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1 Úvod 

K mimořádným událostem dochází každý den, ať se jedná například o dopravní nehody, 

požáry, únik nebezpečné chemické látky nebo větrné smršti, které doprovází silné bouřky. 

Někdy mají mimořádné události takový rozsah, že velitel zásahu vyhlásí zvláštní stupeň 

poplachu a je potřeba danou situaci koordinovat ze strategické úrovně.  

V některých případech na řešení mimořádné události běžná opatření již nestačí a je potřeba 

vyhlásit krizový stav. Z mimořádné události se tak stane krizová situace. Tyto dva příklady 

poukazují na situace, při kterých jsou zřizovány krizové štáby.  

Krizové štáby jsou pracovním orgánem zřizovatele pro přípravu a řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. Dojde-li k takové situaci, zajišťuje nepřetržitý provoz krizového 

štábu stálá pracovní skupina.  

Tématika stálé pracovní skupiny jde s postupem času v České republice od konkrétního 

vymezení funkcí a jejich činností po obecnou formulaci. V současné době tedy neexistuje 

jednotný přístup ke složení stálé pracovní skupiny a činnosti, kterou by měli jednotlivé 

organizační části vykonávat. To je hlavní důvod pro zpracování této práce. 

S použitím platných právních předpisů a literatury, která se zabývá touto problematikou, je 

v práci popsán teoretický základ pro fungování stálé pracovní skupiny. Je naznačen způsob, 

jak k uspořádání krizových štábů přistupují v sousedních státech. V poslední části je navržena 

samotná metodika pro práci stálé pracovní skupiny krizového štábu veřejné správy. 

S ohledem na rozsah řešené problematiky je práce omezena na úroveň kraje a obce 

s rozšířenou působností. 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu metodiky pro práci stálé pracovní skupiny 

krizového štábu veřejné správy. 
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2 Rešerše 

Pro účely této práce bylo nezbytné prostudovat následující dokumenty. I přes to, že většinu 

tvoří české texty, jsou zde zastoupeny také zahraniční dokumenty, které uvádějí, jak je daná 

problematika řešena jinde. 

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu.[7] 

Směrnice stanovuje použití krizového štábu, nastiňuje jeho složení a svolávání. Určuje, jak by 

mělo vypadat pracoviště krizového štábu, zasedání a vedení dokumentace. V neposlední řadě 

vymezuje činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení.[3] 

Tento předpis je zaměřen na řešení krizové situace. Vymezuje činnost orgánů krizového 

řízení, které zřizují krizové štáby, práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob. Pro účely této práce jsou stěžejní § 24a, který definuje ústřední krizový štáb a § 24b, jež 

definuje krizový štáb kraje a obce s rozšířenou působností. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.[6] 

Prováděcí předpis krizového zákona mimo jiné uvádí obsah činnosti krizového štábu kraje a 

obce s rozšířenou působností, jejich složení a činnost. 

ŠENOVSKÝ, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Management 

záchranných prací.[11] 

V publikaci jsou uvedeny základní informace z oblasti zdolávání mimořádných a krizových 

situací v České republice. Pro účely této práce jsou podstatné kapitoly: Systém krizového 

řízení, Opatření za krizových stavů, Bezpečnostní rady a Krizové štáby. 

Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz.[14] 

Tato směrnice obsahuje postupy pro řízení krizových situací v Rakousku. Stěžejní je kapitola 

pojednávající o složení krizového štábu. 

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur Bildung von 

Stäben bei außergewöhnlichen Ereignissen.[15] 

Předpis upravuje činnost vlády a ministerstev pro vytváření štábů pro řešení mimořádných 

událostí a katastrof v Německu. 
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3 Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se podle zákona o integrovaném záchranném systému rozumí „škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací.“[4] 

3.1 Druhy mimořádných událostí 

Podle příčiny vzniku dělíme mimořádné události na přírodní (naturogenní), které způsobuje 

příroda, antropogenní, jejichž příčinou je činnost člověka a kombinované, které vznikají 

společným působením přírodních a civilizačních jevů.[24] 

Naturogenní se dále dělí na abiotické (způsobené neživou přírodou, např. povodně, 

zemětřesení, půdní eroze, atd.) a biotické (způsobené živou přírodou, např. přemnožení 

škůdců nebo plevelů, epifytie, enzootie, a další).[24] 

Antropogenní jsou dále rozděleny na technogenní (radiační havárie, havárie s únikem 

nebezpečných látek, atd.), sociogenní externí (vojenské napadení státu, hospodářský nebo 

politický nátlak, aj.), sociogenní interní (narušení dodávek základních surovin, zhroucení 

ekonomiky státu, atp.) a agrogenní (monokulturní pěstování plodin, chemizace zemědělství, a 

další). [24] 

3.2 Rozsah mimořádných událostí 

Rozsah mimořádné události stanovují stupně poplachu, které předurčují potřebu sil a 

prostředků, pro provedení záchranných a likvidačních prací. Celkem jsou vyhlašovány čtyři 

stupně poplachu. Jednotlivé stupně vyhlašuje velitel zásahu nebo operační a informační 

středisko pro území, které je postiženo mimořádnou událostí.[5] 

V Tab. 1 jsou znázorněny jednotlivé stupně poplachu a podmínky pro jejich vyhlášení. 

Tab. 1 Stupně poplachu [5] 

Parametry MU I. stupeň II. stupeň III. stupeň Zvláštní stupeň 

Zasažené osoby jednotlivci nejvýše 100 100 až 1 000 více než 1 000 

Zasažená plocha do 500 m2 do 10 000 m2 do 1 km2 nad 1 km2 

Síly a prostředky  
 

Základní 
složky IZS 

Základní a ostatní 
složky IZS 

Základní a ostatní 
složky IZS, 

S a P z jiných 
krajů 

Složky IZS, 
S a P z jiných 
krajů, popř. 

zahraniční pomoc 

Koordinace Není nutná Velitel zásahu 
VZ se svým 

štábem 
Strategická 

úroveň 
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4 Krizová situace 

V případě, kdy mimořádná událost dosahuje takových rozměrů, že pro její řešení není 

dostatek sil a prostředků a nestačí standardní opatření, je nezbytné získat další zdroje a 

oprávnění zákonem stanoveným způsobem. V tomto okamžiku je nezbytné vyhlásit jeden 

z krizových stavů. Z mimořádné události se stane krizová situace. Vazby jednotlivých 

krizových stavů na určitou krizovou situaci znázorňuje Obr. 1.[11]  

Obr. 1 Krizový stav s ohledem na druh krizové situace [11] 

Krizovou situací je myšleno, podle zákona o krizovém řízení mimořádná událost, narušení 

kritické infrastruktury, popř. jiná nebezpečí, při kterých je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu.[3] 

Jednotlivé náležitosti pro vyhlášení krizových stavů upravují příslušné právní předpisy. 

Shrnutí těchto náležitostí je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2 Krizové stavy [1][2][3] 

 Stav nebezpečí Nouzový stav 
Stav ohrožení 

státu 
Válečný stav 

Vyhlašuje Hejtman Vláda ČR 
Parlament na 
návrh vlády 

Parlament 

Území kraj / část kraje 
část nebo celé 

území státu 
část nebo celé 

území státu 
celé území státu 

Období 30 dní 30 dní není stanoveno není stanoveno 

Vyhlášení 
ve Věstníku 

právních předpisů 
kraje 

stejně jako zákon stejně jako zákon 
stejně jako 

zákon 

  

Krizová situace 

související s obranou nesouvisející s obranou 

nesouvisející s vnitřní 
bezpečnostní a 

veřejným pořádkem 

související s vnitřní 
bezpečnostní a 

veřejným pořádkem 

Nouzový stav 

Stav nebezpečí 

Stav ohrožení státu 

Válečný stav 



14 

 

5 Organizace krizového řízení 

Krizové řízení představuje všechny činnosti orgánů krizového řízení, které jsou zaměřeny na 

analýzu a hodnocení rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu v oblasti přípravy a 

řešení krizové situace nebo ochranu kritické infrastruktury. Mezi orgány krizového řízení 

patří vláda, ministerstva, jiné ústřední správní úřady, orgány kraje a další orgány s působností 

na území kraje, orgány obce s rozšířenou působností a orgány obce.[3] 

Úkoly jednotlivých orgánů krizového řízení jsou rozděleny do dvou úrovní. Jedná se o 

konkrétní úkoly, které realizuje pouze zákonem stanovený orgán krizového řízení a na druhé 

straně se jedná o obecné úkoly, které jsou vykonávány všemi orgány krizového řízení. 

Rozdíly jsou také ve způsobu realizace úkolů. Zda jsou plněny při zajišťování připravenosti 

na krizové situace, při vyhlášení konkrétního krizového stavu nebo za krizového stavu 

obecně.[11] 

V následujících odstavcích budou popsány úkoly jednotlivých orgánů krizového řízení při 

vyhlášení krizových stavů, s výjimkou válečného stavu, který je nad rámec této práce. 

5.1 Vláda 

Mezi základní úkoly vlády při zajišťování připravenosti a řešení krizové situace patří:[3] 

• ukládání úkolů, řízení a kontrola činnosti ostatních orgánů krizového řízení, 

• zřizování Ústředního krizového štábu, 

• stanovení ministerstva (jiného ústředního správního úřadu), které bude koordinovat 

přípravu na řešení krizové situace, jestliže to nevyplývá ze zákonem stanovených 

působností, 

• projednání opatření v rámci působnosti České národní banky. 

V případě, kdy je nezbytné vyhlásit nouzový stav nebo stav ohrožení státu může vláda na 

nezbytně nutnou dobu a pouze v nezbytně nutném rozsahu omezit zákonem stanovena práva a 

svobody obyvatel.[3] 

Oprávnění, která mohou být vládou nařízena při vyhlášení nouzového stavu a stavu ohrožení 

státu jsou uvedena v příloze (viz Příloha 1). 

5.2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jakožto orgány krizového řízení, zajišťují 

připravenost na řešení krizových situací v rámci své působnosti. Pro tyto účely plní úkoly, 

které jim stanovuje zákon. Výčet těchto úkolů je uveden v příloze (Příloha 2).[3] 
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5.3 Orgány kraje a další orgány s krajskou působností 

Orgány kraje likvidují následky živelních pohrom, havárií a nehod, které svým rozsahem 

nejsou značné a nepřesahují hranice jednoho kraje.[11] 

5.3.1 Hejtman 

Jeden z hlavních úkolů hejtmana je zabezpečení připravenosti na řešení krizových situací 

v kraji. Na připravenosti se podílejí také ostatní orgány kraje. Mezi další úkoly patří 

koordinace a kontrola preventivních opatření, řešení krizové situace a zmírnění jejich 

následků, které provádí územní správní úřady s krajskou působností, orgány obcí a obcí 

s rozšířenou působností, právnické a fyzické osoby. Pro zajištění této koordinace a kontroly, 

hejtman zřizuje bezpečnostní radu kraje, krizový štáb kraje, schvaluje krizový plán kraje a 

vyžaduje údaje od hasičského záchranného sboru kraje.[3] 

Mezi úkoly, které plní hejtman za stavu nebezpečí, patří zejména koordinace:[3] 

• záchranných a likvidačních prací, 

• realizace opatření ochrany veřejného zdraví, 

• poskytování zdravotní pomoci, 

• provádění bezodkladných pohřebních služeb, 

• nouzového ubytování, zásobování pitnou vodou a potravinami, 

• zabezpečení ochrany majetku po provedené evakuaci obyvatel. 

Při vyhlášení krizového stavu má hejtman zákonem stanovená oprávnění, která může využít 

při řešení krizové situace. Tato oprávnění obsahuje Příloha 3. 

5.3.2 Krajský úřad 

Hlavním úkolem krajského úřadu při zajištění připravenosti na krizové situace je součinnost 

při zpracování krizového plánu kraje, kterou poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje 

a dále plnění úkolů, které vyplývají z tohoto plánu. Za tímto účelem zřizuje pracoviště 

krizového řízení.[3] 

5.3.3 Hasičský záchranný sbor kraje 

Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje přípravu a řešení krizových situací. Za tímto 

účelem:[3] 

• zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností, 

• spravuje seznam možných zdrojů rizik a provádí analýzu ohrožení, 

• organizuje spolupráci mezi obcemi a správními úřady v kraji, 
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• poskytuje údaje Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou 

působností, 

• vykonává úkoly stanovené Ministerstvem vnitra, hejtmanem a starostou obce 

s rozšířenou působností v rozsahu příslušných krizových plánů, 

• informuje o charakteru možného ohrožení, o připravených opatřeních a způsobu jejich 

provedení, 

• eviduje údaje o změnách pobytu osob za krizových stavů, 

• vytváří předpoklady pro činnost krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností, 

• požaduje, shromažďuje a eviduje zákonem stanovené údaje.  

5.3.4 Policie České republiky 

Na území kraje zajišťuje policie České republiky připravenost na krizové situace, které jsou 

spojené s veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností. To ji opravňuje vyžadovat informace od 

hasičského záchranného sboru kraje.[3] 

5.4 Orgány obce s rozšířenou působností 

Při vyhlášení jednoho z krizových stavů zajišťují orgány obce s rozšířenou působností 

připravenost na řešení vzniklé krizové situace v rámci svého správního obvodu. Orgány 

krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností jsou starosta obce s rozšířenou 

působností a obecní řad obce s rozšířenou působností.[3] 

5.4.1 Starosta obce s rozšířenou působností 

Mimo zajištění připravenosti na řešení krizové situace je úkolem starosty obce s rozšířenou 

působností plnit hejtmanem a orgány krizového řízení stanovené úkoly, koordinovat a 

kontrolovat provedení preventivních opatření, řídit a kontrolovat samotné řešení krizové 

situace a činnosti, které mají zmírnit její následky. Tyto činnosti provádí územní správní 

úřady s působností na úrovni obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnické a fyzické 

osoby na území obce s rozšířenou působností. Pro zajištění této koordinace a kontroly, 

starosta obce s rozšířenou působností zřizuje bezpečnostní radu a krizový štáb obce 

s rozšířenou působností, schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností a vyžaduje údaje 

od hasičského záchranného sboru kraje.[3] 

5.4.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Činnosti, které plní obecní úřadu obce s rozšířenou působností za krizových stavů jsou 

následující:[3] 
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• spolupracuje při zpracování krizového plánu kraje a obce s rozšířenou působností, 

• realizuje úkoly, které jsou v krizovém plánu obce s rozšířenou působností, 

• eviduje údaje o změně pobytu osob během krizových stavů a tyto údaje předává 

hasičskému záchrannému sboru kraje, 

• spravuje seznam možných zdrojů rizik a odstraňuje možné příčiny krizové situace. 

5.5 Orgány obce 

Za krizových stavů zajišťují orgány obce plnění krizových opatření v podmínkách obce. 

Připravenost na řešení těchto opatření zajišťuje starosta obce a ostatní orgány se na ní 

podílejí.[3] 

5.5.1 Starosta obce 

Pro řešení krizové situace si může starosta obce zřídit jako pracovní orgán krizový štáb. 

Náplní jeho činností je zajištění plnění krizových opatření v podmínkách obce, provedení 

úkolů z krizového plánu obce s rozšířenou působností a těch stanovených starostou obce 

s rozšířenou působností nebo orgánem krizového řízení. Starosta také nese odpovědnost za 

používání informačních a komunikačních prostředků a dalších nástrojů krizového řízení, které 

stanovilo Ministerstvo vnitra.[3] 

5.5.2 Obecní úřad 

Obecní úřad při přípravě na řešení krizové situace:[3] 

• provádí úkoly z krizového plánu obce s rozšířenou působností, 

• eviduje osoby s přechodnou změnou pobytu za krizových stavů, 

• předává informace pro potřeby zpracování krizového plánu obecnímu úřadu ORP, 

• zajišťuje přípravu obce na řešení krizové situace. 

5.6 Shrnutí kapitoly 

Orgány krizového řízení zajišťují připravenost na krizové situace a samotné řešení krizových 

situací. Pro tyto účely si zřizují bezpečnostní rady a krizové štáby, které jsou podrobněji 

rozvedeny v následujících kapitolách. 
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6 Bezpečnostní rady 

Bezpečnostní rada je koordinační orgán zřizovatele, který slouží pro přípravu na krizové 

situace. Tyto orgány jsou zřízeny na úrovni státu, kraje a obce s rozšířenou působností. Obce, 

jakožto nejnižší úroveň územní samosprávy, bezpečnostní radu nezřizují.[3] 

6.1 Bezpečnostní rada státu 

Stálý pracovní orgán vlády, který koordinuje problematiku bezpečnosti státu, je Bezpečnostní 

rada státu. Její složení je stanoveno usnesením vlády. Počet členů se různí podle volebního 

období vlády. V současné době má Bezpečnostní rada státu 10 členů. V čele je vždy předseda 

vlády, který plní funkci předsedy Bezpečnostní rady státu.[2][11] 

Schůzí Bezpečnostní rady státu se účastní také předseda SSHR, guvernér ČNB, ředitel sekce 

pro obranu a bezpečnost Úřadu vlády a vedoucí Úřadu vlády. Právo účastnit se schůzí má také 

prezident ČR.[10] 

Hlavními dokumenty, které vymezují činnost Bezpečnostní rady státu, jsou její Jednací řád a 

Statut.[10] 

V rámci Bezpečnostní rady státu působí čtyři stálé pracovní orgány a jeden pro řešení 

krizových situací, kterým je Ústřední krizový štáb.[10] 

6.2 Bezpečnostní rada kraje 

V čele bezpečnostní rady kraje je hejtman. Ten ji zřizuje jako svůj poradní orgán a jmenuje 

další členy. Bezpečnostní rada kraje je tvořena maximálně deseti členy, kterými jsou 

zpravidla:[3][6] 

• náměstek hejtmana, 

• ředitel krajského úřadu, 

• ředitel HZS kraje, 

• ředitel ZZS kraje, 

• ředitel krajského ředitelství PČR, 

• příslušník AČR, kterého určí náčelník Generálního štábu AČR, 

• zaměstnanec krajského úřadu (plní funkci tajemníka bezpečnostní rady kraje), 

• vedoucí útvaru zdravotnictví krajského úřadu, 

• další člen, kterého jmenuje hejtman. 

 

Schematickou strukturu bezpečnostní rady kraje znázorňuje Obr. 2.  
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Obr. 2 Složení bezpečnostní rady kraje [6] 

Předmětem činnosti bezpečnostní rady kraje je projednání a posouzení:[6] 

• možných rizik v kraji, která mohou vést ke krizové situaci, 

• krizového plánu kraje, havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu, je-li 

schvalován hejtmanem, 

• připravenosti složek IZS, 

• návrhů úmluv o spolupráci s územními celky ze sousedního státu při řešení krizových 

situací a poskytování pomoci, 

• návrhu ročního plánu kontrol obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických a 

podnikajících fyzických osob z hlediska prověřování krizové připravenosti kraje, 

• hodnotící zprávy o ukončené krizové situaci v kraji, 

• návrhu ročního programu prověřování připravenosti formou cvičení orgánů krizového 

řízení a složek IZS v kraji, 

• dokumentů souvisejících s krizovou připraveností kraje. 

6.3 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je poradním orgánem starosty obce 

s rozšířenou působností. Počet členů je maximálně 8. V čele je předseda, kterým je starosta 

obce s rozšířenou působností. Předseda jmenuje ostatní členy, kterými jsou zejména:[6] 

• místostarosta, 

• tajemník obecního úřadu, 

• příslušník HZS kraje, kterého stanovil ředitel HZS kraje, 

• příslušník PČR určený ředitelem krajského ředitelství PČR, 

• zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

• další jmenované osoby, které se podílejí na přípravě a řešení krizové situace. 

Hejtman 

náměstek hejtmana 

ředitel krajského úřadu 

zaměstnanec krajského úřadu 

vedoucí útvaru zdravotnictví KÚ 

ředitel HZS kraje 

ředitel ZZS kraje 

ředitel krajského ředitelství PČR 

příslušník AČR 

další člen 
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Schematické znázornění složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je 

znázorněno na Obr. 3. 

Obr. 3 Struktura bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností [6] 

Tajemníkem bezpečnostní rady je zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

který působí v oblasti bezpečnosti, aby tím byla zabezpečena spojitost se zajištěním 

připravenosti na krizové situace.[11] 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností má předmět činnosti podobný jako 

bezpečnostní rada kraje, zejména projednávání a posuzování:[6] 

• možných zdrojů rizik, 

• krizového plánu obce s rozšířenou působností a vnějšího havarijního plánu, je-li 

schvalován starostou obce s rozšířenou působností, 

• hodnotící zprávy po ukončení krizové situace v rámci obce s rozšířenou působností, 

• zajištění finančních prostředků na mimořádné a krizové situace, 

• stavu připravenosti složek IZS, které jsou dislokovány ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, 

• způsobu seznámení obcí, právnických a fyzických osob s možným ohrožením, s 

opatřeními na řešení krizové situace a způsobu jejich provedení, 

• dokumentů, které souvisí s připraveností obce s rozšířenou působností na krizové 

situace. 

6.4 Shrnutí kapitoly 

Bezpečnostní rady zajišťují připravenost na krizové situace. Jsou zřizovány na úrovni státu, 

krajů a obcí s rozšířenou působností. Dojde-li ke vzniku krizové situace, stane se bezpečnostní 

rada součástí krizového štábu. To neplatí na úrovni státu, protože Ústřední krizový štáb je 

orgánem bezpečnostní rady státu a na úrovni obcí, protože ty bezpečnostní rady nezřizují. 

Starosta ORP 

místostarosta 

tajemník obecního úřadu 

zaměstnanec obecního úřadu 

příslušník HZS kraje 

příslušník PČR 

další členové 
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7 Krizové štáby 

Vedoucí orgánů krizového řízení, dalších státních orgánů a právnické osoby zřizují pracovní 

orgány, jejichž účelem je zajištění připravenosti a řešení krizových situací. Těmito pracovními 

orgány jsou krizové štáby.[11] 

Rozdělení krizových štábů podle kompetencí znázorňuje Obr. 4. 

Obr. 4 Úrovně krizových štábů a jejich kompetence 

Podle zřizovatele se krizové štáby dělí na dvě skupiny. První skupinu tvoří krizové štáby, 

které zřizují orgány s územní působností a druhou ty, jejichž zřizovatelem jsou ostatní orgány 

nebo organizace. Krizové štáby orgánů s územní působností jsou zřizovány na jednotlivých 

úrovních, a to ústřední krizový štáb na úrovni státu, krizový štáb kraje, obce s rozšířenou 

působností a obce. Do druhé skupiny patří krizové štáby ministerstev a ostatních správních 

úřadů, krizové štáby ostatních státních orgánů a krizové štáby právnických a podnikajících 

fyzických osob.[11] 

Krizový štáb vykonává svou činnost na předem stanoveném pracovišti. Pracoviště se dělí na 

prostor pro zasedání krizového štábu a prostor pro činnost stálé pracovní skupiny. 

V místnosti, kde probíhá zasedání krizového štábu, musí být technické, komunikační a 

informační prostředky, náhradní zdroj elektrické energie a zařízení na pořízení zvukového 

záznamu. Tento prostor musí být zabezpečen před povětrnostními vlivy a nesmí být umožněn 

vstup nepovolaným osobám. Prostor, ve kterém vykonává svou činnost stálá pracovní 

skupina, musí kromě výše uvedeného dále umožnit nepřetržitý provoz a být vybaven 

administrativními prostředky. Podmínkou nepřetržitého provozu je zázemí pro stravování, 

hygienu a odpočinek.[7] 

Příslušné pracoviště krizového řízení zajišťuje jednotlivé podmínky pro práci krizového štábu 

a také personál, který pracoviště krizového štábu obsluhuje a poskytuje technickou 

podporu.[7] 

ŘEŠENÍ KS PŘIPRAVENOST 

Ústřední krizový štáb 

KŠ ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 

KŠ kraje BR kraje 

BR ORP KŠ ORP 

KŠ obce 



22 

 

7.1 Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb je pracovní orgán vlády. Je zřízen pro řešení krizových situací. O tom, 

zda bude Ústřední krizový štáb aktivován, rozhoduje předseda vlády. V případě, že není na 

území státu nebo v jiných stanovených případech, tuto roli plní první místopředseda vlády 

nebo jiný místopředseda, který byl pověřen předsedou vlády. Podat návrh na aktivaci 

Ústředního krizového štábu může také člen vlády.[25] 

7.1.1 Složení 

Počet členů je 17. V čele je předseda jmenovaný předsedou vlády. Podle druhu situace je 

předsedou buď ministr obrany, nebo ministr vnitra. Přesné složení Ústředního krizového štábu 

je stanoveno jeho statutem.[25] 

7.1.2 Působnost 

Mezi činnost, kterou vykonává Ústřední krizový štáb, patří:[25] 

• navrhování řešení krizových situací, 

• koordinace a hodnocení plnění opatření k řešení krizové situace, 

• podpora orgánů krizového řízení, 

• zajištění součinnosti s orgány krizového řízení mezinárodních organizací, 

• koordinace a projednávání meziresortních opatření, která navrhují ministerstva, 

• vyhodnocení situace a opatření přijímaná správními úřady a orgány územních 

samosprávných celků. 

7.2 Krizový štáb kraje 

Krizový štáb kraje slouží k řešení krizových situací na území kraje. Je to pracovní orgán 

hejtmana, který jmenuje další členy tohoto štábu. Krizový štáb kraje může být svolán ve třech 

případech, které jsou znázorněny v Tab. 3.[11] 

Tab. 3 Důvody pro svolání krizového štábu kraje [11] 

Krizový stav Koordinace Z a LP Jiný důvod 
Došlo k vyhlášení krizového 

stavu pro území celé ČR 
nebo pro území příslušného 

kraje 

Je použit ke koordinaci 
Z a LP 

Z důvodu cvičení orgánů KŘ 
nebo složek IZS 

Došlo k vyhlášení stavu 
nebezpečí pro území celého 

kraje nebo pro jeho část 

Hejtman je vyzván MV při 
ústřední koordinaci Z a LP 

Je nezbytný pro řešení MU 
z jiného důvodu 
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7.2.1 Složení krizového štábu kraje 

Přesný počet členů krizového štábu kraje není stanoven. O složení krizového štábu rozhoduje 

jeho vedoucí (hejtman kraje). Krizový štáb kraje je tvořen bezpečnostní radou kraje a 

příslušnou stálou pracovní skupinou. Schematické znázornění složení krizového štábu kraje je 

na Obr. 5.[6] 

Obr. 5 Struktura krizového štábu kraje [11] 

Tajemník krizového štábu je stejná osoba, která vykonává funkci tajemníka příslušné 

bezpečnostní rady. To umožňuje návaznost činností při přípravě a řešení krizových 

situací.[11] 

7.2.2 Činnost krizového štábu kraje 

Činností krizového štábu je myšlena zejména nepřetržitá činnost stálé pracovní skupiny 

krizového štábu kraje a zasedání krizového štábu kraje, které je svoláváno podle potřeby.[7] 

Činnost krizového štábu kraje je uvedena v jeho jednacím řádu, který schvaluje vedoucí 

příslušného krizového štábu.[11] 

Činnost stálé pracovní skupiny bude rozebrána v samostatné kapitole. Na zasedání krizový 

štáb kraje projednává:[7] 

• jednotlivé záležitosti, které se týkají řešení krizové situace, 

• nasazení složek integrovaného záchranného systému, 

• přijetí krizových opatření a opatření k ochraně obyvatelstva, 

• doporučená opatření pro řešení krizové situace, 

• návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

• dopady krizové situace, 

• sdělení určené hromadným informačním prostředkům, 

• žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí. 

Hejtman 

členové bezpečnostní rady 

tajemník krizového štábu 

pracovníci krajského úřadu 

zástupci složek IZS 

odborníci na danou MU nebo KS 

stálá pracovní skupina 
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7.3 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností slouží k řešení krizových situací na území této 

obce. Je to pracovní orgán starosty obce s rozšířenou působností, který jej svolává a jmenuje 

další členy tohoto štábu. Krizový štáb obce s rozšířenou působností může být svolán ve třech 

případech, které jsou znázorněny v Tab. 4. Prioritně bude svolán v případě koordinace 

záchranných a likvidačních prací, proti řešení krizové situace.[11] 

Tab. 4 Důvody pro svolání krizového štábu obce s rozšířenou působností [11] 

Krizový stav Koordinace Z a LP Jiný důvod 

Došlo k vyhlášení krizového 
stavu pro území celé ČR, pro 
území celého kraje nebo pro 

jeho část, která je 
v působnosti ORP 

Je použit ke koordinaci 
Z a LP 

Z důvodu cvičení orgánů KŘ 
nebo složek IZS 

Došlo k vyhlášení stavu 
nebezpečí pro území celého 

kraje nebo pro jeho část, 
která je v působnosti ORP 

Starosta ORP je vyzván MV 
při ústřední koordinaci  

Z a LP 

Je nezbytný pro řešení MU 
z jiného důvodu 

7.3.1 Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Stejně jako u krizového štábu kraje, ani u krizového štábu obce s rozšířenou působností není 

stanoven přesný počet členů. V čele krizového štábu je předseda, kterým je starosta obce 

s rozšířenou působností. Členy krizového štábu tvoří členové příslušné bezpečnostní rady a 

členové stálé pracovní skupiny. Při řešení konkrétní situace rozhoduje o složení krizového 

štábu obce s rozšířenou působností jeho vedoucí.[6] 

Schematické znázornění složení krizového štábu obce s rozšířenou působností je na Obr. 6. 

Obr. 6 Struktura krizového štábu obce s rozšířenou působností [11] 

Starosta ORP 

členové bezpečnostní rady 

tajemník krizového štábu 

pracovníci krajského úřadu 

zástupci složek IZS 

odborníci na danou MU nebo KS 

stálá pracovní skupina 
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Tajemník bezpečnostní rady je tajemníkem krizového štábu, aby byla zajištěna kontinuita 

připravenosti a řešení krizových situací.[11] 

7.3.2 Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností je rozdělena na nepřetržitou činnost 

stálé pracovní skupiny, která zahajuje svou činnost bezprostředně po aktivaci krizového štábu, 

a zasedání krizového štábu, které je svoláváno podle potřeby.[11] 

Náplní jejich činnosti je především projednání všech možností, jakými lze krizová situace 

řešit a navržení jednotlivých opatření starostovi obce s rozšířenou působností. Podklady pro 

projednávání a navrhování jednotlivých opatření poskytuje stálá pracovní skupina a členové 

příslušné bezpečnostní rady.[6] 

Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností je uvedena v jednacím řádu, který 

schvaluje vedoucí daného krizového štábu.[11] 

Obsah činnosti stálé pracovní skupiny bude rozebrán v samostatné kapitole. Na zasedání 

krizového štábu obce s rozšířenou působností se projednávají:[7] 

• jednotlivé záležitosti, které se týkají řešení krizové situace, 

• nasazení složek integrovaného záchranného systému, 

• přijetí krizových opatření a opatření k ochraně obyvatelstva, 

• doporučená opatření pro řešení krizové situace, 

• návrhy rozhodnutí vedoucího krizového štábu, 

• dopady krizové situace, 

• sdělení určené hromadným informačním prostředkům. 

7.4 Krizový štáb obce 

Starosta obce může, v rámci přípravy a řešení krizové situace, zřídit krizový štáb obce. 

V právních předpisech jsou náležitosti krizového štábu obce uvedeny pouze obecně. Pro 

zásady složení a činnosti krizového štábu obce platí téměř stejné zásady jako pro složení a 

činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností.[11] 

7.4.1 Složení krizového štábu obce 

Na úrovni obce není povinnost zřídit bezpečnostní radu obce. Z toho důvodu existuje několik 

možností složení krizového štábu. O složení rozhoduje předseda krizového štábu, tedy 

starosta obce, který jmenuje ostatní členy. Těmi mohou být odborníci, kteří jsou na území 

obce dostupní nebo členové bezpečnostní komise obecní rady, je-li v obci zřízena.[11] 
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7.4.2 Činnost krizového štábu obce 

Krizový štáb obce je pracovním orgánem starosty obce. Z toho důvodu lze předpokládat, že se 

bude krizový štáb obce podílet na činnostech orgánů obce při zajištění provedení krizových 

opatření v podmínkách obce. Náklady spojené s krizovými opatřeními, které obec stanovila, 

hradí ze svého rozpočtu.[3][11] 

7.5 Ostatní krizové štáby 

Žádný právní předpis neukládá podrobnosti o složení a činnosti krizových štábů ministerstev 

a jiných správních úřadů, ostatních orgánů státní správy a právnických a podnikajících 

fyzických osob. [11] 

7.5.1 Složení ostatních krizových štábů 

Složení těchto krizových štábů musí zajistit plnění úkolů při řešení krizových situací. Měl by 

tedy být složen ze sekretariátu krizového štábu a dalších členů, které jmenuje vedoucí 

krizového štábu, kterým je vedoucí daného orgánu nebo organizace. Sekretariát v tomto 

případě nahradí stálou pracovní skupinu vyskytující se ve všech krizových štábech uvedených 

výše. V sekretariátu by mělo být zastoupeno příslušné oddělení daného orgánu nebo 

organizace z oblasti krizového řízení. Tímto bude zachována spojitost mezi připraveností a 

samotným řešením krizové situace.[11] 

7.5.2 Činnost ostatních krizových štábů 

Stejně jako složení těchto štábů, tak i jejich činnost musí zajistit plnění úkolů při řešení 

krizových situací. Sekretariát krizového štábu pracuje po aktivaci štábu nepřetržitě. Zasedání 

krizového štábu bude svoláváno podle potřeby. Činnost krizového štábu probíhá podle 

metodiky a dalších dokumentů, které si zpracovává samotný orgán nebo organizace.[11] 

7.6 Shrnutí kapitoly 

Krizové štáby jsou pracovními orgány zřizovatelů pro zajištění připravenosti a řešení 

krizových situací. Pro tuto práci jsou podstatné především krizové štáby krajů a obcí 

s rozšířenou působností, v jejichž složení je stálá pracovní skupina, která zajišťuje 

nepřetržitou činnost krizového štábu. 
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8 Krizové štáby v sousedních státech 

Stejně jako v České republice, také v sousedních státech dochází k situacím, na jejichž řešení 

se využívá činnost krizových štábů.  

8.1 Slovensko 

Krizový štáb na Slovensku je výkonným orgánem orgánu krizového řízení, jehož úkolem je 

analýza krizové situace, návrh opatření na její řešení a koordinace činností složek v jeho 

působnosti během krizové situace. Krizovou situací se na Slovensku podle zákona rozumí 

období, kdy je bezprostředně ohrožena nebo narušena bezpečnost státu a ústavní orgány 

mohou, po splnění zákonných podmínek, na její řešení vyhlásit válku, válečný stav, 

výjimečný stav nebo nouzový stav. Krizová situace, která nesouvisí s obranou, je krizová 

situace definovaná výše, na jejíž řešení může být vyhlášen výjimečný stav, nouzový stav nebo 

mimořádná situace. Přehled vyhlašovaných stavů je znázorněn v Tab. 5. [18][19] 

Tab. 5 Vyhlašované stavy na Slovensku [19][20] 

 
Mimořádná 

situace 
Nouzový stav 

Výjimečný 
stav 

Válečný stav Válka 

Vyhlašuje 

Vláda,  
obvodní úřad 
v sídle kraje, 
obvodní úřad, 
starosta obce 

Vláda 
Prezident na 
návrh vlády 

Prezident na 
návrh vlády 

Prezident na 
návrh 

Národní rady 

Území 
Vymezené 

území 

Postižené / 
bezprostředně 

ohrožené  

Postižené/ 
bezprostředně 

ohrožené  

Celé území 
státu 

Celé území 
státu 

Období 
Na nezbytně 
nutnou dobu 

90 dní 60 dní 
Není 

stanoveno 
Není 

stanoveno 
 

Krizový štáb zřizuje vláda (Ústřední krizový štáb), Ministerstva a jiné ústřední orgány státní 

správy, Národní banka Slovenska, obvodní úřad v sídle kraje, obvodní úřad a obce. Krizové 

štáby na jednotlivých úrovních jsou znázorněny na Obr. 7.[18] 
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Obr. 7 Krizové štáby jednotlivých úrovní na Slovensku – upraveno dle [21] 

8.1.1 Složení krizového štábu 

Složení krizového štábu ustanovuje statut příslušného štábu. Základní struktura je však na 

jednotlivých úrovních velmi podobná. Krizový štáb se skládá z předsedy, který stojí v čele 

štábu, dále místopředsedy, tajemníka krizového štábu a dalších členů. Kromě těchto osob je 

v rámci krizového štábu zřízen také sekretariát, který plní obdobnou funkci jako stálá 

pracovní skupina krizového štábu v České republice.[21] 

Legenda 

 řízení 
 koordinace 
 spolupráce 
 
SR Slovenská republika 
PaK pandemická komise 
ÚPK ústřední povodňová komise 
VÚC vyšší územní celek 
ÚOSS ústřední orgán státní správy 
MV Ministerstvo vnitra 
KÚ krajský úřad 
ObÚ obvodní úřad 
ZÚ zvláštní útvar 
KŠ krizový štáb 
PS pandemické středisko 
PK povodňová komise 
BR bezpečnostní rada 
 

MV SR 

ústřední krizový štáb 

ÚPK 

bezpečnostní 
rada SR 

PaK 

sekretariát 

PS 

Ministerstva a ostatní 
ÚOSS ZÚ 

ÚPK 

ZÚ 

KÚ 

ZÚ 

BR 
kraje VÚC 

KŠ 
KŠ 

PS 

KŠ 

PS PK 

ObÚ 

ZÚ 

BR 
obvodu 

KŠ PK 

obec 

KŠ 

vláda SR 
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Základní strukturu znázorněnou na Obr. 8 doplňuje povodňová komise, která je součástí 

krizového štábu na úrovni státu (ústřední povodňová komise), kraje a obvodu a pandemická 

komise, která je součástí krizového štábu obvodního úřadu v sídle kraje.[21] 

Složení ústředního krizového štábu, krizového štábu kraje a krizového štábu obvodního úřadu 

uvádí Příloha 4. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Složení krizových štábů na Slovensku – upraveno dle [21]  

Krizový štáb obvodního úřadu v sídle kraje a krizový štáb obvodního úřadu také zřizují 

odborné pracovní skupiny (Obr. 9).[21] 

 

Obr. 9 Pracovní skupiny sekretariátu – upraveno dle [21] 

Řídicí skupina 

Vedoucí této skupiny organizuje činnost krizového štábu, zajišťuje podmínky pro jeho činnost 

(zásobování elektřinou, potravinami, vodou,…) a organizuje přemístění členů štábu na místo 

události. Organizuje vzájemnou činnost vedoucích ostatních pracovních skupin. Nedošlo-li 

k aktivaci některé skupiny, zajišťuje plnění jejich úkolů. Připravuje informace, které budou 

poskytnuty veřejnosti a médiím.[21] 

Informační skupina 

Vedoucí informační skupiny zajišťuje varování obyvatelstva a vyrozumění orgánů krizového 

řízení, spolupracuje s operačními středisky zúčastněných subjektů. Poskytuje komunikační 

podporu členům štábu, organizuje krizovou komunikaci a kontroluje spojení s ostatními 

krizovými štáby. Prostřednictvím operačních středisek shromažďuje informace o činnosti 

zapojených subjektů.[21] 

řídicí skupina 
informační 

skupina 
operační skupina 

zabezpečovací 
skupina 

sekretariát 

místopředseda 

předseda KŠ 

tajemník 

členové 

sekretariát 
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Operační skupina 

Vedoucí této skupiny zajišťuje monitoring a průzkum oblasti, vyhodnocuje situaci a efektivitu 

činnosti zasahujících složek, dokumentuje činnost těchto složek. Vede přehled o dostupných 

silách a prostředcích a o jejich nasazení. V neposlední řadě posuzuje poskytování a 

vyžadování pomoci mimo oblast.[21] 

Zabezpečovací skupina 

Vedoucí zabezpečovací skupiny zejména sjednocuje požadavky na zásobování zapojených 

subjektů, zabezpečuje havarijní služby, využívá poskytování věcné a osobní pomoci 

právnických a fyzických osob. Zajišťuje evakuaci osob a vede evidenci o evakuovaných 

osobách. Zabezpečuje nouzové přežití obyvatelstvu, přijímá a poskytuje humanitární pomoc. 

Zajišťuje poskytování odborné pomoci při chemickém, biologickém nebo radiačním 

nebezpečí. Využívá systém hospodářských opatření pro krizové stavy podle zvláštního 

předpisu. Vykonává finanční a ekonomické činnosti. Vede evidenci nákladů a výdajů na 

realizaci krizových opatření.[21] 

8.1.2 Činnost krizového štábu 

Činnost krizového štábu zahrnuje činnost sekretariátu a samotného krizového štábu. Na 

úrovni krizového štábu obvodního úřadu v sídle kraje a krizového štábu obvodního úřadu. 

Tato činnost může být rozdělena do následujících fází:[21] 

1) vyjasnění krizové situace, 

2) zhodnocení situace, 

3) navržení způsobu řešení, 

4) řešení krizové situace, 

5) ukončení krizové situace. 

Na konci jednotlivých fází proběhne obvykle zasedání krizového štábu, na kterém jsou 

projednány:[21] 

• návrhy dokumentů předkládané ústřednímu krizovému štábu, 

• informace týkající se subjektů, které se účastní řešení krizové situace, 

• návrhy dalších materiálů, u kterých se příslušné subjekty nedohodly na obsahu nebo 

na řešení krizové situace. 
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8.2 Polsko 

Krizová situace je podle polského krizového zákona „situace, která má negativní dopad 

značné velikosti na bezpečnost obyvatel, majetku nebo životního prostředí, což způsobuje 

významné snížení činnosti orgánů veřejné správy z důvodu nedostatku sil a prostředků“.[22] 

Přípravou na krizové situace, řešením a odstraňováním jejich následků se zabývá systém 

krizového řízení. V Polsku tento systém funguje na několika úrovních. Skládá se z orgánů 

krizového řízení, orgánů konzultačních a poradních (krizové štáby). 

Schéma jednotlivých úrovní krizového řízení a jeho částí je znázorněn na Obr. 10.[22][26] 

Obr. 10 Úrovně krizového řízení v Polsku – upraveno dle [26] 

Krizový štáb v Polsku je zřizován na úrovni státu, ministerstev a ostatních ústředních orgánů 

státní správy, vojvodství, okresů a obcí.[26] 

8.2.1 Složení krizového štábu 

Krizový štáb je složen z vedoucího štábu, zástupce a pracovních skupin. Ústřední krizový štáb 

má ve složení dva zástupce. Vedoucí štábu je jmenován příslušným funkcionářem (starostou 

obce, starostou okresu, vojvodou nebo ministrem) podle úrovně, na které je krizový štáb 

zřízen. Pracovní skupiny se dělí na stálé pracovní skupiny a dočasné pracovní skupiny. Mezi 

stálé pracovní skupiny patří skupina civilního plánování a skupina monitorování, prognóz a 

analýz. Na úrovni vojvodství je dále zřízena skupina veřejné bezpečnosti a veřejného 

pořádku. V ústředním krizovém štábu je skupina civilního plánování nahrazena meziresortní 

skupinou bezpečnostní politiky a civilního plánování a skupinou veřejné bezpečnosti a 



32 

 

veřejného pořádku. Jako dočasné pracovní skupiny jsou zřízeny operační skupina, skupina pro 

logistiku, skupina zdravotní péče a sociální pomoci. Na ústřední úrovni jsou tyto skupiny 

nahrazeny skupinou pro plánování podpory a analýzu zdrojů, skupinou pro koordinaci 

mimořádných událostí, pro koordinaci humanitární pomoci a pro informační politiku. 

Pracovní skupiny jsou tvořeny ze zaměstnanců příslušných úřadů, organizačních jednotek, 

odborníků nebo příslušníků záchranných složek. Pracovní skupiny tvoří příslušná centra 

krizového řízení, která jsou organizační složkou na příslušném úřadě.[23] 

Základní struktura složení krizových štábů v Polsku je znázorněna na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Složení krizových štábů v Polsku  - upraveno dle [23] 

8.2.2 Činnost krizového štábu v Polsku 

Krizový štáb pracuje na základě plánů činnosti, který schvaluje příslušný starosta obce, 

starosta okresu, vojvoda nebo příslušný ministr, podle úrovně na které je krizový štáb zřízen. 

Činnost krizového štábu řídí jeho vedoucí. Mezi povinnosti vedoucího krizového štábu 

patří:[23] 

• příprava ročního plánu činnosti krizového štábu, 

• vytváření zásad činnosti krizového štábu a opatření v krizových situacích, 

• stanovení obsahu a časový harmonogram zasedání, 

• oznámení o termínu zasedání, 

• vedení zasedání, 

• přizvání dalších osob na zasedání krizového štábu, 

• zahájení a organizování činnosti krizového štábu. 

vedoucí štábu 

zástupce pracovní skupina 
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Stálá pracovní skupina pracuje každý den podle pracovních hodin příslušného úřadu, na 

kterém je zřízena. V případě krizové situace zahajuje svou činnost také dočasná pracovní 

skupina.[23] 

8.3 Německo 

Krizová situace je v Německu definovaná jako událost, která ohrožuje nebo poškozuje život a 

zdraví obyvatel, zvířat, životní prostředí, majetek a bezodkladnou péči obyvatelstvu a na 

řešení této události je nezbytná činnost úřadů, institucí a organizací pod jednotným velením 

orgánu civilní ochrany.[16] 

Orgány veřejné moci v Německu, při řešení mimořádných událostí a krizových situací, 

koordinují, iniciují a zodpovídají jak za realizaci správních opatření (administrativně-

organizačních), tak realizačních opatření (operativně-taktických). K tomu používají krizový 

štáb správního úřadu jako administrativně-organizační složku a štáb velitele zásahu, jako 

operativně-taktickou složku. Obě tyto složky jsou podřízeny příslušnému úřadu (Obr. 12).[15] 

 

Obr. 12 Rozdělení krizových štábů – upraveno dle [15] 

Krizové štáby tedy zřizují orgány civilní ochrany, orgány a subjekty, které se podílí na civilní 

ochraně. Mezi orgány civilní ochrany patří okresní a obecní úřady, předsednictvo vlády a na 

nejvyšší úrovni ministerstvo vnitra. Orgány podílející se na civilní ochraně jsou další státní 

úřady, instituce a právnické osoby, které podléhají kontrole státu. Mezi další subjekty 

podílející se na civilní ochraně patří právnické osoby a soukromé organizace, které uznalo 

Ministerstvo vnitra.[15] 

8.3.1 Složení krizového štábu správního úřadu 

Krizový štáb správního úřadu se skládá z vedoucího štábu a tří pracovních skupin. Mezi tyto 

skupiny patří koordinační skupina, skupina tvořená stálými členy a skupina zřízena podle 

druhu nastalé události. Jednotlivé pracovní skupiny se dále dělí na odborné skupiny.[15] 

Schéma složení krizového štábu správního úřadu je znázorněno na Obr. 13. 

vedení správního úřadu 

krizový štáb správního úřadu štáb velitele zásahu 
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Obr. 13 Struktura krizového štábu správního úřadu v Německu – upraveno dle [15] 

Koordinační skupina 

Koordinační skupinu tvoří vedoucí odborných skupin interních služeb a situace a 

dokumentace. Odborná skupina interních služeb je řídicí orgán štábu, který reguluje a 

koordinuje provozní strukturu štábu. Zabývá se právními a finančními otázkami.[15] 

Odborná skupina situace a dokumentace zajišťuje včasné zjištění, hodnocení, znázornění a 

dokumentaci situace, dokumentaci přijatých rozhodnutí, opatření a jejich dopad. Stanovuje 

předpokládaný rozsah události. Zodpovídá za výměnu informací mezi ostatními odbornými 

skupinami na stejné úrovni.[15] 

Stálí členové 

Stálí členové krizového štábu jsou vedoucími skupin: komunikace s veřejností, pořádku a 

bezpečnosti, záchranných složek, zdravotnictví a životního prostředí.[15] 

Odborná skupina komunikace s veřejností koordinuje styk s veřejností a médii. Odpovídá za 

analýzu dostupných informací z tisku a médií a zveřejňování hodnocení situace odborné 

skupiny situace a dokumentace. Může nechat zřídit telefonní centrum, které bude informovat 

obyvatelstvo.[15] 

Členové ostatních odborných skupin připravují rozhodnutí podle jejich kompetencí. Navrhují 

na základě informací, získaných od odborné skupiny situace a dokumentace, pravděpodobný 

rozsah následků, navrhují způsoby řešení události a předkládají jednotlivá opatření. Stálí 

členové krizového štábu zahajují svou činnost ihned po svolání krizového štábu.[15] 
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Skupina podle typu události 

Členové krizového štábu, závisející na typu dané události, jsou vedoucími v oblasti 

zemědělství, lesnictví, veterinární nebo potravinářské správy, dále dopravy, vzdělávání a 

ekonomiky. Tito členové jsou součástí krizového štábu pouze podle potřeby.[15] 

Jednotlivé skupiny krizového štábu správního úřadu si mohou pro splnění svých úkolů přizvat 

odborníky a personál zajišťující spojení. V krizovém štábu veřejné správy je zástupce štábu 

velitele zásahu, kterým je styčný důstojník.[15] 

8.3.2 Složení štábu velitele zásahu 

Štáb velitele zásahu je složen z vedoucího štábu a šesti pracovních skupin, tyto skupiny 

mohou být doplněny o odborníky a personál zajišťující spojení (Obr. 14).[15] 

 

Obr. 14 Složení štábu velitele zásahu [15] 

Skupina S 1 - personální a interní služby 

Mezi činnosti této skupiny patří, v oblasti nasazení sil, zejména vyrozumění záchranných 

složek, povolání posil, vyrozumění institucí, úřadů a organizací, vyžadování odborné pomoci, 

připravování rezerv, a další. Z hlediska vnitřních záležitostí zřizují a zabezpečují velící 

pracoviště, zajišťují jeho vybavení, apod.[17] 

Skupina S 2 - situace 

Její činnost je rozdělena do několika částí. V části hodnocení situace informace získává, 

analyzuje a vyhodnocuje. V popisu situace vede situační mapy, připravuje jednání a hlášení o 

situaci. Informace předává nadřízeným orgánům, informuje ostatní orgány a obyvatelstvo. 
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V poslední části dokumentace o zásahu vede zásahový deník, shromažďuje a zabezpečuje 

veškeré nosiče dat. Mezi další úkoly patří zpracování závěrečné zprávy.[17] 

Skupina S 3 - nasazení 

Mezi náplň činnosti skupiny S 3 patří posouzení situace, vydání rozhodnutí o provedení 

zásahu, stanovení vedení, rozvržení činností v postiženém území (stanovení struktury řízení, 

stanovení velícího stanoviště, zřízení sběrných míst pro raněné a oběti,…), rozvržení zátaras, 

stanovení příjezdových a odjezdových tras, spolupráce s ostatními úřady, institucemi a 

organizacemi. Provádí opatření pro ochranu obyvatel jako je varování, nouzové ubytování, 

přeprava a další.[17] 

Skupina S 4 - logistika 

Vyžaduje další prostředky pro zásah, nasazuje pomocné prostředky, stanovuje organizaci 

zásobování, zajišťuje stravování a ubytování, poskytuje záchranné prostředky pro zasahující 

složky.[17] 

Skupina S 5 - tisk a mediální služby 

Sbírá, vybírá a zpracovává informace ze zásahu, informuje a vede zástupce tisku a médií, 

připravuje a realizuje tiskové a mediální konference. V neposlední řadě zřizuje a spravuje 

telefony pro poskytování informací postiženému obyvatelstvu.[17] 

Skupina S 6 - spojení 

Spolupracuje se skupinou S 3 na organizaci velení, rozděluje kanály pro komunikaci, 

stanovuje požadavky na síly a prostředky pro provoz komunikace, stanovuje možnosti použití 

bezdrátových telefonů, kabelových a jiných pevných sítí. Zpracovává komunikační strategii a 

plní řadu dalších úkolů stanovené ve zvláštním předpise.[17] 

8.3.3 Činnost krizového štábu 

Úkolem krizového štábu je práce v časově omezených podmínkách, rychlé a rozvážné 

rozhodování. Je vhodný pro řešení úkolů při mimořádných událostech, kdy je potřeba 

koordinování a rozhodování nad rámec běžných opatření. To je zejména v případě rozsáhlých 

mimořádných událostí a katastrof.[27] 

8.4 Rakousko 

Rakousko používá místo pojmu krizová situace pojem katastrofa. Katastrofa je definovaná 

jako nečekaná událost, která bezprostředně hrozí nebo ke které již došlo a představuje reálné 

nebezpečí pro obyvatelstvo, zvířata, životní prostředí, kulturní dědictví, majetek a 
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infrastrukturu zajišťující dodávky základního zboží a služeb. Katastrofa způsobuje rozsáhlé 

následky a k jejímu zdolání je nezbytná koordinace na strategické úrovni (úřady).[14] 

Zdolávání katastrof vyžaduje řízení s rozsáhlými a složitými úkoly, které zajišťuje právě 

krizový štáb.[14] 

8.4.1 Složení krizového štábu 

V čele štábu je vedoucí, který řídí činnost celého štábu. Dále se krizový štáb skládá ze dvou 

pracovních skupin. První je koordinační skupina, v níž jsou jednotlivé skupiny sloučeny tak, 

aby mohly plnit tři základní funkce - nasazení (zásah), podporu nasazení a podporu 

koordinace. Druhou pracovní skupinou je odborná skupina, jejíž složení je závislé na typu 

dané události. Schéma složení krizového štábu je znázorněno na Obr. 15.[14] 

 

 

Obr. 15 Struktura krizového štábu v Rakousku [14] 

Vedoucí štábu 

Vedoucí štábu zodpovídá za veškerá opatření, která jsou realizována při dané situaci. Dále 

zajišťuje součinnost s velitelem zásahu a ostatními úřady a organizacemi, které se podílejí na 

řešení situace a v neposlední řadě organizuje činnost štábu.[14] 

Odborná skupina OS 1 - personál 

Odborná skupina S 1 se v podstatě zabývá všemi personálními záležitostmi, jak organizování 

zásahových sil, tak organizací personálu pro štáb.[14] 
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Odborná skupina S 2 - situace 

Odborná skupina S 2 je zodpovědná za stanovení situace, její zhodnocení, souhrnný popis 

situace a informace o situaci.[14] 

Odborná skupina S 3 - nasazení 

Odborná skupina nasazení plní propojovací funkci ve štábu a zajišťuje s pomocí ostatních 

skupin plánování zásahu a jeho realizaci, kromě toho zastupuje vedoucího štábu.[14] 

Odborná skupina S 4 -  logistika 

Tato skupina zajišťuje a organizuje zásobování, organizuje pomoc od třetích stran, spravuje 

komplexní služby a nezbytné prostředky pro zásah.[14] 

Odborná skupina S 5 -  styk s veřejností 

Tato skupina řeší všechny úkoly, které slouží k práci médiím, pro veřejnost, na dokumentaci a 

poskytování informací. Zřizuje také tiskové centrum.[14] 

Odborná skupina S 6 -  komunikace 

Tato odborná skupina zajišťuje vybavení štábu infrastrukturou, dále má na starosti organizaci 

komunikace a provozuje ohlašovací pracoviště, které slouží jako ústředna štábu.[14] 

8.4.2 Činnost krizového štábu 

Mezi činnost krizového štábu patří zejména:[14] 

• získávání a zpracování informací pro vedení, 

• hodnocení situace a neustálá aktualizace informací o situaci, 

• navrhování rozhodnutí veliteli zásahu, 

• plnění rozhodnutí velitele zásahu. 

8.5 Shrnutí kapitoly 

Každá země, která má vytvořený systém krizového řízení, má také svůj způsob vytváření 

krizových štábů. Někde tuto problematiku řeší obdobně jako u nás a někde jsou krizové štáby 

řešeny zcela odlišně. V této kapitole byla provedena analýza současného stavu krizových 

štábů v sousedních státech České republiky. Získané poznatky mohou sloužit jako motivace 

pro vytvoření metodiky krizových štábů, což je hlavním cílem této práce. 

 



39 

 

9 Stálá pracovní skupina krizového štábu 

Stálá pracovní skupina (dále SPS) je jednou z částí krizového štábu. Historický vývoj této 

oblasti jde v České republice od konkrétního uspořádání a deklarování činností jednotlivých 

funkcí k obecnému ustanovení. Výchozí směrnice ministerstva vnitra [8] v této oblasti přesně 

popisovala rozdělení stálé pracovní skupiny na odborné skupiny a náplň jejich činnosti. 

Odborných skupin bylo pět (součinnost a komunikace, týlové zabezpečení, analýza situace a 

plánování, nasazení sil a prostředků a ochrana obyvatelstva). Tato směrnice však byla 

nahrazena novelou [9], ve které již toto složení nebylo tak striktně rozděleno. V novele bylo 

uvedeno, že úkoly stálé pracovní skupiny plní odborné skupiny nazývané a vytvářené podle 

vlastních zkušeností a místních podmínek. Také tato směrnice byla nahrazena novelou [7], 

v níž už není ani náznak rozdělení na odborné skupiny, natož náplň jejich činností.  

9.1 Současné uspořádání stálé pracovní skupiny  

Mezi členy stálé pracovní skupiny patří tajemník krizového štábu, pracovníci krajského nebo 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle úrovně, na které je krizový štáb zřízen, 

zástupci složek IZS a odborníci podle druhu řešené události. Schéma složení stálé pracovní 

skupiny je znázorněno na Obr. 16.[6] 

 

Obr. 16 Členové stálé pracovní skupiny – upraveno podle [6] 

V čele stálé pracovní skupiny je vedoucí, kterého určil předseda krizového štábu ze členů 

stálé pracovní skupiny. Při směnném provozu je vedoucím stálé pracovní skupiny vedoucí 

směny. Právě z důvodu zajištění směnnosti jsou na tuto pozici vždy určeny nejméně dvě 

osoby.[7] 

Stálá pracovní skupina může být vnitřně dělena procesně nebo profesně. Profesně s ohledem 

na odbornost členů a dalších přizvaných osob. Procesně směřující k jednotnému řešení 

mimořádné události nebo krizové situace.[7] 

tajemník krizového štábu pracovníci KÚ / OÚ ORP 

zástupci složek IZS odborníci na danou MU nebo KS 

stálá pracovní skupina 
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9.2 Současná náplň činnosti stálé pracovní skupiny 

Stálá pracovní skupina se podílí na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací 

zejména následující činností:[7] 

• přípravou podkladů a návrhů pro rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

• monitorováním, analýzou a hodnocením mimořádné události nebo krizové situace a 

provedených opatření, 

• vedením dokumentace o způsobu řešení události, 

• podporou hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností při koordinování 

záchranných a likvidačních prací, 

• zajištění realizace opatření stanovených předsedou krizového štábu, informovanosti 

obyvatelstva a hromadných informačních prostředků, 

• analyzování následků provedených opatření, 

• spoluprací s orgány a subjekty, které se podílejí na řešení MU nebo KS, 

• evidování finančních nákladů na řešení MU nebo KS, 

• zabezpečením podpory nasazeným silám a prostředkům. 

Výše uvedenou činnost stálé pracovní skupiny lze shrnout do pěti oblastí, viz Obr. 17. 

Obr. 17 Schéma činnosti stálé pracovní skupiny [13] 

9.2.1 Rozhodování v krizovém štábu 

Stálá pracovní skupina se také podílí na rozhodovacím procesu krizového štábu. Ten se skládá 

z několika na sebe navazujících kroků, mezi které patří hodnocení situace, příprava opatření, 

stanovení způsobu plnění opatření, přijetí rozhodnutí, realizace opatření a kontrola realizace. 

Schéma rozhodovacího procesu je znázorněno na Obr. 18.[13] 

 

 

 

činnost stálé pracovní skupiny 

příprava rozhodnutí  

realizace rozhodnutí  

další činnost 

dokumentační činnost hodnocení situace 
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Hodnocení situace 

Opatření 

Plán řešení Přijetí rozhodnutí 

Realizace opatření 

Kontrola realizace 

Obr. 18 Rozhodovací proces v krizovém štábu [13] 

9.3 Dokumentace 

Stálá pracovní skupina má za úkol také zpracovat dokumentaci krizového štábu. Vedoucí stálé 

pracovní skupiny jí předkládá na zasedání štábu. Dokumentací krizového štábu jsou myšleny 

všechny dokumenty zpracované při činnosti krizového štábu, zejména:[7] 

• záznam o činnosti stálé pracovní skupiny, 

• způsob řešení události a přijatá opatření, 

• shrnutí situace a prognózy jejího dalšího vývoje, 

• souhrn nasazených sil a prostředků, a dalších použitelných zdrojů, 

• přehled použitých pohotovostních zásob, 

• souhrn momentálních a předpokládaných potřeb pro řešení události, 

• seznam nabízené humanitární pomoci, osobní a věcné pomoci,  

• tisková prohlášení a informace pro veřejnost, 

• seznam odeslaných a přijatých dokumentů, 

• informace pro jiné krizové štáby, Ministerstvo vnitra a příslušná hlášení. 

9.4 Odborná příprava 

Členové krizového štábu, tedy i členové stálé pracovní skupiny, musí být na svou činnost 

řádně odborně připraveni. Tuto přípravu organizují orgány krizového řízení formou školení a 

cvičení. Termín, téma a rozpočet školení jsou projednány na příslušné bezpečnostní radě. 

Jestliže za posledních 12 měsíců nebyl krizový štáb svolán, nařídí jeho předseda cvičení.[7] 
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10 Návrh metodiky práce stálé pracovní skupiny krizového štábu 

V současné době neexistuje žádný předpis, který by přesně stanovoval složení stálé pracovní 

skupiny, zejména co se týče jejího organizačního uspořádání. Stanoveno je pouze, že je 

složena z tajemníka krizového štábu, pracovníků krajského úřadu nebo obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, zástupců složek IZS a odborníků podle druhu řešené události. Nikde 

ale nejsou uvedeny jejich role a hlavní náplň jejich činnosti, kterou by měli vykonávat ve stálé 

pracovní skupině. 

10.1 Složení 

Složení stálé pracovní skupiny by mělo odpovídat zejména jejímu organizačnímu uspořádání, 

které by mělo být jak procesní, tak profesní dohromady (Obr. 19). Procesní složka zajišťuje 

fungování rozhodovacího procesu (Obr. 18) probíhajícího ve stálé pracovní skupině při řešení 

jakékoliv mimořádné události nebo krizové situace. Profesní složka má poradní charakter a 

napomáhá při rozhodovacím procesu.  

 

Obr. 19 Změna v uspořádání stálé pracovní skupiny 

Rozdělení jednotlivých funkcí by mělo také korespondovat s rozhodovacím procesem, který 

ve stálé pracovní skupině neustále probíhá. 

Z výše uvedeného důvodu je navrhováno, aby uspořádání stálé pracovní skupiny bylo 

následující: 

• Vedoucí stálé pracovní skupiny 

• Sekretariát krizového štábu 

• Odborné skupiny (OS): 

o Spojení 

o Situace 

o Odezva 

o Logistika 

• Představitelé složek IZS 

• Odborníci podle typu dané události 

SPS 

Profesní část 

Procesní část 

SPS Profesní část 

SPS Procesní část 

nebo 
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Schéma navrhovaného uspořádání stálé pracovní skupiny znázorňuje Obr. 20. 

Obr. 20 Uspořádání stálé pracovní skupiny 

Přiřazení navržených funkcí k jednotlivým krokům rozhodovacího procesu, který je 

znázorněn výše uvádí Obr. 21.  

 

Obr. 21 Role v rozhodovacím procesu 

Na Obr. 21 je schematické znázornění procesu probíhajícího ve stálé pracovní skupině, který 

se skládá z osmi cyklicky se opakujících kroků. Jednotlivými kroky procesu ve stálé pracovní 

skupině jsou: 
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Návrh opatření 
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Realizace opatření 
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Kontrola opatření 
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PŘEDSEDA KŠ 
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Procesní část Podpůrná část 
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1. KROK 

Informaci o mimořádné události/krizové situaci příjme OS SPOJENÍ a zaznamená, odkud 

zpráva přišla, komu je určena, stupeň urgentnosti a samotný obsah zprávy. Zprávu předá vždy 

OS SITUACI a dalším příjemcům podle toho, komu je zpráva určena. 

2. KROK 

OS SITUACE dostane zprávu. Vyhodnotí její významnost a podle toho provede následující 

kroky. Zprávu vyhodnotí a zaznamená. V případě, že se jedná o zprávu poskytující informace 

o změně situace, rozešle tuto zprávu všem a informuje VEDOUCÍHO SPS. Jedná-li se o 

zpětné hlášení o provedených opatřeních, zprávu archivuje. 

3. KROK 

VEDOUCÍ SPS svolá poradu. Na poradě OS SITUACE popíše situaci, přičemž uvede její 

výchozí stav, změny a prognózu dalšího vývoje. Ostatní účastníci přispívají k diskuzi. Na 

závěr porady stanoví VEDOUCÍ SPS těžiště a priority pro řešení nastalé situace. Rozdá úkoly 

jednotlivým skupinám, zejména OS ODEZVĚ, aby připravila varianty řešení. V poslední řadě 

stanoví přesný čas, kdy proběhne další porada. 

4. KROK 

OS ODEZVA vypracuje varianty řešení. Při návrhu řešení využívá informace o disponibilních 

zdrojích, které má OS LOGISTIKA a představitelé základních složek IZS.  

5. KROK 

VEDOUCÍ SPS svolá druhou poradu. OS ODEZVA předloží navrhovaná řešení. OS 

SITUACE informuje, zda došlo ke změně situace a pokud ano uvede, jak se situace změnila. 

Ostatní účastníci přispějí k navrhovaným řešením. 

6. KROK 

VEDOUCÍ SPS předá návrh rozhodnutí PŘEDSEDOVI KŠ. Po projednání návrhu na 

zasedání krizového štábu vydá PŘEDSEDA KŠ rozhodnutí, která varianta řešení bude přijata, 

popřípadě upravena a následně přijata. 

7. KROK 

VEDOUCÍ SPS zajistí realizaci rozhodnutí. Úkoly pro stálou pracovní skupinu jsou zadávány 

přímo do ní, úkoly pro okolní složky jsou zadávány přes SEKRETARIÁT. 

8. KROK 

Plnění rozhodnutí v území vyvolá vznik nové situace. Kontrolu plnění rozhodnutí a změny, 

které vyvolalo, provádí OS SITUACE prostřednictvím zpětného hlášení od zasahujících 

složek. Rozhodovací proces pokračuje dalším cyklem. 
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10.2 Činnosti organizačních složek stálé pracovní skupiny 

Tajemník krizového štábu 

Tajemník krizového štábu dohlíží na proces, který probíhá ve stálé pracovní skupině a plní 

úkoly sekretariátu krizového štábu. 

Vedoucí směny 

Vedoucí směny organizuje a koordinuje činnost stálé pracovní skupiny. Navrhuje předsedovi 

krizového štábu jednotlivá opatření a po vydání rozhodnutí předsedou krizového štábu také 

zajišťuje jejich realizaci a následnou kontrolu.  

Sekretariát krizového štábu 

Sekretariát plní podpůrnou funkci. Poskytuje administrativní podporu pro zasedání krizového 

štábu. Jeho úkoly plní tajemník. 

Spojení 

Tato odborná skupina zajišťuje obousměrný tok informací mezi krizovým štábem a okolním 

prostředím. Přijaté a odeslané informace zaznamenává a vytváří tak časový záznam celé 

události. Mezi dokumenty, které vede tato odborná skupina, patří zejména seznam odeslaných 

a přijatých dokumentů, jemuž podle nového rozdělení, které je uvedeno níže, odpovídá Deník 

doručených a odeslaných zpráv. 

Situace 

Náplní práce této odborné skupiny je zjištění situace, její analýza a hodnocení. Dále pak 

vytváří aktuální obraz situace (popis a mapové podklady) a prognózu jejího budoucího 

vývoje. Připravuje hlášení a zpracovává závěrečnou zprávu o události. V neposlední řadě také 

kontroluje provedená opatření a jejich efektivnost. 

Odezva 

Hlavní činnost této odborné skupiny spočívá především v navrhování opatření k řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. Navrhuje vyžádání a poskytování pomoci (např. 

poskytnutí osobní a věcné pomoci, poskytnutí pomoci dalším krajům). Navrhuje provedení 

opatření k ochraně obyvatelstva (varování, evakuaci, nouzové ubytování, stravování, atd.). 

Logistika 

Tato odborná skupina eviduje nasazené a disponibilní zdroje a zajišťuje podporu zasahujícím 

složkám (např. prostředky pro zásah, ubytování a stravování). 
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Představitelé složek IZS a odborníci 

Poskytují odbornou pomoc při vytváření opatření k řešení mimořádné události nebo krizové 

situace. Zástupci složek IZS poskytují informace o počtu sil a prostředků dané složky. 

10.3 Dokumentace 

Z kapitoly 9.3 vyplývá, že vedení dokumentace krizového štábu je z důvodu velkého počtu 

zpracovávaných dokumentů velmi náročné. Ke zlepšení způsobu vedení dokumentace 

krizového štábu by jednoznačně přispěla integrace některých dokumentů a jednotný formát 

záznamů, jak uvádí zdroj [12]. Tedy jednotlivé dokument zpracovat do tzv. „dokumentačních 

bloků“, kterými jsou:[12] 

• Deník doručených a odeslaných zpráv, 

• Protokol o postupu řešení mimořádné události, 

• Přehled nasazených a disponibilních zdrojů, 

• Situační mapa, 

• Finanční deník krizového štábu, 

• Zápisy ze zasedání krizového štábu. 

10.4 Shrnutí kapitoly 

Návrh metodiky má přinést možnost jakým způsobem lze řešit organizaci stálé pracovní 

skupiny a činnosti jednotlivých funkcí. Jednotným rozdělením funkcí a úkolů stálých 

pracovních skupin krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností bude umožněna 

snadnější spolupráce mezi krizovými štáby, protože komunikace bude probíhat mezi stejnými 

odbornými skupinami, dále bude usnadněna centrálně organizovaná odborná příprava osob 

pracujících v krizových štábech a v neposlední řadě se zpřehlední krizové štáby, které 

stanovují organizaci krizového řízení. 
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11 Závěr 

Tato práce se zabývá stálou pracovní skupinou krizového štábu ve veřejné správě. 

V jednotlivých kapitolách jsou řešeny mimořádné události, krizové situace, orgány krizového 

řízení a jejich úkoly, bezpečnostní rady a krizové štáby. Další část této práce popisuje, jak řeší 

problematiku krizových štábů sousední státy. Následuje složení a činnost stálé pracovní 

skupiny, jak uvádí platné právní předpisy a příslušná literatura. V poslední části je navržena 

metodika pro činnost stálé pracovní skupiny, což je stěžejní část této práce. 

Navržená metodika nabízí možnost řešení v oblasti, ve které v současnosti neexistuje žádné 

konkrétní ustanovení. Jednotné uspořádání stálé pracovní skupiny a deklarování činností 

jednotlivých funkcí přinese mnoho výhod.  

V první řadě se zlepší vzájemná spolupráce mezi jednotlivými krizovými štáby, tedy mezi 

příslušnými odbornými pracovními skupinami. Dále se usnadní příprava a realizace odborné 

přípravy z centrální úrovně. Kde se zjednoduší příprava a realizace školení osob, které jsou 

členy krizových štábů. V neposlední řadě se zpřehlední krizové plány stanovující organizaci 

krizového řízení. 

Metodika navrhuje rozdělení stálé pracovní skupiny jak procesně, tak profesně. Procesní 

složka by zajišťovala nepřetržitý proces a profesní složka by měla poradní charakter. Dále je 

navrženo složení stálé pracovní skupiny. Ta by se měla skládat z vedoucího stálé pracovní 

skupiny, sekretariátu, odborných skupin (spojení, situace, odezva a logistika), představitelů 

složek IZS a odborníků na řešenou problematiku. V poslední části navržené metodiky jsou 

přiřazeny činnosti k jednotlivým funkcím. 

Práce není v zásadě průlomová, neboť toto téma bylo v minulosti již několikrát řešeno. Je ale 

podnětem k dalším návrhům a diskusím, jak v této oblasti dále pokračovat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní cíl této práce, kterým bylo navrhnout metodiku pro 

práci stálé pracovní skupiny krizového štábu veřejné správy, byl splněn. 
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Seznam zkratek 

AČR Armáda České republiky 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS  integrovaný záchranný systém 

KŘ krizové řízení 

KS krizová situace 

KŠ krizový štáb 

KÚ krajský úřad 

MU mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

ORP obce s rozšířenou působností 

OS odborná skupina 

OÚ obecní úřad 

PČR Policie České republiky 

S a P síly a prostředky 

SPS stálá pracovní skupina 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Z a LP záchranné a likvidační práce 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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