity, který je charakteristický pro celý 

bezpečnostní systém. Znamená to, že problém je řešen na nejnižší možné územní, koordinační 

a zdrojové úrovni a teprve v případě, že jsou kompetence a zdroje na této úrovni 

nedostačující, dochází k rozšíření řešení problému na úrovně vyšší. 

 

 

Obr. č. 6 - Struktura koordinace krizové připravenosti (upraveno z [30]) 

 

Kromě toho lze dále úkoly, které orgány krizového řízení plní rozdělit následujícím 

způsobem: [30] 

• Konkrétní úkoly, které plní jen zákonem vyjmenovaný orgán krizového řízení. 

• Obecné úkoly, které plní všechny orgány krizového řízení. 
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Dále lze rozlišit, zda se jedná o úkoly, které se plní: [30] 

• v oblasti krizové připravenosti, 

• za krizových stavů obecně, 

• jen při vyhlášení konkrétního krizového stavu. 

Při plnění úkolů orgánů krizového řízení hrají významnou roli bezpečnostní rady  

a krizové štáby. Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

jsou poradními orgány zřizovatele. Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády, 

krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovními orgány 

zřizovatele. [41] Bezpečnostní rady jsou orgány, které orgány krizového řízení používají  

při koordinaci systému krizového řízení v oblasti krizové připravenosti a krizové štáby jsou 

orgány, které orgány krizového řízení používají při koordinaci systému krizového řízení 

v oblasti řešení krizové situace. Pro úplnost je nutno dodat, že uvedený výčet orgánů 

zřizovaných jako poradní a pracovní orgány zřizovatelů není konečný - podrobněji bude  

o bezpečnostních radách a krizových štábech pojednáno v dalších kapitolách. 

Graficky je struktura koordinace krizové připravenosti resp. koordinace řešení krizové 

situace znázorněna na Obr. č. 6 a Obr. č. 7. 

 

 

Obr. č. 7 - Struktura koordinace řešení krizové situace (upraveno z [30]) 
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4 Postavení krizových štábů v bezpečnostním systému ČR 

V minulé kapitole byly uvedeny bezpečnostní rady a krizové štáby jako poradní, resp. 

pracovní orgány orgánů krizového řízení. Následující text se těmto subjektům věnuje 

podrobněji. 

 

4. 1 Bezpečnostní rady 

Legislativa ČR zná tři typy bezpečnostních rad, jejichž postavení koresponduje 

s příslušnou úrovní řešení bezpečnostní problematiky ve struktuře bezpečnostního systému 

státu. Jsou to: 

• Bezpečnostní rada státu, 

• Bezpečnostní rada kraje, 

• Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností. 

 

4. 1. 1 Bezpečnostní rada státu 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním1 orgánem vlády pro koordinaci 

problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. 

[4] Bezpečnostní rada státu je zřízena na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,  

o bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní rada státu má 10 členů. Předsedou rady je 

předseda vlády, další členové jsou dáni rozhodnutím vlády. [35] 

Usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu  

a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších usnesení jsou dalšími 

členy rady jmenováni: 

• 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 

• místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, 

• ministr vnitra, 

• ministr obrany, 

• ministr financí, 

• ministr průmyslu a obchodu, 

                                                 
1 Bezpečnostní rada státu je dle Statutu [28] pracovním orgánem na rozdíl od dalších typů 

bezpečnostních rad, které jsou dle krizového zákona poradním orgánem 
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• ministr dopravy, 

• ministr zdravotnictví, 

• ministr životního prostředí. 

Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje 

vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti České republiky. [35] Podrobněji činnost 

Bezpečnostní rady státu specifikuje Statut Bezpečnostní rady státu [28]. 

 

Bezpečnostní rada státu zejména: [28] 

• zabezpečuje meziresortní koordinaci plánovacích, přípravných a realizačních opatření   

v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky, 

• posuzuje záměry plánovacích, koncepčních, přípravných a realizačních opatření  

v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky předkládané ministerstvy a jinými 

správními úřady, výbory BRS a orgány územní samosprávy, 

• vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou krizové situace a činí 

nebo předkládá vládě návrhy na nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení 

těchto rizik, 

• posuzuje souhrnné požadavky ministerstev a jiných správních úřadů uplatňované  

v rámci zajišťování bezpečnosti České republiky, 

• koordinuje zpracování koncepčních dokumentů meziresortního charakteru potřebných 

pro zajišťování bezpečnosti České republiky, 

• posuzuje a následně předkládá vládě k projednání pravidelné zprávy o stavu 

zajišťování bezpečnosti České republiky s návrhy na opatření, 

• spolupracuje s bezpečnostními radami krajů v oblasti zajišťování bezpečnosti České 

republiky, 

• posuzuje a následně vládě předkládá k projednání návrhy na zapojení České republiky 

při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil České 

republiky v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, při organizaci 

humanitární pomoci České republiky do zahraničí a při zapojení České republiky  

do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí, 

• při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu: 

o posuzuje vzniklou bezpečnostní situaci státu a rozsah možného ohrožení, 

o posuzuje opatření navrhovaná Ústředním krizovým štábem, 
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o předkládá vládě návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace, 

o koordinuje činnosti v oblasti bezpečnosti České republiky. 

 

4. 1. 2 Bezpečnostní rada kraje 

Zřízení a činnost bezpečnostní rady kraje jsou upraveny krizovým zákonem  

č.  240/2000 Sb., další podrobnosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

Bezpečnostní radu kraje zřizuje a řídí hejtman kraje jako svůj poradní orgán  

pro přípravu na krizové situace. Bezpečnostní rada kraje má nejvýše 10 členů. Předsedou rady 

je hejtman, který dalšími členy jmenuje: [20] 

• náměstka hejtmana, 

• ředitele krajského úřadu, 

• ředitele krajského ředitelství Polici České republiky, 

• ředitele hasičského záchranného sboru kraje, 

• příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu České 

republiky, 

• ředitele zdravotnické záchranné služby kraje, 

• zaměstnance krajského úřadu, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady kraje, 

• vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu, 

• další osobu, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti  

na krizové situace. 

Na jednání bezpečnostní rady kraje se projednává a posuzuje stav zabezpečení  

a stav připravenosti na krizové situace na území kraje. Na jednání bezpečnostní rady kraje 

mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu 

zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. [41] 

Konkrétní činnost rady je stanovena nařízením vlády [20]. Bezpečnostní rada kraje 

projednává a posuzuje: [20] 

• přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

• krizový plán kraje, 

• havarijní plán kraje, 

• vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem kraje, 
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• finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému 

na krizové situace a jejich řešení na území kraje, 

• návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových 

situací s jinými kraji a při poskytování pomoci, 

• stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému v kraji, 

• závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji, 

• návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti 

kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických 

osob a závěrů těchto kontrol, 

• návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů 

krizového řízení v kraji, 

• další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace  

a jejich řešení. 

 

4. 1. 3 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Zřízení a činnost bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností jsou upraveny 

krizovým zákonem č.  240/2000 Sb., další podrobnosti jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 462/2000 Sb. 

Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností zřizuje a řídí starosta obce 

s rozšířenou působností jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace. Bezpečnostní 

rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů. Předsedou rady je starosta, který 

dalšími členy jmenuje: [20] 

• místostarostu, 

• tajemníka obecního úřadu, 

• příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie 

České republiky, 

• příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje, 

• zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce  

s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce  

s rozšířenou působností, 
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• další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti 

na krizové situace. 

Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje 

stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce  

s rozšířenou působností. Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou 

být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení  

a stavu připravenosti na krizové situace. [41] 

Konkrétní činnost rady je stanovena nařízením vlády [20]. Bezpečnostní rada obce 

s rozšířenou působností projednává a posuzuje: [20] 

• přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

• krizový plán obce s rozšířenou působností, 

• vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, 

• finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné 

události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností, 

• závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce  

s rozšířenou působností, 

• stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných  

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 

• způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 

ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení, 

• další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce  

s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení. 

 

4. 2 Krizové štáby 

Legislativa ČR vymezuje následující typy krizových štábů2: 

• ústřední krizový štáb, 

                                                 
2 Zde jsou míněny krizové štáby explicitně specifikované tzv. „krizovou legislativou“. Nejsou zahrnuty 

ostatní subjekty mající charakter krizového štábu v širším slova smyslu (např. krizový štáb ředitele HZS ČR, 
krizové štáby právnických osob, štáb velitele zásahu v rámci IZS, povodňové, nákazové komise apod.) 
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• krizový štáb ministerstva, 

• krizový štáb ústředního správního úřadu, 

• krizový štáb České národní banky (ČNB), 

• krizový štáb kraje, 

• krizový štáb obce s rozšířenou působností, 

• krizový štáb obce. 

Obecně lze říci, že pokud orgán krizového řízení disponuje příslušnou bezpečnostní 

radou, používá krizový štáb jako svůj pracovní orgán při řešení krizové situace, pokud 

bezpečnostní radou nedisponuje, využívá krizový štáb také k přípravě na krizové situace. 

Kromě toho lze uvedených krizových štábů využít při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací podle zákona o IZS [40]. 

 

4. 2. 1 Ústřední krizový štáb 

Zákon č. 240/2000 Sb., stanoví, že v rámci zajišťování připravenosti České republiky 

na krizové situace, při jejich řešení nebo k ochraně kritické infrastruktury zřizuje vláda 

Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací. Jeho složení  

a činnost upravuje Statut Ústředního krizového štábu, který schvaluje vláda. [41] 

 

Složení Ústředního krizového štábu je dle Statutu následující: [29] 

• předsedou štábu je ministr vnitra nebo ministr obrany3, 

• náměstek ministra vnitra, 

• náměstek ministra obrany, 

• náměstek ministra zahraničních věcí, 

• náměstek ministra financí, 

• náměstek ministra zdravotnictví, 

• náměstek ministra průmyslu a obchodu, 

• náměstek ministra dopravy, 

• ředitel úřadu Ministerstva životního prostředí, 

• náměstek ministra zemědělství, 

                                                 
3 Předsedu jmenuje předseda Vlády podle charakteru krizové situace, tzn. ministra obrany v případě 

vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, za 
válečného stavu či za dalších situací vojenského charakteru, jež se významně dotýkají bezpečnostních zájmů 
České republiky; ve všech ostatních případech ministra vnitra [29] 
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• předseda Správy státních hmotných rezerv, 

• předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

• ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu, 

• policejní prezident České republiky, 

• generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 

• náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

• vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. 

 

Působnost Ústředního krizového štábu specifikuje Statut takto: [29] 

• štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dále 

jen ”krizová situace"), jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, nebo při jiných 

závažných situacích týkajících se bezpečnostních zájmů České republiky, připravuje 

návrhy řešení těchto situací, 

• návrhy na řešení situací předkládá předseda štábu na schůzi Bezpečnostní rady státu 

nebo v případě nebezpečí z prodlení přímo na schůzi vlády, 

• štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace 

opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány 

územních samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové 

situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového 

řízení územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků, 

• štáb zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních 

organizací, 

• štáb zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků a informuje Bezpečnostní 

radu státu, 

• štáb posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy, 

• připravuje Bezpečnostní radě státu návrhy opatření k řešení situace a podklady  

pro přijímání rozhodnutí vyžadujících schválení vládou, případně schválení 

Parlamentem České republiky. 
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4. 2. 2 Krizový štáb ministerstva a ústředního správního úřadu 

Zákon č. 240/2000 Sb. ukládá ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům 

zřídit krizový štáb. Při tom ve výše uvedeném seznamu typů krizových štábů jsou krizové 

štáby ministerstev a jiných ústředních správních úřadů spolu s krizovými štáby obcí orgány, 

které jsou zřizovány nejen jako pracovní orgány k řešení krizových situací, ale také  

pro přípravu na krizové situace. Příslušné orgány krizového řízení totiž v těchto případech 

nedisponují bezpečnostními radami, a proto krizové štáby slouží jako pracovní orgány orgánů 

krizového řízení v oblasti celého spektra úkolů krizového řízení. 

 

Podrobnosti týkající se konkrétního složení a činnosti tohoto typu krizového štábu 

nejsou legislativně upraveny. Krizový zákon pouze stanoví, že složení a úkoly určí a věcné, 

organizační a administrativní podmínky pro činnost krizového štábu zajistí ministr nebo 

vedoucí ústředního správního úřadu. [41] 

 

Výčet ministerstev a jiných ústředních správních úřadů je dán tzv. kompetenčním 

zákonem č. 2/1969 Sb., [39]. V  tabulce Tab. č. 4 je uveden přehled subjektů, které zřizují 

krizový štáb ministerstva nebo krizový štáb ústředního správního úřadu. 
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Tab. č. 4 - Subjekty, které zřizují krizový štáb dle par. 9, odst. c) z.č. 240/2000 Sb. 

MINISTERSTVO ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD 

Ministerstvo financí Český statistický úřad 

Ministerstvo zahraničních věcí Český úřad zeměměřický a katastrální 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český báňský úřad 

Ministerstvo kultury Úřad průmyslového vlastnictví 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Ministerstvo zdravotnictví Správa státních hmotných rezerv 

Ministerstvo spravedlnosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Ministerstvo vnitra Národní bezpečnostní úřad 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad 

Ministerstvo pro místní rozvoj Úřad vlády České republiky 

Ministerstvo zemědělství Český telekomunikační úřad 

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo dopravy  

Ministerstvo životního prostředí  

 

4. 2. 3 Krizový štáb České národní banky 

Česká národní banka je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je 

zřízena na základě Ústavy České republiky a její působnost je upravena zejména zákonem  

č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem 

v Praze a jsou ji svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. [22]  

 

Krizový zákon předepisuje bance zřídit krizový štáb pro přípravu na krizové situace  

a pro jejich řešení. Ovšem žádné další podrobnosti týkající se složení a činnosti zákon 

neuvádí. Vzhledem k postavení ustanovení o České národní bance ve struktuře krizového 

zákona lze dovodit, že v případě ČNB složení a úkoly určí a věcné, organizační  

a administrativní podmínky pro činnost krizového štábu zajistí guvernér České národní banky. 
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4. 2. 4 Krizový štáb kraje 

Zřízení a činnost krizového štábu kraje jsou upraveny krizovým zákonem č.  240/2000 

Sb., další podrobnosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pravidla ke sjednocení 

organizačního uspořádání krizových štábů krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí jsou 

dány směrnicí Ministerstva vnitra MV-117572-2/PO-OKR-2011 [24]. 

Krizový štáb kraje zřizuje a řídí hejtman kraje jako svůj pracovní orgán pro řešení 

krizových situací. Hejtman jako předseda krizového štábu kraje jmenuje členy krizového 

štábu, přičemž krizový štáb je složen z těchto členů: [20] 

• členové bezpečnostní rady kraje, 

• členové stálé pracovní skupiny, kterou tvoří: 

o tajemník krizového štábu, 

o pracovníci krajského úřadu, 

o zástupci základních složek IZS, 

o odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové 

situace. 

S ohledem na složení bezpečnostní rady kraje (viz výše), lze složení krizového štábu 

kraje graficky prezentovat v podobě uvedené na Obr. č. 8. K popisované struktuře krizového 

štábu je vhodné uvést, že tajemník bezpečnostní rady kraje je zároveň tajemníkem krizového 

štábu kraje. 

 

Obsah činnosti krizového štábu kraje stanovuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., tímto 

způsobem: [20] 

 

Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření 

hejtmanovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu kraje. Stálá pracovní skupina jedná nepřetržitě a připravuje podklady 

pro jednání krizového štábu, jehož je součástí. [20] 
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Obr. č. 8 - Složení krizového štábu kraje 

 

4. 2. 5 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Zřízení a činnost krizového štábu kraje jsou upraveny krizovým zákonem č.  240/2000 

Sb., další podrobnosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pravidla ke sjednocení 

organizačního uspořádání krizových štábů krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí jsou 

dány směrnicí Ministerstva vnitra MV-117572-2/PO-OKR-2011 [24]. Podrobnější informace  

o krizových štábech obcí s rozšířenou působností poskytuje dále uvedená samostatná kapitola. 

 

4. 2. 6 Krizový štáb obce 

Starosta obce může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán za účelem 

přípravy na krizové situace a jejich řešení. [41] V tomto případě jsou složení a činnost 

krizového štábu dány přiměřeným užitím ustanovení o složení a činnosti krizového štábu obce 

s rozšířenou působností. To znamená, že starosta obce nemá povinnost krizový štáb obce 

zřídit, pokud to udělá, organizuje štáb obdobným způsobem (v rámci možností a podmínek 

obce) jako štáb obce s rozšířenou působností. 
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5 Řízení zdolávání krizových situací - procesy v krizových štábech 

V kapitole 3 bylo pojednáno o postavení krizových štábu v bezpečnostním systému 

ČR. Následující text bude věnován činnosti krizového štábu, resp. postupům, které 

v konečném důsledku vedou k překonání mimořádné či krizové situace. 

Řízení řešení mimořádné či krizové situace probíhá na třech úrovních: [32] 

• Taktická úroveň řízení - na místě zásahu, provádí se záchranné a likvidační práce,  

za které odpovídá velitel zásahu. 

• Operační úroveň řízení - na úrovni operačních středisek základních složek IZS, 

operačních a informačních středisek IZS. 

• Strategická úroveň řízení - na úrovni starosty obce, starosty obce s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje, Ministerstva vnitra, vlády. 

 

Při řízení zdolávání mimořádné události nebo krizové situace na strategické úrovni 

řízení využívají příslušné orgány krizové štáby. Princip práce krizového štábu spočívá v tom, 

že připravuje podklady pro rozhodnutí svého zřizovatele, který nese odpovědnost za řešení 

mimořádné (v případě koordinace IZS) nebo krizové situace. 

Krizový management je formou obecného managementu, tzn., že na popis 

funkcionality krizového štábu lze použít obecný přístup managementu s některými specifiky. 

Obecné schéma řídícího cyklu krizového štábu je uvedeno na obrázku Obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9 - Schéma řídícího cyklu (převzato z [31] ) 
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Konkrétní podrobná vnitřní struktura krizového štábu a vazby mezi jednotlivými 

prvky není v současné době předepsána. Aktuální směrnice Ministerstva vnitra upravující 

organizaci krizových štábů [24] strukturálně nerozlišuje pod úrovní stálé pracovní  

skupiny. Směrnice pouze stanoví, že stálá pracovní skupina se může dále vnitřně členit  

s ohledem na: [24] 

• odbornost členů a dalších osob přizvaných za účelem řešení mimořádné události nebo 

krizové situace nebo 

• zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu při řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. 

Dlužno říci, že situace byla v minulosti jiná. V historickém pořadí směrnic 

Ministerstva vnitra upravujících organizaci krizových štábů ([26], [25], [24]), byla nejstarší 

směrnice z roku 2001 v tomto směru nejkonkrétnější. Touto směrnicí předepsaná struktura 

krizového štábu je uvedena na obrázku Obr. č. 10. Tato struktura krizového štábu bývá 

charakterizována zažitým akronymem STANO - tedy zkratky vzniklé z počátečních písmen 

příslušných odborných skupin stálé pracovní skupiny: 

• Součinnost a komunikace (dále také SOUČINNOST) 

• Týlové zabezpečení (dále také TÝL) 

• Analýza situace a plánování (dále také ANALÝZA) 

• Nasazení sil a prostředků (dále také NASAZENÍ) 

• Ochrana obyvatelstva (dále také OCHRANA) 

Přestože aktuální směrnice tuto strukturu nepředepisuje, je v současné době toto 

organizační schéma nebo schéma ze STANA vycházející ve velké míře využíváno.  

Alternativně bývá například užita struktura stálé pracovní skupiny na bázi odborů krajského 

úřadu.  [12], [10] V praxi užívanými strukturami stálé pracovní skupiny se zabývá také 

kapitola 7. 3. 

Struktura stálé pracovní skupiny na bázi architektury STANO v podstatě kopíruje 

architekturu štábu velitele zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS, 

který se v praxi osvědčil. [13] Při studiu a optimalizaci procesů probíhajících v krizovém  
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Obr. č. 10 - Krizový štáb se strukturou STANO stálé pracovní skupiny (převzato z [26]) 

 

štábu lze tedy kromě zásad obecného managementu též využít prověřené postupy, které jsou 

metodicky upraveny Bojovým řádem jednotek požární ochrany [16]. 

Vzhledem k rozšířenosti této struktury krizového štábu, metodické podpoře činnosti 

takového štábu a vzhledem ke skutečnosti, že formu dokumentace nelze optimalizovat  

na obecnou strukturu, zaměřím se v dalším textu na rozbor procesů krizového štábu, jehož 

stálá pracovní skupina má strukturu STANO. Lze také předpokládat, že při akceptaci určité 

míry neoptimálnosti bude dokumentace připravená pro zpracovávání krizovým štábem se 
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strukturou stálé pracovní skupiny STANO použitelná též pro štáby s jinou strukturou, resp. 

bude to možné po ne příliš zásadních úpravách. 

 

Procesy v krizových štábech se strukturou STANO 

Procesy, resp. činnosti příslušející jednotlivým prvkům krizového štábu byly poměrně 

podrobně stanoveny ve směrnici Ministerstva vnitra [26] následujícím způsobem: [26] 

 

Činnosti zabezpečované odbornou skupinou SOUČINNOST 

• součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek integrovaného 

záchranného systému a vedení časového snímku práce krizového štábu, 

• vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému  

o vzniklé situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách prostřednictvím 

operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, 

• sjednocení požadavků na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb  

a radiového spojení, zejména organizace krizové komunikace pro danou situaci, 

provozování vyčleněných komunikačních prostředků a provádění údržby 

komunikačních prostředků, 

• tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a příprava a odesílání 

hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným krizovým štábům, 

• plnění funkce podatelny krizového štábu komunikační podporu všech členů krizového 

štábu při jejich činnosti a vedení protokolu o činnosti krizového štábu  

v součinnosti s krizovou podatelnou, 

• preventivní pravidelnou kontrolu spojení a udržování základních i náhradních 

komunikačních kontrolních relací s ostatními krizovými štáby. 

 

Činnosti zabezpečované odbornou skupinou TÝL 

• sjednocení požadavků na zásobování nasazených složek integrovaného záchranného 

systému, zejména externích, veškerými potřebami materiálně technického 



43 
 

zabezpečení, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdravotnických služeb 

apod., 

• zásobování složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy 

energií a pohonnými hmotami v případech selhání jejich vlastních hospodářských 

mechanismů nebo vyčerpání zdrojů, 

• zajišťování havarijních služeb dopravní služby složkám integrovaného záchranného 

systému a osobám a transport materiálů, 

• finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory, 

• vedení evidence finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo 

mimořádné události, 

• využívání systému hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákona  

č. 241/2000 Sb. pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, 

• využívání osobní a věcné pomoci právnických, podnikajících fyzických osob  

a fyzických osob podle zákona č. 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. 

 

Činnosti zabezpečované odbornou skupinou ANALÝZA 

• analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události a prognózu dalšího vývoje, 

• vyhodnocování využitelnosti krizových a havarijních plánů, 

• tvorbu návrhu komplexu krizových a jiných opatření, případně Plánů řešení krizové 

situace, 

• vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace, 

• sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, projednávání případných opatření  

s obcemi a Policií ČR, 

• dokumentování, ve spolupráci s veliteli zásahů, činnosti a postupu při zásahu 

• monitoring a zabezpečování průzkumu v teritoriu. 

 

Činnosti zabezpečované odbornou skupinou NASAZENÍ 

• soustřeďování informací o zásazích od velitelů zásahů prostřednictvím příslušných 

operačních středisek, 

• vyhodnocování efektivnosti zásahů, 
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• vyhodnocování situace na jednotlivých místech zásahů složek integrovaného 

záchranného systému, 

• vedení přehledů o nasazení složek integrovaného záchranného systému a ostatních sil 

a prostředků, 

• vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, 

• posuzování poskytování a vyžadování vnější pomoci. 

 

Činnosti zabezpečované odbornou skupinou OCHRANA 

• poskytování a přijímání humanitární pomoci, případně organizování centra 

humanitární pomoci s využitím spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se 

humanitární pomocí, 

• zabezpečení varování a informování obyvatelstva, poskytování úkrytu, organizování 

dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnického zabezpečení, 

registrace pohřešovaných, identifikace a pohřbívání mrtvých osob, ochrany 

hospodářského zvířectva, ochrana vodních zdrojů, ochrany kulturních památek  

a dalších ochranných opatření, 

• sledování hygienicko-epidemiologické situace, 

• pořizování centralizované evidence organizovaně nebo samovolně evakuovaných 

osob, 

• zabezpečení evakuace obyvatelstva, jeho nouzového ubytování, stravování, 

zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva, 

• poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu, 

• zabezpečení odborné pomoci při radiačním nebo chemickém nebo biologickém 

nebezpečí. 

 

Informační tok uvnitř krizového štábu při řešení mimořádné události nebo krizové 

situace dle prezentovaného procesního rámce je znázorněn schématem informačního toku  

na obrázku Obr. č. 11. 
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Obr. č. 11 - Schéma informačního toku v krizovém štábu (převzato z [31]) 
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6 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Zřízení a činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou upraveny 

krizovým zákonem č.  240/2000 Sb., další podrobnosti jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 462/2000 Sb. Pravidla ke sjednocení organizačního uspořádání krizových štábů krajů, obcí 

s rozšířenou působností a obcí jsou dány směrnicí Ministerstva vnitra MV-117572-2/PO-

OKR-2011 [24]. 

 

6. 1 Složení krizového štábu 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svojí strukturou a způsobem organizace  

v podstatě kopíruje uspořádání krizového štábu kraje. Předsedou krizového štábu je starosta 

obce s rozšířenou působností a bezpečnostní radu v krizovém štábu v tomto případě 

reprezentuje bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností - viz Obr. č. 12. 

 

 

Obr. č. 12 - Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Podrobněji je složení krizového štábu řešeno ve směrnici Ministerstva vnitra [24]. Tato 

stanovuje zejména: [24] 
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• předseda krizového štábu jmenuje vedoucího stálé pracovní skupiny, 

• pro funkci vedoucího stálé pracovní skupiny jsou určeni a odborně připravováni 

alespoň dva členové krizového štábu z důvodu možného směnného provozu štábu, 

• složení stálé pracovní skupiny může být variantní s ohledem na typ řešené krizové 

situace nebo mimořádné události, 

• složení krizového štábu je řešeno v krizovém plánu obce s rozšířenou působností  

(v základní části bodu charakteristika organizace krizového řízení), 

• stálá pracovní skupina krizového štábu se může dále vnitřně členit s ohledem na: 

o odbornost členů krizového štábu, 

o zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu při řešení 

krizové situace nebo mimořádné události, 

• složení a organizaci krizového štábu projedná obec s rozšířenou působností s krajem  

a HZS kraje za účelem sjednocení organizačních struktur a vzájemných vazeb v rámci 

kraje. 

 

6. 2 Svolání krizového štábu 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností může starosta obce s rozšířenou působností 

svolat v případech, které jsou vyjmenovány v [20]: 

• pokud je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo jeho část patřící  

do působnosti orgánu krizového řízení, 

• pokud je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu 

krizového řízení nebo pro jeho část, 

• pokud jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• pokud je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, 

• pokud jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

IZS, 

• pokud je to nutné pro řešení mimořádné události a není splněna některá z uvedených 

podmínek. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává předseda [41], [20], [37] krizového 

štábu prostřednictvím [24] operačního a informačního střediska (na základě ústního, 
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písemného nebo zpětným voláním ověřeného telefonického pokynu), pokud předseda 

nerozhodne jinak. V případě, že takto nelze učinit, může krizový štáb svolat řídící důstojník 

[37] HZS kraje, který může současně svolat stálou pracovní skupinu krizového štábu. 

Neprodleně o tom informuje starostu obce s rozšířenou působností a do jeho rozhodnutí řídí 

stálou pracovní skupinu krizového štábu. Operační a informační středisko HZS svolá krizový 

štáb následujícím způsobem: [24] 

• neprodleně povolá členy stálé pracovní skupiny, případně další osoby dle pokynu 

předsedy krizového štábu, 

• informuje členy bezpečnostní rady o svolání krizového štábu, čase a místu úvodního 

zasedání krizového štábu, 

• informuje řídícího důstojníka HZS kraje o svolání krizového štábu; řídící důstojník 

neprodleně informuje o svolání krizového štábu obce s rozšířenou působností 

hejtmana kraje a tajemníka krizového štábu kraje. 

Pokud je krizový štáb obce s rozšířenou působností svolán jiným způsobem, než 

prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS, informuje o tomto tajemník 

krizového štábu operační a informační středisko IZS. [24] 

 

6. 3 Pracoviště krizového štábu 

Krizový štáb může zasedat v prostorách obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

HZS kraje nebo v jiném vhodném prostoru s ohledem na řešenou mimořádnou událost nebo 

krizovou situaci. O konkrétním místě zasedání rozhodne předseda krizového štábu. [24] 

Prostor zasedání krizového štábu musí splňovat požadavky směrnice [24]. 

 

6. 4 Činnost krizového štábu 

Podle směrnice Ministerstva vnitra [24] je činností krizového štábu: 

• zasedání krizového štábu, 

• činnost stálé pracovní skupiny. 
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6. 4. 1 Zasedání krizového štábu 

Na zasedání krizového štábu se projednává zejména: [24] 

• vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace, 

• nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 

• realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva, 

• možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření, 

• způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace, 

• návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

• návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

• rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady. 

Dále se na zasedání krizového štábu doporučují předsedovi krizového štábu nařízení 

obce, výjimečně také obecně závazné vyhlášky obce. Ze zasedání se pořizuje zvukový 

záznam a zápis (včetně prezenční listiny), které se ukládají společně se zpracovanými 

dokumenty. [24] 

 

6. 4. 2 Činnost stálé pracovní skupiny 

Za činnost stálé pracovní skupiny odpovídá její vedoucí. Pokud je nepřetržitá činnost 

stálé pracovní skupiny organizována ve směnách, je vedoucím stálé pracovní skupiny vedoucí 

příslušné směny. Mezi zasedáními krizového štábu vedoucí stálé pracovní skupiny navrhuje 

opatření předsedovi krizového štábu. [24] 

Stálá pracovní skupina krizového štábu plní zejména tyto úkoly: [24] 

• příprava podkladů pro rozhodovací činnost předsedy krizového štábu včetně návrhů 

řešení, 

• sledování, analýza a vyhodnocování průběhu mimořádné události nebo krizové 

situace, opatření přijímaných orgány krizového řízení, složkami IZS a územními 

správními úřady, 

• dokumentování postupů řešení mimořádné události nebo krizové situace, vedení 

přehledu o nasazených silách a prostředcích a o ostatních disponibilních silách 

využitelných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace, 
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• podpora činnosti starosty obce s rozšířenou působností při koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, 

• zajištění provedení úkolů ochrany obyvatelstva a dalších úkolů stanovených předsedou 

krizového štábu, 

• organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných informačních 

prostředků, 

• analýza dopadů krizových opatření v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, 

navrhování jejich změn, 

• vedení evidence finančních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události nebo 

krizové situace, 

• organizační zabezpečení materiální, technické a informační podpory nasazeným silám 

a prostředkům. 

 

6. 5 Spolupráce mezi krizovými štáby 

Při řešení krizové situace nebo mimořádné události krizové štáby navzájem 

spolupracují. Krizový štáb obce s rozšířenou působností tedy za tímto účelem komunikuje jak 

s krizovým štábem kraje, tak také s krizovým štábem obce. Spolupráce a zasílání dokumentů 

(rozsah, forma) jsou řešeny v příslušném krizovém plánu. Stejně tak je v krizovém plánu obce 

s rozšířenou působností a v krizovém plánu kraje uveden způsob a forma podávání hlášení 

krizového štábu obce s rozšířenou působností krizovému štábu kraje. [24] 

Potřebnou komunikaci a trvalé spojení s operačním a informačním střediskem HZS 

kraje, krizovým štábem kraje, krizovými štáby okolních obcí s rozšířenou působností (pokud 

jsou aktivovány) a krizovými štáby obcí (pokud jsou zřízeny a aktivovány) udržuje stálá 

pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností. [24] 

 

6. 6 Dokumentace krizového štábu 

Směrnice Ministerstva vnitra [24] definuje dokumentaci krizového štábu jako 

písemnosti, které jsou zpracovávané po dobu činnosti krizového štábu při řešení mimořádné 

události nebo krizové situace. Za účelem dokumentování činnosti krizového štábu se 

zpracovávají zejména: [24] 
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• záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

• záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních, 

• přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace, 

• přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů 

• přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situaci, 

• přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

nebo krizové situace, 

• přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení 

a distribuci, 

• návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

• hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

• evidence odeslaných a doručených písemností. 

Tuto dokumentaci zpracovává stálá pracovní skupina, pokud předseda krizového štábu 

nestanoví jinak. Pokud některý ze zpracovávaných dokumentů obsahuje utajované informace 

nebo zvláštní skutečnosti, je třeba postupovat v souladu s příslušnými předpisy4. Při nakládání 

se schválenou dokumentací se postupuje podle z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [24]  

                                                 
4 Zejména z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů;  § 27 z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů 
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7 Zmapování reálné situace v oblasti dokumentace krizových štábů ORP 

Při sběru informací k tématu diplomové práce a při stanovení koncepce návrhu se 

ukázalo jako konstruktivní vycházet z několika základních bodů, resp. hypotéz, které se 

z teoretického úhlu pohledu jeví jako pravděpodobné. Totiž, že zpravidla: 

1. Krizové štáby ORP používají připravenou formalizovanou dokumentaci 

(formuláře) v různém rozsahu a provedení. 

2. Zpracovávání dokumentace krizového štábu je vnímáno jako přínosné. 

3. Dominantní užívanou strukturou stálé pracovní skupiny je STANO. 

4. Dokumentace krizového štábu nebývá zpracovávána centrálně (jednou osobou), 

ale různými osobami (skupinami) na základě úkolů subjektů. 

5. Jako efektivní datový objekt pro záznam informace v dokumentu krizového štábu 

(formuláři) je používáno spíše „volné datové pole“, než „zaškrtávací políčko“ 

(Checkbox). 

V případě, že by se ukázalo, že uvedené hypotézy v praxi neplatí, prezentované řešení 

tématu diplomové práce by nebylo možné pokládat za efektivní. Protože jsem nenalezl 

aktuální zdroj informací vztahující se k těmto bodům, realizoval jsem průzkum této oblasti 

samostatně. 

Na základě uvedených hypotéz byl vytvořen dotazník (viz příloha č. 1), jehož účelem 

kromě potvrzení či vyvrácení uvedených hypotéz bylo také zjistit další kvalitativní informace 

týkající se uvedených bodů (např. nejen zda je STANO dominantní, ale také jaké konkrétní 

struktury jsou užívané) a také poskytnutí inspirace pro finální grafický návrh podoby 

jednotlivých formulářů. 

Dotazník byl publikován na webu a cestou elektronické korespondence byli požádáni 

představitele pracovišť krizového řízení obcí s rozšířenou působností o jeho vyplnění. Z 206 

obcí s rozšířenou působností [5] v rámci ČR bylo osloveno 172 představitelů pracovišť 

krizového řízení (některé kontakty na odpovídající zaměstnance ORP nebylo možné 

dohledat), z nichž 46 se průzkumu aktivně zúčastnilo. Ne všech 46 respondentů odpovědělo 

na všechny otázky v dotazníku. Počet respondentů, kteří na tu kterou otázku odpověděli, je 

uvedeno v příslušné následující části textu.  

Dotazník obsahoval tyto otázky: 

• Jakou strukturu má stálá pracovní skupina Vašeho krizového štábu? 
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• Používá Váš krizový štáb při činnosti připravené formuláře (v papírové  

či el. podobě) pro dokumentaci činnosti krizového štábu ve smyslu čl. 10, 

 odst. 3, směrnice MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu ORP…? 

• Můžete vyjmenovat názvy jednotlivých formulářů (v kontextu předchozí otázky)? 

• Jakým způsobem je řešena struktura těchto formulářů? Užíváte spíše volných 

datových polí pro „svobodné“ vyplnění nebo „zaškrtávacích“ políček pro výběr 

z nabídnutých možností? 

• Považujete dokumentaci činnosti krizového štábu ve smyslu čl. 10,  

odst. 3, směrnice MV-117572-2/PO-OKR-2011 za přínosnou nebo nikoliv? Proč? 

• Používá Váš krizový štáb při činnosti jiné předem připravené formuláře, šablony 

apod.? Můžete vyjmenovat názvy těchto formulářů? 

• Jakým způsobem máte rozdělenu odpovědnost za zpracování dokumentace krizového 

štábu (kdo, co dokumentuje)? 

 

V následujícím textu jsou jednotlivé podkapitoly věnovány výsledkům průzkumu 

vztahujícím se k výše uvedeným pěti hypotézám. 

 

7. 1 Reálný rozsah dokumentace krizového štábu ORP 

Odpovědi respondentů na dotazy týkající se názvů formulářů, které mají předem 

připraveny, byly kvalitativně poměrně rozdílné. Někteří respondenti uváděli dlouhý seznam 

položek názvů, někteří odpověděli např. „je jich mnoho“, jiní uvedly několik položek jako 

příklad, nebo že připravenou dokumentaci nepoužívají apod. Konkrétně uvedené položky 

(názvy formulářů) byly pro přehlednost roztříděny do kategorií kopírující strukturu dle 

ustanovení čl. 10, odst. 3, směrnice MV-117572-2/PO-OKR-2011, a dále formuláře, které 

jsou zpracovávány za účelem: 

• Přímé realizace mimořádného či krizového opatření. 

• Jiné administrativní podpory činnosti orgánu krizového řízení. 

 

Přehled všech takto roztříděných získaných položek je uveden v příloze č. 2. 
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Hodnocení 

Krizové štáby ORP mají nejčastěji připraveny formuláře dokumentů, které slouží  

k přímé realizaci krizových nebo mimořádných opatření (viz tabulka Tab. č. P 11 v příloze  

č. 2). Také struktura této připravené dokumentace (názvy jednotlivých formulářů) je napříč 

krizovými štáby obdobná. Ovšem rozsahem (množstvím) takto připravených dokumentů se 

jednotlivé krizové štáby značně liší. Využívané jsou také připravené formuláře pro předávání 

informací mezi krizovými štáby (viz tabulka Tab. č. P 9), a další pomocná administrativní 

dokumentace (viz tabulka Tab. č. P 12) potřebná k realizaci mimořádných či krizových 

opatření. Na druhou stranu dokumentace, která slouží k dokumentaci činnosti krizového štábu 

dle čl. 10, odst. 3, směrnice [24] je využívána méně. Stejně tak struktura této dokumentace 

(názvy formulářů) je různorodá a struktura připravené dokumentace prakticky vůbec 

nekopíruje strukturu dle čl. 10, odst. 3, směrnice [24]. 

Uvedené hodnocení lze chápat jako potvrzení hypotézy č. 1 (uvedené výše) o tom,  

že krizové štáby ORP používají připravenou formalizovanou dokumentaci (formuláře) 

v různém rozsahu a provedení. 

 

Diskuse 

Domnívám se, že uvedenou kvalitativní interpretaci dat lze vysvětlit následujícím 

způsobem. Skutečnost, že krizové štáby mají často připravenu dokumentaci kategorie 

Realizace mimořádného či krizového opatření (tabulka Tab. č. P 11 přílohy č. 2) je zřejmě 

dána tím, že bez těchto dokumentů nelze realizovat krizová či mimořádná opatření a také tím, 

že zdroje (resp. typy zdrojů) pro řešení krizové situace jsou předem známy a dány krizovou 

legislativou. 

Naopak dokumentace krizového štábu dle čl. 10, odst. 3, směrnice [24] slouží 

především k „dokumentaci“ (následné analýze) a nemá natolik bezprostřední praktický užitek 

- proto  je využívána méně. Také struktura této dokumentace (názvy formulářů) je různorodá, 

neboť uvedené ustanovení nespecifikuje konkrétní strukturu formalizované  

dokumentace - pouze předepisuje dokumentovat vyjmenované skutečnosti. V krajním případě 

tak lze např. vést jediný dokument Zápis ze zasedání krizového štábu, který svým obsahem 

vyhoví většině požadavků na dokumentaci skutečností dle výše uvedeného ustanovení. 
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7. 2 Subjektivní hodnocení přínosnosti dokumentace krizového štábu 

Protože jsem se při shromažďování informací k problematice diplomové práce získal 

také s postoji některých tajemníků krizových štábů typu „nevím, jestli máme nějaké formuláře 

a to samo vypovídá o důležitosti takové dokumentace“, pokládal jsem za důležité zjistit 

rozšíření podobných postojů mezi pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností. 

Různé odpovědi respondentů (k otázce se vyjádřilo 41 respondentů) ohledně 

přínosnosti dokumentace krizového štábu lze roztřídit do následujících kategorií: 

• Ano, je přínosná. 

• Ne, není přínosná. 

• Jiné (částečně, nevím apod.). 

Poměrné zastoupení kategorií odpovědí je uvedeno v tabulce Tab. č. 5 a graficky 

znázorněno na Graf č. 1. 

 

Tab. č. 5 - Hodnocení přínosnosti dokumentace krizového štábu ORP 

Přínos Ano Ne Jiné 

Zastoupení (celkem 41) 27 8 6 

 

 

 

Graf č. 1 - Hodnocení přínosnosti dokumentace krizového štábu ORP 

Hodnocení přinosnosti dokumentace

Ano

Ne

Jiné
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Hodnocení 

Velká většina respondentů považuje dokumentaci krizového štábu za přínosnou  

pro činnost krizového štábu, což potvrzuje hypotézu č. 2 uvedenou výše. 

 

Diskuse 

Jelikož struktura a forma konkrétní dokumentace není předepsána, lze se domnívat,  

že v případech negativního hodnocení nejsou dokumentace a způsob zpracovávání v daném 

krizovém štábu připraveny optimálně, nebo činnost krizového štábu dosud nedosahovala 

takové míry rozsahu a komplexity, kdy by vhodně zavedený způsob zpracování dokumentace 

byl zřetelným přínosem. 

 

7. 3 Užívané struktury stále pracovní skupiny 

Na otázku týkající se struktury stálé pracovní skupiny (SPS) odpovědělo 46 

respondentů následujícím způsobem, který je uveden v tabulce Tab. č. 6 a graficky znázorněn 

v grafu Graf č. 2.    

     

Tab. č. 6 - Způsoby uspořádání SPS v krizových štábech ORP 

Struktura SPS STANO Na bázi STANA Na bázi MěÚ Jiná 

Počet (celkem 46) 14 11 9 12 
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Graf č. 2 - Způsoby uspořádání SPS v krizových štábech ORP 

 

Hodnocení 

Ze získaných dat plyne skutečnost, že struktura stálé pracovní skupiny na bázi 

STANO je v rámci krizových štábů obcí s rozšířenou působností zastoupena dominantním 

způsobem. To potvrzuje hypotézu č. 3. 

 

Diskuse 

Ačkoliv struktura stálé pracovní skupiny není předepsána, struktura STANO zavedená 

již neplatnou směrnicí Ministerstva vnitra z roku 2001 [26] spolu se strukturami stálé 

pracovní skupiny ze STANA vycházející jsou nadále velmi rozšířené. K vysvětlení této 

skutečnosti se nabízí minimálně dvě hypotézy. Buď jde o strukturu, která se v praxi osvědčila 

anebo je rozšíření tohoto členění důsledkem setrvačnosti stavu nastoleného směrnicí z roku 

2001. Ačkoliv zodpovězení této otázky by vyžadoval další průzkum, osobně se kloním 

k první variantě: STANO kopíruje strukturu štábu velitele zásahu při provádění záchranných  

a likvidačních prací, která se v praxi osvědčila. [13] 

 

Užívané struktury SPS

STANO

Na bázi STANA

Na bázi MěÚ

Jiná
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7. 4 Užívané rozdělení odpovědností při zpracovávání dokumentace 

Ustanovení čl. 10, odst. 2, směrnice [24] předepisuje, že Dokumentaci krizového štábu 

zpracovává stálá pracovní skupina, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak, a je 

předkládána vedoucím stálé pracovní skupiny na zasedání krizového štábu. [24] 

Toto ustanovení tedy nijak neomezuje rozdělení odpovědností za zpracovávání 

dokumentace krizového štábu a v praxi dokumentaci zpracovávají různé organizační části 

nebo různí členové krizových štábů.  

Odpovědi respondentů (k tomuto bodu se vyjádřilo 41 respondentů) na otázku 

rozdělení odpovědností za zpracovávání dokumentace lze s určitým zobecněním 

kategorizovat následujícím způsobem: 

Dokumentaci zpracovává: 

• Předem určená osoba. 

• Tajemník krizového štábu. 

• Stálá pracovní skupina. 

• Rozdělení zpracovávané dokumentace dle odborných skupin či jiných 

funkčních úseků. 

• Rozdělení zpracovávané dokumentace dle úkolů jednotlivých členů. 

Někteří respondenti navíc uvedli, že dokumentace je následně „kompletována“ či 

„centrálně zpracovávána“ apod. sekretariátem krizového štábu, podatelnou krizového štábu 

nebo vedoucím stálé pracovní skupiny. 

Rozdělení odpovědí respondentů do výše uvedených kategorií je uvedeno v tabulce 

Tab. č. 7 a graficky znázorněno v Graf č. 3. 

 

Tab. č. 7 - Zpracovatelé dokumentace v krizových štábech ORP 

Zpracovatel 
Určená 
osoba 

Tajemník 
KŠ 

Stálá pracovní 
skupina 

Dle odborných 
skupin 

Dle úkolů 
členů 

Počet (celkem 
41) 

2 10 7 16 6 
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Graf č. 3 - Zpracovatelé dokumentace v krizových štábech ORP 

 

Hodnocení 

Na základě odpovědí respondentů lze vyslovit závěr, že dokumentaci krizového štábu 

zpracovávají zpravidla odborné skupiny podle svých úkolů, případně členové krizového štábu 

na základě svých úkolů. Méně často dokumentaci zpracovává jedna, předem určená osoba 

(například tajemník krizového štábu).  

Uvedené lze pokládat za potvrzení hypotézy č. 4 (uvedené výše) o tom,  

že dokumentace krizového štábu nebývá zpravidla zpracovávána centrálně (jednou osobou), 

ale různými osobami (skupinami) v různých časech a místech. 

 

Diskuse 

Domnívám se, že případy, kdy dokumentaci krizového štábu zpracovává jediná osoba, 

nastávají tehdy, pokud krizový štáb nezpracovává rozsáhlejší strukturu dokumentace (rozsah 

připravených formulářů není velký). 

 

Zpracovatelé dokumentace

Určená osoba

Tajemník KŠ

Stálá pracovní skupina

Dle odborných skupin

Dle úkolů členů
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7. 5 Užívané formy záznamu 

V předem připravených dokumentech krizového štábu se mohou vyskytovat různé 

typy objektů určené pro záznam informace. Zpravidla se jedná o „volná datová pole“ určená 

k vyplnění na základě uvážení zpracovatele nebo o výběr předem uvedených možností 

prostřednictvím „zaškrtávacího pole“ (Checkbox). 

Zastoupení uvedených možností v dokumentaci krizových štábu ORP na základě 

odpovědí respondentů (na tuto otázku odpovědělo 44 respondentů) je uvedeno v tabulce  

Tab. č. 8 a graficky znázorněn v grafu Graf č. 4. 

 

Tab. č. 8 - Užívané formy záznamů informací  v dokumentaci krizových štábů ORP 

Typ objektu Volná datová pole Výběr z možností Kombinace 

Počet (celkem 44) 27 3 14 

 

 

 

Graf č. 4 - Užívané formy záznamů informací v dokumentaci krizových štábů ORP 

 

Hodnocení 

V připravené dokumentaci krizových štábů ORP dominují volná datová pole pro 

„svobodný“ záznam informací. V mnohem menší míře je zastoupeno zaznamenávání 

Užívané formy záznamů

Volná datová pole

Výběr z možností

Kombinace
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informací prostřednictvím „zaškrtávacích polí“, případně kombinování obou možností. To 

potvrzuje hypotézu č. 5 (uvedenou výše). 

 

Diskuse 

Uvedené koresponduje se skutečností, že řešení mimořádné události či krizové situace 

je problém komplexní, jehož apriorní dekompozice na konkrétní datové elementy je velmi 

problematická. Také to souvisí s tím, že pro řešení krizové situace je charakteristické mj. 

nedostatek informací. 
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8 Požadavky na dokumentaci krizového štábu ORP 

V následující kapitole budou analyzovány požadavky, které jsou kladeny  

na dokumentaci krizového štábu obce s rozšířenou působností. Přičemž požadavky  

na dokumentaci krizového štábu jsou míněny takové vlastnosti dokumentace, které buď 

předepisuje legislativa, nebo vlastnosti, které se na základě analýzy podmínek činnosti 

krizového štábu a příslušných souvislostí ukážou jako účelné. Splnění některých dále 

uvedených požadavků bude tedy povinné, naplnění ostatních požadavků bude mít charakter 

určité optimalizace dokumentace v rámci volitelných opatření. Je vhodné rozčlenit okruh 

požadavků do několika oblastí. Volím následující členění: 

• Legislativní požadavky - požadavky, které na dokumentaci krizového štábu klade 

legislativa. 

• Procesní požadavky - požadavky vyplívající z analýzy činnosti krizového štábu, resp. 

procesů uvnitř krizového štábu. 

• Formální požadavky - požadavky kladené na formální stránku dokumentace 

(normativní technické předpisy, zvyklosti apod.) 

 

Stanovené požadavky budou aplikovány v rámci návrhu konkrétní formy 

dokumentace krizového štábu v další části práce. 

 

8. 1 Legislativní požadavky 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, postavení krizového štábu obce 

s rozšířenou působností, jeho struktura, činnost, vazby a další souvislosti jsou upraveny 

zejména v těchto legislativních pramenech: 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [41] 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [40] 

• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [20] 

• Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 [24] 

 

V následujícím textu budou analyzovány podmínky, které jsou kladeny  

na dokumentaci krizového štábu uvedenými a souvisejícími předpisy. 
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8. 1. 1 Specifikace dokumentace krizového štábu 

Dokumentace krizového štábu je řešena ve směrnici [24], která definuje,  

že dokumentací krizového štábu jsou písemnosti zpracovávané po dobu činnosti krizového 

štábu při řešení mimořádné události nebo krizové situace. Ačkoliv to směrnice neuvádí, je 

zřejmé, že dokumentací krizového štábu je také dokumentace zpracovávaná během cvičení, 

kterého se krizový štáb účastní. Z definice také vyplývá, že dokumenty jako je Statut 

krizového štábu a Jednací řád krizového štábu nejsou v tomto smyslu dokumentací krizového 

štábu. 

Směrnice dále uvádí, že za účelem dokumentování činnosti krizového štábu se 

zpracovávají zejména: [24] 

• záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

• záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních, 

• přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace, 

• přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů, 

• přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situaci, 

• přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

nebo krizové situace, 

• přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení 

a distribuci, 

• návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

• hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

• evidence odeslaných a doručených písemností. 

Z uvedené formulace vyplývá, že konkrétní forma či struktura dokumentace krizového 

štábu není touto směrnicí definována. Je doporučeno dokumentovat vyjmenované skutečnosti, 

ovšem forma dokumentace není stanovena. 

 

8. 1. 2 Utajované informace a zvláštní skutečnosti 

Pokud některý ze zpracovávaných dokumentů obsahuje utajované informace, nebo 

zvláštní skutečnosti, je nutné postupovat v souladu s příslušnými předpisy. Tuto povinnost 
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také „připomíná“ směrnice [24]. Nakládání s utajovanými informacemi upravuje zákon  

č. 412/2005 Sb. [42], nakládání se zvláštními skutečnostmi upravuje zákon č. 240/2000 Sb. 

[41]. 

 

Utajované informace 

Utajovanou informací se rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na 

jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. [42], jejíž vyzrazení nebo 

zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací podle § 139 zákona. [42] 

V souvislosti s formou dokumentace krizového štábu bude akcentovaným druhem 

nutné ochrany utajovaných informací zajištění tzv. administrativní bezpečnosti, kterou tvoří 

systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, 

ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s utajovanými informacemi. 

[42] 

Pro zajištění administrativní bezpečnosti v souvislosti s formou dokumentace 

krizového štábu, je třeba vzít v úvahu zejména: [42] 

• Na informaci, která je klasifikována stupněm utajení a je uvedena na seznamu 

utajovaných informací je původce povinen vyznačit svůj název, stupeň jejího utajení, 

její evidenční označení a datum jejího vzniku. 

• Způsob vyznačování náležitostí na utajovanou informaci stanoví prováděcí právní 

předpis. 

Další aspekty administrativní bezpečnosti (včetně používání administrativních 

pomůcek podle §21, odst. 5, [42]), stejně jako ostatních druhů ochrany utajovaných informací 

nejsou relevantní vzhledem k řešené problematice formy zpracovávané dokumentace 

krizového štábu. V každém případě musí být v krizovém štábu s případnými utajovanými 

informacemi zacházeno podle právního předpisu [42]. 

Výše zmíněným prováděcím předpisem, který stanoví způsob vyznačování náležitostí 

na utajovanou informaci je vyhláška č. 529/2005 Sb. [38]. Tato vyhláška mj. stanoví: [38] 

• Na utajovaném dokumentu se stupeň utajení vyznačí takto:  
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o „PŘÍSNĚ TAJNÉ“, 

o „TAJNÉ“, 

o „DŮVĚRNÉ“, 

o „VYHRAZENÉ“. 

• Stupeň utajení se vyznačí psaným slovem, nebo otiskem razítka. 

• Stupeň utajení se na utajovaném dokumentu v listinné podobě vyznačí v horní a dolní 

části uprostřed na každé straně utajovaného dokumentu obsahující informace. 

• Změna nebo zrušení stupně utajení se na utajovaném dokumentu vyznačí přeškrtnutím 

původního stupně utajení tak, aby stupeň utajení zůstal čitelný. V případě změny se 

nový stupeň utajení vyznačí u původního stupně utajení. Provedení změny nebo 

zrušení stupně utajení musí být potvrzeno záznamem na utajovaném dokumentu  

s uvedením důvodu, data provedení, jména, příjmení a podpisu osoby, která změnu 

nebo zrušení stupně utajení na utajovaném dokumentu vyznačila. 

• Utajovaný dokument musí být označen jednacím číslem zkonstruovaným podle §4, 

[38]. 

 

Zvláštní skutečnosti 

Zvláštní skutečnosti jsou údaje z oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití 

mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života  

a zdraví osob, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické nebo 

fyzické osoby vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost podle zvláštních 

právních předpisů5, pokud tyto informace nejsou utajovanými informacemi. [41] 

V souvislosti s formou, resp. strukturou listinné podoby dokumentace krizového štábu, 

jsou důležitá následující ustanovení krizového zákona: [41] 

• Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné 

materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy "Zvláštní skutečnosti" nebo zkratkou 

"ZS". 

• Podrobnosti označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní 

skutečnosti upraví prováděcí právní předpis. 

                                                 
5 Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Příslušným prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [20], které mj. stanovuje: 

[20] 

• Označení krizových plánů nebo jejich částí, ostatních listin, nosných médií a jiných 

materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti se uvádí na přední straně prvního listu  

v pravé horní části, na popisném štítku nebo obalu. 

 

8. 1. 3 Požadavky vyplývající z koordinačních aktivit 

V předchozím textu byly uvedeny legislativní požadavky týkající se formy resp. 

náležitostí zpracovávané dokumentace krizového štábu, které jsou legislativou explicitně 

uvedeny. Při zpracovávání dokumentace krizového štábu obce s rozšířenou působností je 

ovšem ještě nutno brát v úvahu, že její forma příp. struktura může být upravena v příslušných 

krizových plánech na základě koordinačních aktivit orgánů krizového řízení na úrovni kraje. 

Směrnice [24] přímo uvádí:  

• Obce s rozšířenou působností projednají s příslušným krajem a hasičským záchranným 

sborem kraje složení a organizaci krizových štábů za účelem sjednocení jejich 

organizačních struktur a vzájemných vazeb. 

V tomto kontextu lze formu příp. strukturu zpracovávané dokumentace krizového 

štábu obce s rozšířenou působností chápat jako jeden z aspektů organizace krizového štábu, 

který může být projednán s krajem a HZS kraje. 

Směrnice [24] také uvádí: 

• Spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace (např. rozsah, forma) mezi krizovým štábem kraje a krizovým štábem 

obce s rozšířenou působností, krizovým štábem obce s rozšířenou působností  

a krizovým štábem obce, pokud je zřízen, je řešena v příslušném krizovém plánu. 

To tedy také znamená, že forma, příp. struktura další dokumentace krizového štábu (hlášení) 

může být specifikována v krizových plánech. 
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8. 1. 4 Další implicitní požadavky na dokumentaci 

V průběhu činnosti krizového štábu, kromě dokumentování činnosti krizového štábu 

prostřednictvím dokumentace uvedené v kapitole 8. 1. 1, jsou zpracovávány další dokumenty, 

které slouží k přímému ovlivňování „toku zdrojů“ nutných k řešení krizové situace. Jde  

o dokumenty, jež nejsou legislativou explicitně vyžadovány, ovšem jejichž existence je 

svázána s konkrétními legislativními ustanoveními - např. dle zákona č. 239/2000 Sb., §7 

odst. 3) může starosta obce s rozšířenou působností požádat o ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. Tato žádost bude často spojena s existencí dokumentu tuto 

koordinaci vyžadující.  

V tabulce Tab. č. 9 je uveden příklad návrhu struktury formalizovaných dokumentů  

na základě ustanovení zákonů č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,  241/2000 Sb. Tento přehled si 

nečiní nárok být vyčerpávajícím. 

 

Tab. č. 9 - Implicitně požadované dokumenty krizového štábu (upraveno z [11]) 

 
Ustanovení právního předpisu 

určujícího formalizovaný dokument 
 

Formalizovaný dokument 

 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně 
některých zákonů: 

 

 

 
§ 7 odst. 3) - žádost starosty obce s 
rozšířenou působností o ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních 
prací MV 

 

 
•••• Žádost o ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. 

 
§14 - předávání zpráv MV 

prostřednictvím operačních a 
informačních středisek IZS 

 
•••• Úvodní hlášení o mimořádné 

události nebo krizové situaci. 
•••• Průvodka krizové 

korespondence. 
•••• Žádost o poskytnutí pomoci 
 

 
§ 16 písm. d) - výzva právnické a 

fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo 
věcné pomoci. 

 

• Výzva k poskytnutí osobní nebo 
věcné pomoci. 
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Ustanovení právního předpisu 

určujícího formalizovaný dokument 
 

Formalizovaný dokument 

 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení: 
 

 

 
§ 2 písm. d), e), f) - pracovní povinnost, 

pracovní výpomoc, věcný prostředek 
 

 
•••• Rozhodnutí o uložení pracovní 

výpomoci 
•••• Rozhodnutí o uložení pracovní 

výpomoci 
•••• Rozhodnutí o uložení povinnosti 

poskytnout věcné prostředky 
 

 
§ 29 - ukládání povinnosti právnické 

osobě a podnikající fyzické osobě 
poskytnout věcný prostředek, přijetí a 

vrácení věcného prostředku 
 
 

• Výzva k dodání věcného 
prostředku 

• Doklad o převzetí a navrácení 
věcného prostředku 

 
§ 31 - ukládání pracovní povinnosti a 
pracovní výpomoci fyzické osobě v 

době krizového stavu 
 

 

• Výzva ke splnění pracovní 
povinnosti nebo pracovní 
výpomoci, 

• Potvrzení o vykonání pracovní 
výpomoci 

• Hlášení přechodného pobytu, 
poskytování věcného prostředku 

• Potvrzení o využití věcného 
prostředku 

 
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů: 
 

 

§ 11 -  použití pohotovostních zásob • žádost o použití pohotovostních 
zásob 
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Ustanovení právního předpisu 

určujícího formalizovaný dokument 
 

Formalizovaný dokument 

 
§ 12 - použití zásob pro humanitární 

pomoc 
 

 
•••• Požadavek na poskytnutí zásob 

pro humanitární pomoc 
 

 
§ 21 - ukládání povinností právnické a 

fyzické osobě 

•••• Výzva k plnění povinnosti za 
stavu nebezpečí 

a) dodávat výrobky, práce nebo 
služby, 
b) skladovat ve svých prostorách 
materiál určený pro překonání stavu 
nebezpečí a odstranění jeho následků 
nebo toto skladování strpět 
c) přemístit dopravní a mechanizační 
prostředky, jakož i výrobní nebo 
provozní prostředky movité povahy a 
zásoby na určené místo. 

 
§ 21 odst. 2 -  regulační opatření 

 
•••• Regulační opatření 

 

8. 2 Procesní požadavky 

V této části práce bude analyzováno, zda a jaké požadavky na dokumentaci krizového 

štábu plynou z procesního uspořádání krizového štábu. Vzhledem k dominanci krizových 

štábu se strukturou stálé pracovní skupiny na bázi STANA (viz kapitola 7. 3) bude analýza 

vycházet z právě tohoto uspořádání krizového štábu. Činnosti jednotlivých složek krizového 

štábu (tak, jak byly uvedeny v kapitole 5) budou porovnány s informacemi, které krizový štáb 

zpracovává ve formě dokumentace krizového štábu.  

Dokumentaci krizového štábu jakožto strukturovaný záznam informací, se kterými 

krizový štáb pracuje lze zaznamenat do schématu informačního toku v krizovém štábu, který 

byl uveden v kap. 5 (viz obrázek Obr. č. 11). Vycházíme při tom ze skutečnosti, že informace 

zpracované v konkrétním typu dokumentu odpovídají činnostem, které procesně korespondují 

s určitým prvkem krizového štábu. Příklad: 

• příprava a odesílání hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným 

krizovým štábům je dle výše uvedených informací (kapitola 5) úkolem odborné 

skupiny SOUČINNOST A KOMUNIKACE - tzn., že dokumentace „hlášení  
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a informace jiným krizovým štábům nebo MV“ bude zpracovávána touto 

odbornou skupinou. 

Při konstrukci této podrobnější varianty schématu informačních toků vycházející 

z obrázku Obr. č. 11 lze vzít v úvahu, že dokumentaci krizového štábu je možné rozlišovat: 

• Dokumentace „ryze dokumentační“, typicky např. „evidence odeslaných  

a doručených písemností“. 

• Dokumentace, která může sloužit přímo jako datová platforma pro předávání 

informací mezi prvky krizového štábu, např. „přehled o situaci a prognózy vývoje“. 

• Dokumentace, která dokumentuje skutečnosti a zároveň může být východiskem pro 

další činnosti štábu, např. „přehled nabídek humanitární pomoci“. 

• Dokumentace, která přímo vyjadřuje krizové opatření, např. „rozhodnutí  

o pracovní povinnosti“. 

 

Podrobnější pohled na nakládání s informacemi v krizovém štábu ve vazbě  

na zpracovávanou dokumentaci je uveden na obrázku Obr. č. 13. Z důvodu rozsáhlosti 

dokumentace krizového štábu, byla do uvedeného schématu integrována pouze dokumentace 

ve smyslu čl. 10, odst. 3, směrnice [24] - tedy dokumentace krizového štábu zpracovávaná  

za účelem dokumentování skutečností uvedených také v kapitole 8. 1. 1 diplomové práce. 



71 
 

 

Obr. č. 13 - Schéma informačního toku ve vazbě na zpracovávanou dokumentaci 
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Poznámky  

V uvedeném schématu jsou kromě znázornění datových toků mezi prvky krizového 

štábu znázorněny „obousměrné datové kanály INFO“. Tyto reprezentují specifikum získávání 

informací uvnitř krizového štábu - tzn., že informace nejsou zpravidla předávány pouze 

cestou prvku SOUČINNOST A KOMUNIKACE (jak je zjednodušeně uvedeno na obrázku 

Obr. č. 11), nýbrž jednotlivé pracovní skupiny získávají informace také jinými cestami.  

 

Některé důsledky daného procesního uspořádání 

Formalizovaný dokument INFORMACE 

Ačkoliv je zřejmé, že pro přenos všech informací mezi jednotlivými prvky krizového 

štábu nelze striktně požadovat formalizovanou podobu, uvedené schéma nabízí možnost 

konstrukce obecného formalizovaného datového rámce (formalizovaného dokumentu) 

INFORMACE pro záznam a výměnu informací. 

 

Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

Má-li se během činnosti krizového štábu dokumentovat průběh činnosti stálé pracovní 

skupiny, je vhodné, aby tuto dokumentaci prováděla každá pracovní skupina zvlášť 

(dokumentace vlastní činnosti) s tím, že v určitých časových periodách proběhne sumarizace 

činností jednotlivých skupin do komplexního dokumentu. Vzhledem ke svému postavení 

v rámci informačních toků, se pro provedení této sumarizace jeví jako nejvhodnější skupina 

SOUČINNOST A KOMUNIKACE. Uvedené řešení nabízí různé možnosti provedení 

dokumentace, např.: 

• Dva typy formalizovaných dokumentů, např. Záznam činnosti stálé pracovní skupiny  

a Záznam činnosti odborné skupiny. 

• Jeden univerzální dokument, např. Záznam činnosti, přičemž Záznam činnosti stálé 

pracovní skupiny může být řešen jako výběr ze Záznamů činnosti odborných skupin, 

nebo jako chronologický řetězec odkazů na záznamy činností odborných skupin 

případně kombinací výběru a odkazů.  
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• Jeden typ dokumentu, např. Záznam činnosti odborné skupiny, přičemž se má  

za to, že dokumentace činnosti jednotlivých odborných skupin v souhrnu také 

znamená dokumentaci celé stálé pracovní skupiny (tedy bez provedení sumarizace do 

jednoho dokumentu). 

 

Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních 

Při činnosti krizového štábu se dokumentuje průběh řešení mimořádné události nebo 

krizové situace a přijatá opatření. Vzhledem k postavení skupin v rámci informačních toků se 

jeví jako výhodné, aby tuto dokumentaci realizovala skupina SOUČINNOST  

A KOMUNIKACE. Je tomu tak proto, že skupina bezprostředně pracuje s informacemi, které 

lze přímo použít k uvedené dokumentaci. Úkolem „Součinnosti“ je mimo jiné (kapitola 5): 

• tvorba a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a příprava a odesílání 

hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným krizovým štábům, 

• příjem informací o mimořádné události nebo krizové situaci z exteriéru krizového 

štábu - od podatelny, OPIS IZS. 

V těchto souvislostech se nabízí možnost koncipovat dokument Záznam o řešení 

mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních jako dokument tvořený přímo 

záznamem vyhlášených/realizovaných Rozhodnutí o opatření, odeslaných hlášeních  

a přijatých informací, případně s odkazem či uvedením skutečností vedených v jiné 

dokumentaci, např. Přehledu o situaci a prognózy vývoje. 

 

Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů 

S těmito informacemi „nejbezprostředněji“ pracuje - dle schématu na obrázku  

Obr. č. 13 - odborná skupina NASAZENÍ. Ovšem vzhledem k tomu, že mezi volné 

disponibilní lidské a věcné zdroje patří také nabídky humanitární pomoci, osobní pomoci  

a věcné pomoci, se kterýmiž to informacemi bezprostředně pracují také OCHRANA, TÝL  

a NASAZENÍ, jeví se jako výhodné následující řešení: 
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• Samostatný dokument Přehled nasazených sil a prostředků, který bude zpracovávat 

odborná skupina NASAZENÍ. 

• Samostatný dokument Nabídky humanitární pomoci, který bude zpracovávat skupina 

OCHRANA a bude k tomu využívat místní systém (informační systém) přehledu 

nabídek a požadavků na humanitární pomoc dle §6 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2000 

Sb. 

• Samostatný dokument Nabídky osobní a věcné pomoci, který bude zpracovávat 

odborná skupina SOUČINNOST (s těmito informacemi pracují skupiny NASAZENÍ, 

OCHRANA, TÝL a je tedy vhodné správu těchto informací centralizovat). 

• Samostatný dokument Přehled volných disponibilních zdrojů zpracovávaný skupinou 

NASAZENÍ, který by mohl být koncipován jakožto souhrnný přehled aktuálně 

disponibilních zdrojů - tzn. zdrojů, které jsou: 

o zapracovány v krizovém plánu, havarijním plánu (poplachovém plánu IZS), 

o aktuálně nabídnuty v souvislosti s řešením mimořádné události nebo krizové 

situace v rámci osobní a věcné pomoci (tedy s užitím dokumentu Nabídky 

osobní a věcné pomoci). 

 

Přehled okamžitých a očekávaných potřeb 

Přehled okamžitých a očekávaných potřeb jsou informace získávané na základě 

soustavné (periodické) analýzy mimořádné události nebo krizové situace. Jejich původcem je 

zpravidla (dle modelu STANO) odborná skupina ANALÝZA a je využívána dalšími prvky 

krizového štábu (ovšem potřeby vznikají také v rámci odborných skupin a tyto mohou být 

také dokumentovány). Ze schématu informačního toku uvedeného na obrázku Obr. č. 13 

nevyplývají další požadavky na strukturu těchto informací. Domnívám se ovšem, že je 

vhodné tyto informace oddělit, resp. je vhodné je soustřeďovat v samostatných dokumentech: 

•••• přehled okamžitých potřeb, 

•••• přehled očekávaných potřeb. 

Odůvodnění: 

Pro činnost krizového štábu je mj. charakteristický nedostatek času. To také znamená, 

že v určitý časový okamžik může být požadována informace (např. některou z odborných 
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skupin) o okamžitých potřebách, přestože komplexní analýza situace - zahrnující okamžité  

a očekávané potřeby - ještě nebyla realizována. V této situaci musí být podána alespoň 

„částečná“ informace, tedy informace o okamžitých potřebách. Tato informace může být 

předána prostřednictvím odpovídajícího samostatného dokumentu. 

 

Přehled o situaci a prognózy vývoje 

Přehled o situaci a prognózy vývoje jsou opět informace získávané na základě 

soustavné (periodické) analýzy mimořádné události nebo krizové situace. Jejich původcem je 

zpravidla (dle modelu STANO) odborná skupina ANALÝZA a je využívána dalšími prvky 

krizového štábu. Ze schématu informačního toku uvedeného na obrázku Obr. č. 13 

nevyplývají další požadavky na strukturu těchto informací. Domnívám se ovšem, že je 

vhodné tyto informace oddělit, resp. je vhodné je soustřeďovat v samostatných dokumentech: 

•••• přehled o situaci, 

•••• prognózy vývoje situace. 

Odůvodnění je obdobné jako v předchozím případě. 

 

Přehled použitých pohotovostních zásob 

Návrh na použití pohotovostních zásob mohou připravovat různé odborné skupiny (dle 

obrázku Obr. č. 13 skupiny OCHRANA a TÝL) - je tedy vhodné, aby částečný přehled 

použitých pohotovostních zásob dokumentovala příslušná skupina s tím, že sumární přehled 

bude kompletován centrálně, nejvhodněji odbornou skupinou SOUČINNOST. Jako účelné se 

jeví použití univerzálního dokumentu: 

• použité pohotovostní zásoby. 

 

Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost jsou dokumenty, jež 

pravděpodobně vznikají v době mimo řešení mimořádné události nebo krizové situace a proto 
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nejsou závislé na procesním uspořádání krizového štábu. Konkrétní informace pro veřejnost 

jsou zpracovávány během zasedání krizového štábu. 

 

Hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra 

Dle modelu STANO, přísluší komunikace odborné skupině SOUČINNOST  

A KOMUNIKACE. Ovšem při činnosti krizového štábu není vyloučeno předávání informací 

jinými cestami (např. odpovídající odborné skupiny krizových štábů různých úrovní mohou 

komunikovat přímo mezi sebou). Z tohoto důvodu se jeví jako účelné použití 

formalizovaných dokumentů: 

•  hlášení, který bude zpracovávat SOUČINNOST a bude sloužit pro výměnu 

komplexních informací mezi krizovými štáby, 

• informace, jakožto obecného formalizovaného datového rámce (formalizovaného 

dokumentu) pro záznam a výměnu informací (viz výše). 

 

Evidence odeslaných a doručených písemností 

Dle modelu STANO, přísluší komunikace odborné skupině SOUČINNOST  

A KOMUNIKACE. Ovšem, jak bylo řečeno v předchozím, při činnosti krizového štábu není 

vyloučeno předávání informací jinými cestami. Proto bude formalizovaný dokument Evidence 

odeslaných a doručených písemností k dispozici všem odborným skupinám. 

 

8. 3 Požadavky vyplývající z místních podmínek 

Legislativa upravující organizaci krizových štábů dává poměrně velký prostor k tomu, 

přizpůsobit konkrétní podmínky činnosti krizového štábu místním okolnostem a preferencím 

zřizovatele. Nástroji, které směrnice [24] nabízí k formálnímu ustanovení konkrétní 

organizace krizového štábu, jsou statut krizového štábu, jednací řád krizového štábu nebo jiný 

předpis organizačního charakteru. [24] 

Struktura a formální podoba dokumentace konkrétního krizového štábu tedy může být 

definována uvedenými předpisy organizačního charakteru. 
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8. 4 Formální požadavky 

Je vhodné, aby grafická podoba dokumentace krizového štábu (formuláře) v rámci 

objektivnosti návrhu a určité univerzálnosti formy respektovala jisté náležitosti, aby grafická 

forma dokumentace nebyla jen subjektivním vyjádřením tvůrce, ale aby forma dokumentace 

zachovávala co „nejobjektivnější štábní kulturu“. 

V rámci hledání této vhodné podoby dokumentace považuji za účelné vymezit 

následující oblasti: 

• Oblast normativních (technických) předpisů vztahujících se k problematice formulářů 

• Oblast zvyklostí týkajících se grafické podoby formulářů 

 

Následující text se tedy bude zabývat otázkou, zda existují normativní předpisy, které 

upravují oblast formy dokumentů, resp. formulářů a jejich aplikací na řešenou problematiku. 

Následně budu zjišťovat, zda existují zvyklosti (a jaké) v oblasti grafické podoby formulářů. 

Tento soubor norem a zvyklostí bude tvořit další okruh požadavků, jejichž respektování  

při návrhu dokumentace krizového štábu bude vhodné. 

 

8. 3. 1 Normativní požadavky 

Na základě rešerše technických předpisů (při omezení na oblast mezinárodních norem 

ISO, evropských norem EN a národních norem) jsem zjistil, že problematikou ručně 

vyplňovaných formulářů se zabývají pouze: 

• ČSN ISO 3535 - Výměna dat. Vzory formulářů a plán rozmístění [6]  

• ČSN ISO 8439 - Výměna dat. Návrh formulářů. Základní model [7] 

Uvedené normy neobsahují informace, které by byly relevantní pro zpracování 

formulářů dokumentace krizového štábu. Obsahují definice využitelných polí formuláře 

(datová pole - referenční pole, adresové pole, pole vystavitele) s tím, že není stanoveno žádné 

pravidlo pro jejich uspořádání a použití, dále je definována maximálně využitelná plocha 

formuláře (levý okraj 20 mm a horní okraj 10 mm), definují se síťové vzory pro umisťování 

linek apod.  
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V zásadě lze říci, že tyto technické normy neposkytují návod pro konstrukci formulářů 

dokumentace krizového štábu a použita bude pouze informace o využitelném prostoru 

formulářů - bude tedy aplikován levý a horní okraj o rozměrech 20 mm a 10mm. 

 

8. 3. 2 Tradiční formální úprava 

V rámci prováděného průzkumu mezi krizovými štáby obcí s rozšířenou působností 

(viz kapitola 7) byli oslovení pracovníci mj. požádáni o zaslání připravených formulářů 

dokumentace krizového štábu. Na tuto prosbu reflektovalo 8 představitelů krizových štábů 

ORP, kteří celkově zaslali 53 formulářů. Na základě vizuálního posouzení nebyly zjištěny 

skutečnosti, jejichž důkladnější analýza by poskytla očekávané využitelné poznatky. Obecně 

lze říci, že formuláře měly buď podobu jednoduché tabulky s jednoduchou hlavičkou  

(pro dokumentaci, přehledy apod.) nebo představovali šablonu ve standardní formě pro úřední 

styk (různá rozhodnutí, potvrzení, žádosti, hlášení apod.).  
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9 Návrh dokumentace krizového štábu 

V této kapitole bude navržena forma krizovým štábem zpracovávané dokumentace. 

S ohledem na rozsah zpracovávané dokumentace se omezím pouze na tu část dokumentace 

krizového štábu, která je zpracovávána na základě požadavku čl. 10, odst. 3, směrnice  

MV-117572-2/PO-OKR-2011 [24]. 

 

9. 1 Postup návrhu 

• Výchozím bodem návrhu bude struktura záznamů, přehledů apod. (skutečností) 

stanovená pro dokumentaci krizovým štábem v čl. 10, odst. 3, směrnice [24]. Struktura 

těchto skutečností bude ztotožněna s výchozí strukturou navrhované formalizované 

dokumentace. 

• Na uvedenou strukturu budou aplikovány procesní požadavky analyzované v kapitole 

8. 2, které povedou k optimalizaci výchozí struktury dokumentace (de facto již 

provedené v uvedené kapitole). 

• V dalším kroku budou na tuto strukturu aplikovány další požadavky vyplývající 

z analýzy požadavků na dokumentaci provedené v kapitole 8. 

• Následujícím krokem bude návrh datové struktury jednotlivých formulářů v souladu 

s dalšími kontextovými informacemi vztahujícími se ke konkrétnímu obsahu 

příslušného formalizovaného dokumentu. 

• Posledním krokem bude převedení navržené datové struktury do grafické podoby. 

 

Výchozí struktura dokumentace krizového štábu 

Výchozím bodem je ztotožnění struktury formalizovaných dokumentů s položkami  

čl. 10, odst. 3, směrnice [24]: 

• záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

• záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních 

• přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

• přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů 

• přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situaci 
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• přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

nebo krizové situace 

• přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení 

a distribuci 

• návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

• hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra 

• evidence odeslaných a doručených písemností 

 

Optimalizovaná struktura dokumentace krizového štábu 

Na základě procesní analýzy provedené v kapitole 8. 2 lze strukturu dokumentace 

krizového štábu optimalizovat do následující podoby: 

• záznam činnosti (SPS, odborná skupina), 

• záznam o řešení MÚ nebo KS, 

• přehled nasazených sil a prostředků, 

• nabídky humanitární pomoci, 

• nabídky osobní a věcné pomoci, 

• přehled volných disponibilních zdrojů, 

• přehled okamžitých potřeb, 

• přehled očekávaných potřeb, 

• přehled o situaci, 

• prognózy vývoje, 

• použité pohotovostní zásoby, 

• návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

• hlášení, 

• informace, 

• evidence písemností, 

 

Aplikace dalších požadavků na dokumentaci 

Stručný přehled dalších požadavků na dokumentaci krizového štábu (viz kapitola 8): 
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• Utajované informace, zvláštní skutečnosti. 

• Definice formalizované dokumentace na základě koordinačních aktivit. 

• Definice formalizované dokumentace na základě jednacího řádu krizového štábu. 

• Formální náležitosti. 

Formální náležitosti projevující se v grafické podobě dokumentů obsahující utajované 

informace a zvláštní skutečnosti nebudou dále brány v úvahu. Domnívám se, že použití těchto 

informací není příliš časté. Také případná úprava připravených formulářů tak, aby byly 

příslušné náležitosti respektovány, by byla víceméně „kosmetická“ (viz kapitola). 

Při návrhu je předpokládáno, že forma dokumentace není stanovena na základě 

koordinačních aktivit ani předpisem organizačního charakteru (jednacím řádem), resp. naopak 

tento návrh poskytuje návod (možnost), jak takovou dokumentaci definovat. 

Co se týče formálních náležitostí, nebyly v příslušné kapitole práce nalezeny žádné 

speciální požadavky kromě těch, které jsou běžným programovým vybavením (MS Word, MS 

Excel) při tisku již standardně respektovány - okraje. 

 

Všeobecné poznámky k návrhu datové struktury formulářů 

Při návrhu konkrétní datové struktury formulářů budou dále navrženy formulářové 

položky („kolonky“), aplikací dalších kontextových informací. Těmto informacím  

a konkrétním návrhům jednotlivých formulářů budou věnovány dále uvedené samostatné 

kapitoly. Na tomto místě budou uvedeny obecné principy využívané ve všech 

formalizovaných dokumentech: 

• Každý formulář bude obsahovat hlavičku, ve které budou informace o názvu 

dokumentu, identifikační číslo dokumentu, datum, čas a identifikace toho, kdo 

dokument založil (osoba, skupina). Tyto informace zajistí jednoznačnou a přehlednou 

identifikaci dokumentu. 

• Standardním atributem záznamů bude zpravidla datum a čas vztahující se 

k zaznamenávané položce, neboť tyto informace jsou podstatné z důvodu rekonstrukce 

časového průběhu řešené situace. Možnost časové rekonstrukce situace je základním 

výchozím bodem jakékoliv dokumentace. 
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• Standardním atributem záznamů bude též zpravidla jméno osoby, která záznam 

provedla. Tato položka je vhodná proto, že v případě nejasností ohledně zaznamenané 

položky, bude možné nejasnosti vyjasnit s pořizovatelem záznamu. 

• Další pravidelnou položkou záznamu bude identifikace osoby odpovědné  

za zaznamenávaný jev. Tato položka podporuje (či vůbec umožňuje) kooperaci 

v rámci krizového štábu. 

• Bude-li obsahem záznamu skutečnost, která je podrobněji dokumentována v jiných 

dokumentech, bude uveden (volitelný) odkaz na tuto podrobnější dokumentaci. 

 

9. 2 Návrhy jednotlivých formulářů 

V dalším textu je každému navrhovanému dokumentu věnována samostatná kapitola, 

ve které budou uvedeny další podrobnosti k návrhu příslušných formalizovaných dokumentů. 

 

9. 2. 1 Záznam činnosti 

Kontext 

Záznam činnosti je poměrně obecný dokument, resp. dokument, který je zpracováván 

rozličnými subjekty - záznam činnosti budou zpravidla zpracovávat (viz kapitola 8. 2) 

všechny odborné skupiny, stejně jako stálá pracovní skupina jako celek. Datová pole  

pro záznam budou tedy spíše univerzálního charakteru (bez množství specifických prvků). 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o datum, 

o od - do (časový úsek), 

o činnost (dokumentovaná činnost subjektu), 

o odkaz na dokument (případný odkaz na jiný dokument dokumentující 

„činnost“), 

o odpovědná osoba, 
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o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba dokumentu je uvedena v příloze č. 3. 

 

9. 2. 2 Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situaci 

Kontext 

Výchozím bodem pro návrh tohoto formuláře jsou informace uvedené v kapitole 8. 2. 

Tento Záznam bude zpravidla zpracovávat odborná skupina SOUČINNOST na základě 

informací, se kterými bezprostředně pracuje. Je možné aplikovat tuto úvahu: krizový štáb 

jakožto pracovní orgán zřizovatele (v našem případě starosta obce s rozšířenou působností) 

připravuje podklady, na jejichž základě vedoucí krizového štábu rozhodnutím o provedení 

opatření realizuje dílčí krok směřující k vyřešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Záznam chronologické posloupnosti těchto rozhodnutí o provedení opatření je de facto 

záznamem o řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Takto realizovaný záznam řešení mimořádné události nebo krizové situace bude 

představovat dokumentaci určité základní osy řešení na strategické úrovni řízení. Dále by bylo 

vhodné, aby k této základní ose mohly být (na základě standardu činnosti příslušného 

krizového štábu) v případě potřeby doplněny další informace - např. záznamy činnosti prvků 

krizového štábu, informace o situaci atp. Součástí by také mohly být odkazy na zprávy  

o zásahu na taktické úrovni řízení, které HZS spravuje v rámci systému statistického 

sledování událostí atp. 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o datum, 

o čas (rozhodnutí), 

o „zaškrtávací“ pole opatření (osa řešení), 
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o „zaškrtávací“ pole jiné (indikuje, že záznam či odkaz na dokument se 

vztahuje k jiné doplňující informaci), 

o záznam řešení (samotný záznam řešení), 

o odkaz na dokument (případný odkaz na dokument specifikující záznam), 

o odpovědná osoba (za realizaci položky), 

o záznam provedl. 

 

Poznámka 

Na základě analogie se Zprávou o zásahu [9] jednotek PO bylo zvažováno použití 

možnosti vybírat z předem připravených možností. Toto nebylo shledáno efektivním 

z důvodu mnohem rozsáhlejší komplexnosti řešení krizových situací. V tomto případě by bylo 

velmi problematické identifikovat možné varianty výběru a také následná orientace při 

vyplňování dokumentu by byla časově náročná. Efektivnějším se jeví výše navržený přístup, 

kdy je do formuláře např. proveden záznam Evakuace, s odkazem na příslušný dokument 

(např. Rozhodnutí o evakuaci). 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 4. 

 

9. 2. 3 Přehled nasazených sil a prostředků 

Kontext 

Přehled nasazených sil a prostředků je dokument, který zpravidla zpracovává odborná 

skupina NASAZENÍ. Vzhledem k tomu, že spektrum možných nasazených sil a prostředků je 

široké, bude vhodné, aby formulář obsahoval spíše obecná datová pole, než specifické datové 

objekty („zaškrtávací“ pole). Dále je vhodné vzít v úvahu následující: 

Dokumentování nasazených sil a prostředků by kromě průběžné evidence těchto 

zdrojů mělo také poskytovat aktuální přehled právě nasazených sil a prostředků (tedy aktuální 

obraz situace bez uvažování těch sil a prostředků, které již ukončily činnost). Časový faktor 

při činnosti krizového štábu implikuje přístup, kdy se jako vhodné jeví provádět 
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chronologický záznam povolávání a odvolávání nasazených sil a prostředků. Tento záznam je 

ovšem nepřehledný z hlediska vytvoření si obrazu o aktuálně nasazených zdrojích pro řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. Navrhuji tedy dokumentaci přehledu nasazených sil 

a prostředků realizovat dvěma dokumenty: 

• Nasazení sil a prostředků, které bude chronologickým záznamem nasazování  

a odvolávání sil a prostředků 

• Přehled nasazených sil a prostředků, které bude aktuálním přehledem nasazených 

sil a prostředků. Tento přehled bude zpracováván periodicky nebo v případě 

potřeby na základě dokumentu Nasazení sil a prostředků 

 

Nasazení sil a prostředků 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o povolání/odvolání („zaškrtávací“ pole, které definuje význam časových 

polí dále), 

o datum (smysl definován „zaškrtnutím“ pole povolání/odvolání), 

o čas povolání/odvolání (smysl definován „zaškrtnutím“ pole 

povolání/odvolání), 

o čas zahájení/ukončení činnosti (smysl definován „zaškrtnutím“ pole 

povolání/odvolání), 

o síly a prostředky,  

o účel, 

o odpovědná osoba za SaP, 

o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 5. 
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 Přehled nasazených sil a prostředků 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o datum povolání, 

o čas zahájení činnosti, 

o síly a prostředky, 

o účel, 

o odpovědná osoba za SaP, 

o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 6. 

 

9. 2. 4 Nabídky humanitární pomoci  

Kontext 

Seznam nabídek humanitární pomoci bude pravděpodobně vznikat tak, že odpovědný 

pracovník obecního úřadu (např. přímo některý člen krizového štábu) bude vytvářet seznam 

na základě místně specifické aplikace ustanovení §6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb. Např. také 

může ORP neziskové humanitární organizace požádat o poskytování informací o nabízené 

humanitární pomoci v následující formě: 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o datum (nabídky), 

o nabízená humanitární pomoc, 
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o množství, 

o měrná jednotka, 

o místo uložení, 

o nabízí, 

o záznam provedl, 

o využito („zaškrtávací“ pole, jehož zaškrtnutí bude indikovat, že pomoc již 

byla využita a nyní není k dispozici). 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 7. 

 

9. 2. 5 Nabídky osobní a věcné pomoci 

Kontext 

Dle kapitoly 8. 2 bude tento dokument zpravidla zpracovávat odborná skupina 

SOUČINNOST a poskytovat jej dalším skupinám. Pro vedení tohoto dokumentu se nabízí 

dvě možnosti: 

• Do dokumentu budou zařazovány osoby (fyzické a právnické), které nabídly 

osobní či věcnou pomoc ad hoc, pro konkrétní řešenou mimořádnou událost nebo 

krizovou situaci. 

• Do dokumentu budou zařazeny také osoby (z důvodu soustředění do jednoho 

přehledného dokumentu), které svou pomoc nabídly dříve prostřednictvím dohody 

o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Tyto dohody jsou zahrnuty 

v poplachových plánech IZS. 

Konkrétní způsob zpracování definuje metodika, kterou by měl mít krizový štáb  

pro zpracovávání dokumentace stanovenou. 

V každém případě lze pro návrh formuláře využít strukturu informací, které jsou 

předpisem [23] stanoveny jakožto náležitosti dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

Z předpisem stanovených položek, se jako využitelné jeví následující: 

• Přehled osob pověřených zabezpečováním pomoci a způsob jejich vyrozumění 
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• Rozsah osobní nebo věcné pomoci 

• Doba potřebná pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o pomoc osobní/věcná („zaškrtávací“ pole, které definuje typ pomoci), 

o datum (nabídnutí pomoci), 

o nabízená pomoc, 

o poznámka (zamýšlené jako „rozsah pomoci“, ovšem univerzálněji 

použitelné), 

o časová dispozice (doba potřebná pro poskytnutí), 

o nabízí (kdo nabízí pomoc), 

o záznam provedl, 

o využito („zaškrtávací“ pole, jehož zaškrtnutí bude indikovat, že pomoc již 

byla využita a nyní není k dispozici). 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 8. 

 

9. 2. 6 Přehled volných disponibilních zdrojů  

Kontext 

Zpracovávat při činnosti krizového štábu formalizovaný dokument Přehled volných 

disponibilních zdrojů nepovažuji za účelné. A to z toho důvodu, že množství disponibilních 

zdrojů může být velmi rozsáhlé a výčet těchto zdrojů je navíc obsažen v mnoha jiných 

dokumentech (v různých formách v krizovém plánu). „Přepisování“ těchto položek do dalšího 

formalizovaného dokumentu při činnosti krizového štábu v podmínkách časové tísně 

nepovažuji za přínosné. Namísto zavedení tohoto typu dokumentu doporučuji v rámci 
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odborné přípravy členů krizového štábu zvláštní pozornost věnovat získávání znalostí  

o možných disponibilních zdrojích a orientaci v krizovém plánu. 

 

9. 2. 7 Přehled okamžitých potřeb  

Kontext 

Stanovení okamžitých potřeb je dle kapitoly 8. 2 doménou odborné skupiny 

ANALÝZA, ovšem další potřeby (pracovně je lze nazvat např. jako „subpotřeby“) vznikají 

činností dalších organizačních částí krizového štábu. 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o priorita vysoká/střední/nízká („zaškrtávací“ pole charakterizující akutnost 

potřeby), 

o datum (vzniku potřeby), 

o čas (vzniku potřeby), 

o potřeba (vlastní záznam okamžité potřeby), 

o požaduje (odpovědná osoba identifikující potřebu), 

o schváleno/zamítnuto („zaškrtávací“ pole indikující stav řešení  

požadavku - zda byl předán k posouzení odpovědné osobě (vedoucí KŠ, 

vedoucí SPS…) a výsledek), 

o řešitel (odpovědná osoba, která byla pověřena řešením požadavku), 

o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 9. 
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9. 2. 8 Přehled očekávaných potřeb  

Kontext 

Stanovení očekávaných potřeb je dle kapitoly 7. 2 doménou odborné skupiny 

ANALÝZA, ovšem další potřeby (pracovně je lze nazvat např. jako „subpotřeby“) vznikají 

činností dalších organizačních částí krizového štábu. 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o určitost vysoká/střední/nízká („zaškrtávací“ pole charakterizující míru 

pravděpodobnosti budoucího výskytu potřeby), 

o datum (identifikace možné potřeby), 

o čas (identifikace možné potřeby), 

o potřeba (vlastní záznam očekávané potřeby), 

o časová dispozice (očekávaný termín reálného výskytu potřeby), 

o požaduje (odpovědná osoba identifikující potřebu), 

o vedoucí seznámen („zaškrtávací“ pole indikující, zda byla seznámena 

odpovědná osoba (vedoucí KŠ, vedoucí SPS…), 

o navržené opatření (způsob naložení s očekávanou potřebou), 

o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 10. 

 

9. 2. 9 Přehled o situaci 

Kontext 

Přehled o situaci patří k nejobecnějším z uvedených záznamů. Problém je možné řešit 

obecnou datovou strukturou formuláře, která bude nabízet možnost prakticky neomezeného 
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záznamu. Ovšem jako vhodnější se jeví nabídnout pořizovateli záznamu určité vodítko, jakým 

způsobem komplexní situaci zaznamenat. V této souvislosti lze poukázat na vzorový formulář 

(šablonu) Standardizované hlášení uvedený v příloze 1 směrnice [24] sloužící jako šablona 

hlášení krizového štábu kraje Ministerstvu vnitra. Obsah hlášení je vlastně přehled o situaci 

poskytovaný Ministerstvu vnitra. 

 

Navrhovaná struktura 

Pro formulář Přehled o situaci bude prakticky převzat formulář Standardizované 

hlášení ze směrnice [24].Forma bude doplněna datovými poli pro případné odkazy  

na dokumentaci krizového štábu, která položky zaznamenávané do Přehledu o situaci 

dokumentuje podrobně. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 11. 

 

9. 2. 10 Prognózy vývoje 

Kontext 

Provést záznam prognózy vývoje je opět komplexní problém, jehož datová struktura je 

a priori obtížně stanovitelná, resp. pokaždé bude s užitečnou pravděpodobností 

předpověditelný jiný aspekt situace. Také ve výše zmiňované šabloně Standardizované 

hlášení je uvedena položka Předpokládaný vývoj, která již není dále strukturována. 

Domnívám se, že bude postačující, pokud prognóza vývoje bude zaznamenána v dokumentu 

Přehled o situaci v položce Předpokládaný vývoj. V případě potřeby je také k dispozici 

dokument Očekávané potřeby, který lze prakticky využít. 
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9. 2. 11 Použité pohotovostní zásoby 

Kontext 

V praxi krizový štáb žádá o pohotovostní zásoby prostřednictvím informačního 

systému Krizkom nebo (v případě problémů) náhradním způsobem v listinné formě. Jak 

žádost v systému Krizkom tak žádost prostřednictvím listinného formuláře má shodnou 

strukturu, která je mj. prezentovaná v rámci přílohy č. 4 metodiky Metodika pro vyžadování 

věcných zdrojů za krizové situace [27] . Datovou strukturu uvedené žádosti lze využít  

pro konstrukci datové struktury formuláře Použité pohotovostní zásoby. 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o datum (žádosti či využití - dle metodiky štábu), 

o čas, 

o kód CND (číselník nezbytných dodávek), 

o název věcného zdroje, 

o množství, 

o měrná jednotka, 

o odpovědná osoba (osoba odpovědná za využití zdroje), 

o záznam provedl. 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 12. 

 

9. 2. 12 Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

Kontext 

Pro tento dokument je typické, že prakticky jediným aspektem tohoto dokumentu je 

obsah. Není důležité, kdy, kdo, v jaké situaci jej připravil apod. Jediným relevantním 
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formálním parametrem připraveného dokumentu je název, který charakterizuje situaci, pro 

kterou je obsah dokumentu připraven. Z tohoto důvodu nebude forma tohoto dokumentu 

v rámci této práce navržena, neboť není významná. 

 

9. 2. 13 Hlášení 

Kontext 

Hlášení je dokument, který byl navržen (v kapitole 8. 2) jako dokument pro podání 

komplexní informace o situaci jinému krizovému štábu. V tomto případě lze převzít šablonu, 

Standardizované hlášení uvedenou v příloze 1 směrnice [24] sloužící jako šablona hlášení 

krizového štábu kraje Ministerstvu vnitra.  

 

9. 2. 14 Evidence odeslaných a doručených písemností 

Kontext 

Při komunikaci krizového štábu s vnějším prostředím probíhá datová výměna 

informací zaznamenaných nebo zobrazených na různých médiích. Může jít např. o informace 

předávané v listinné formě poštou, kurýrními službami, E-maily, SMS zprávami v různých 

typech sítí, prostřednictvím krizových informačních systémů apod. V dokumentu Evidence 

odeslaných a doručených písemností bude umožněno evidovat různé formy předávaných 

informací. 

 

Navrhovaná struktura 

• Hlavička, 

• datová pole pro záznam ve skladbě: 

o „zaškrtávací pole“ odeslané/doručené, 

o datum, 

o čas, 

o název, 

o forma (dopis, e-mail, SMS apod.), 
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o subjekt (v případě odeslaného informace adresát, v případě doručené 

informace odesílatel), 

o odpovědná osoba (ten, kdo informaci odeslal nebo přijal). 

 

Grafická podoba 

Finální grafická podoba formuláře je uvedena v příloze č. 13. 

  



95 
 

10 Optimalizace dokumentace pro ORP Kroměříž 

Návrh struktury a formy dokumentace, který byl proveden v předchozích kapitolách, 

byl proveden za předpokladu, že struktura stálé pracovní skupiny krizového štábu je STANO, 

dokumentaci zpracovávají skupiny nebo členové na základě svých úkolů a na formu 

dokumentace nebyl uplatněn koordinační vliv kraje či HZS kraje. 

Nyní je třeba navrženou dokumentaci vztáhnout k místním podmínkám organizace 

krizového štábu ORP Kroměříž.  

 

Vybrané aspekty činnosti krizového štábu ORP Kroměříž 

Na základě informací obsažených ve statutu [15] a jednacím řádu [14] krizového štábu 

ORP Kroměříž a dalších informací poskytnutých pracovníkem krizového řízení ORP 

Kroměříž, lze uvést některé aspekty činnosti štábu: 

• Struktura stálé pracovní skupina krizového štábu není předem stanovena, úkoly 

členů skupiny vyplývají z příslušnosti k organizační součásti obce či složce IZS. 

• Při svolávání krizového štábu jsou povoláni pouze někteří členové s ohledem na 

řešenou mimořádnou událost nebo krizovou situaci dle rozhodnutí vedoucího 

štábu. 

• Dokumentace dle čl. 10, odst. 3, směrnice [24] není prakticky vedena formou 

zvláštních dokumentů, ve směrnici uvedené skutečnosti jsou dokumentovány 

v zápisu, který se provádí ze zasedání krizového štábu. 

 

Řešení implementace navržené dokumentace do organizace krizového štábu 

ORP Kroměříž 

Po konzultacích s pracovníkem krizového řízení ORP Kroměříž bylo dohodnuto, že 

dokumentace navržená v předchozích kapitolách bude převzata bez úprav a do organizace 

činnosti štábu bude implementována některým z následujících způsobů: 

• Připravené formuláře budou užívány v „reálném čase“ a záznamy prováděné 

pracovníky ad hoc dle okamžitého rozdělení úkolů. 
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• Připravená dokumentace bude zpracovávána určeným pracovníkem během 

zasedání krizového štábu na základě probíraných skutečností. 

• Připravená dokumentace bude zpracovávána určeným pracovníkem na základě 

informací uvedených v zápise z jednání krizového štábu. 

 

Ačkoliv poslední dva způsoby implementace nevyužijí potenciál připravené 

dokumentace zcela, budou alespoň informace zpracovávané během řešení krizové situaci 

následně přehledně zpracovány, což zjednoduší a zpřehlední analýzu řešení krizové situace 

prováděnou a posteriori. 

Konkrétní způsob implementace bude závislý na personální situaci krizového štábu  

a bude možné jej přizpůsobovat v souladu s vývojem organizace krizového štábu ORP 

Kroměříž. 

Navržená dokumentace bude pracovníkem krizového řízení ORP dále optimalizována 

na základě poznatků získaných při praktickém využívání dokumentace. 
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout strukturu a formu dokumentace krizového 

štábu konkrétní obce s rozšířenou působností na základě analýzy požadavků na tuto 

dokumentaci kladených. Návrh této dokumentace byl zamýšlen a realizován jako návrh 

dokumentace krizového štábu pro obecný krizový štáb ORP s následnou optimalizací, resp. 

převzetím pro účely ORP Kroměříž. 

Dokumentace byla navrhována v souladu s požadavky legislativního, procesního, 

místního a formálního charakteru, přičemž během zpracovávání bylo přijato omezení, že bude 

navržena struktura a forma pouze dokumentace zpracovávané podle čl. 10, odst. 3, směrnice 

[24]. 

Konkrétním výstupem práce je sada jedenácti formulářů připravených pro využití  

při činnosti krizového štábu. K efektivnímu využití formulářů by bylo vhodné, aby krizový 

štáb stanovil metodiku práce s těmito dokumenty, resp. způsob jejich vyplňování. Tato 

problematika ovšem (vzhledem k rozsahu práce) není v rámci této práce zpracována. Také je 

nutné uvedené formuláře podrobit testování v praxi, tzn. ověřovat jejich efektivitu při řešení 

(a následné analýze) mimořádných událostí a krizových situací a na základě těchto 

empirických poznatků připravenou dokumentaci dále optimalizovat. Sada formulářů byla 

poskytnuta pracovníku krizového řízení ORP Kroměříž a bude využívána a optimalizována 

při činnosti příslušného krizového štábu. 

V rámci práce bylo také provedeno šetření, jakým způsobem je problematika 

zpracovávání dokumentace krizových štábů v současné době řešena na úrovni obcí 

s rozšířenou působností. Byla potvrzena hypotéza, že situace je značně roztříštěná. Lze to 

vysvětlit tím, že aktuálně žádný předpis nedefinuje konkrétní strukturu a formu formalizované 

dokumentace krizového štábu a krizové štáby přistupují k této problematice individuálním 

způsobem. 

Z tohoto úhlu pohledu lze také práci chápat jako možný návod pro návrh dokumentace 

libovolné obce s rozšířenou působností. Domnívám se také, že by do budoucna bylo vhodné 

některé aspekty práce krizových štábů - včetně dokumentace krizového štábu - sjednocovat, 

což by zvýšilo možnost vzájemného předávání poznatků a zkušeností z řešení krizových 

situací.  
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Příloha č. 1 - Snímek webového dotazníku6 

 

  

                                                 
6 Snímek byl pro lepší čitelnost rozdělen na 2 části. Druhá část na následující straně. 
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Příloha č. 2 - Přehled názvů formulářů získaných dotazníkovým šetřením 

 

Tab. č. P 1- Formuláře pro „Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny“ 

F
or

m
y 

Záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny 

Časový přehled o činnosti krizového štábu 

Evidence (Rozhodnutí, Nařízení, Opatření…) KŠ 

Evidence rozhodnutí vedoucího KŠ 

Evidence zasedání a zápisů krizového štábu 

Jednací protokol 

Přehled o výjezdech členů KŠ 

Přehled o výjezdu dopravních prostředků 

Rozpis služeb ve SPS 

Zápis z úvodního jednání KŠ 

Záznam o činnosti SPS KŠ 

Záznam o průběhu činnosti SPS 

Záznamník přijatých a vydaných zpráv, nařízení a hlášení 

 

 

Tab. č. P 2 - Formuláře pro „Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních“ 

F
or

m
y 

Záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních 

Dokumentace provedených zásahů 

Záznam o řešení MU nebo KS a přijatých opatřeních 

 

 

Tab. č. P 3 - Formuláře pro „Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace“ 

F
or

m
y 

Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

Přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace 

Průběžná informace o MU nebo KS 

Registrace evakuovaných osob 

Registrace pohřešovaných nebo mrtvých 

Registrace raněných 

Registrace raněných, pohřešovaných a mrtvých 
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Tab. č. P 4 - Formuláře pro „Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 
zdrojů“ 

F
or

m
y 

Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 
zdrojů 

Přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů 

Přehled o nasazených složkách IZS 

Přehled o používání techniky 

Přehled o zdrojích 

Přehled o zdrojích k řešení KS 

 

 

Tab. č. P 5 - Formuláře pro „Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 
krizové situaci“ 

F
or

m
y Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situaci 
Přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové situaci 

 

 

Tab. č. P 6 - Formuláře pro „Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné 
události nebo krizové situace“ 

F
or

m
y 

Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 
nebo krizové situace 

Přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události nebo 
krizové situace 
Požadavky na zásobování IZS 

 

 

Tab. č. P 7 - Formuláře pro „Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 
rozdělení a distribuci“ 

F
or

m
y 

Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 
rozdělení a distribuci 

Přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení a 
distribuci 
Přehled o havarijních službách 

Přehled o poskytnuté osobní a věcné pomoci 

Přehled o poskytnuté pomoci 
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Tab. č. P 8 - Formuláře pro „Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost“ 
F

or
m

y 

Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

Návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

Monitoring tisku 

Možný text relace s pokyny pro obyvatelstvo k provedení evakuace 

Návrhy tiskových prohlášení a tísňových informací 

Přehled o vydaných tiskových zprávách 

Tisková zpráva 

 

Tab. č. P 9 - Formuláře pro „Hlášení a informace jiným KŠ nebo MV“ 

F
or

m
y 

Hlášení a informace jiným KŠ nebo MV 

Hlášení a informace jiným KŠ nebo MV 

Formulář průběžných zpráv 

Formulář závěrečné zprávy 

Formulář hlášení 

Hlášení o průběhu zasedání 

Hlášení z jednání krizového štábu 

Informace pro orgány veřejné správy 

Průběžná mimořádná zpráva KŠ 

Průběžná zpráva KŠ 

Průvodka krizové korespondence 

Prvotní zpráva 

Souhrnná zpráva KŠ 

Standardizované hlášení 

Tiskopis hlášení pro ÚKŠ 

Ukončení činnosti KŠ 

Úvodní hlášení o MU 

Úvodní hlášení o vzniku MU 

Vzor hlášení 

Zahájení činnosti KŠ 

Závěrečná zpráva za celé období 

Zprávy a nařízení pro IZS 

Zprávy a nařízení pro operační střediska IZS 

Zprávy pro IZS 
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Tab. č. P 10 - Formuláře pro „Evidence odeslaných a doručených písemností“ 
F

or
m

y 

Evidence odeslaných a doručených písemností 

Evidence odeslaných a doručených písemností 

Doručené a odeslané zprávy 

Záznamník zpráv 

 

Tab. č. P 11 - Formuláře pro „Realizace mimořádného či krizového opatření“ 

F
or

m
y 

Realizace mimořádného či krizového opatření 

Nařízení k provedení evakuace 

Nařízení ORP pro vyhlášení stavu nebezpečí 

Nařízení regulačních opatření starostou 

Pokyn starosty 

Povolávací příkaz k pracovní povinnosti 

Povolávací příkaz k pracovní výpomoci 

Požadavek na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc 

Požadavek na zajištění nezbytné dodávky 

Příkaz povodňové komise správního obvodu ORP 

Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí 

Rozhodnutí o povinnosti poskytnout věcný prostředek 

Rozhodnutí o povinnosti skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání KS 

Rozhodnutí o rozpuštění shromáždění 

Rozhodnutí o uložení povinnosti dodávat výrobky, práce, služby 

Rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci 

Rozhodnutí o zákazu nezákonného shromáždění 

Rozhodnutí o zrušení stavu nebezpečí 

Rozhodnutí, kterým se ukládá povinnost … 

Tiskopis vyhlášení povodňových stupňů 

Uložení pracovní povinnosti 

Uložení pracovní výpomoci 

Vyhláška starosty pro vyhlášení regulačních opatření 

Výzva k plnění povinnosti za stavu nebezpečí 

Výzva k poskytnutí pracovní výpomoci FO - obsluha věcného prostředku v době KS 

Výzva k poskytnutí pracovní výpomoci FO v době KS 

Výzva k poskytnutí věcného prostředku 

Vzor žádosti o pomoc 

Žádost na poskytnutí pomoci (prostředku k zabezpečení evakuace) 

Žádost o odvysílání tísňové informace 

Žádost o poskytnutí dobrovolné pomoci 

Žádost o poskytnutí pomoci 

Žádost o ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací 

Žádost o vyhlášení krizového stavu 
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Tab. č. P 12 - Formuláře pro „Administrativní podpora činnosti orgánu krizového řízení“ 
F

or
m

y 

Administrativní podpora činnosti orgánu krizového řízení 

Doklad o převzetí věcného prostředku 

Doklad o vrácení věcného prostředku 

Evidence finančních výdajů 

Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob 

Hlášení přechodného pobytu 

Krizová karta obce 

Podklad k poskytnutí finančních prostředků z fondu pro MU 

Podklad k poskytnutí náhrady škody 

Potvrzení o poskytnutí dobrovolné pomoci 

Potvrzení o převzetí věcného prostředku 

Potvrzení o vykonání pracovní povinnosti 

Potvrzení o vykonání pracovní výpomoci 

Potvrzení o využití věcného prostředku 

Potvrzení o využití věcného prostředku s obsluhou 

Protokol o předání humanitární pomoci 

Protokol o předání věcných prostředků 

 














































