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1. Úvod 

Člověk se potýká s různými mimořádnými událostmi odpradávna. Nejčastěji se 

jednalo převážně o události přírodního charakteru, u kterých je téměř nemožné předejít jejich 

vzniku. V dnešní době se tento jev stává daleko více aktuální. Ze sdělovacích prostředků se 

denně dozvídáme nejrůznější katastrofy způsobené samotnou přírodou nebo selháním 

lidského faktoru případně úmyslem. Tím můžou být teroristické útoky různých typů. Také 

havárie v průmyslu mohou zapříčinit únik nebezpečných látek, které mohou mít nedozírné 

následky na životech, zdraví obyvatel a zvířat, ale také na životní prostředí. 

Pro bakalářskou práci byla stěžejní novela ,,krizového zákona“
1
. S touto novelou byly 

zpracovány další dokumentů nelegislativního charakteru, které by přispěly k jednotnému 

chápání a aplikace novelizovaných norem v oblasti krizového řízení. Mezi tyto dokumenty 

patří také Metodika zpracování plánů krizové připravenosti
2
. Na základě této metodiky, která 

nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, měly dotčené orgány krizového řízení zpracovat 

aktualizaci plány krizové připravenosti. Tato skutečnost byla podnětem ke zpracování této 

práce  

Cílem bakalářské práce je analýza požadavků na tvorbu plánu krizové připravenosti, 

zpracovaná charakteristika území a budovy, ve které organizace sídlí a vypracování návrhu 

aktualizovaného plánu krizové připravenosti pro pobočku Úřadu práce České republiky 

v Příbrami. 

                                                 

1
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění 

pozdějších předpisů  

2
 Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 



 

2 

 

2. Rešerše literatury 

Pro zpracování daného tématu v této práci byla provedena rešerše následujících 

dokumentů. 

1. Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 (dále 

jen ,,metodika zpracování plánů krizové připravenosti“). Metodika stanoví obsahové 

vymezení náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním plánu krizové 

připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.  

2. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů (krizový zákon). Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územní 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, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury 

a odpovědnost za porušení těchto povinností. 

3. Časopis 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného 

systému a ochrany obyvatelstva, Sjednocování postupů v oblasti krizového řízení v roce 

2011[8] V tomto článku je popsána novela krizového zákona
3
, která nabyla účinnosti dne 

1. ledna 2011. S touto skutečností byla také spojena změna nařízení vlády
4
. Kromě nového 

legislativního zakotvení oblasti kritické infrastruktury byly provedeny zásadní změny, které 

mají sloužit k vyjasnění kompetencí a působnosti v oblasti krizového řízení. Byly zpracovány 

dokumenty, jako je Metodika zpracování krizových plánů, Směrnice Ministerstva vnitra ke 

krizovým štábům a Metodika zpracování plánů krizové připravenosti  

                                                 

3
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění 

pozdějších předpisů  

4
 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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3. Základní pojmy 

Před tím než bude v práci rozebíráno podrobné zpracování plánu krizové připravenosti 

a právní předpisy je zde uvedeno pár důležitých pojmů pro danou problematiku. 

 Krizové řízení (KŘ) – souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

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

a kontrolu činností prováděných v součinnosti s  

1. přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo 

2. ochranou kritické infrastruktury [1] 

 Krizová situace (KS) – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému (IZS), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu[1]. 

 Krizové opatření – organizační nebo technické opatření určené k řešení KS 

a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimž se zasahuje do práv a povinností 

osob[1]. 

 Kritická infrastruktura (KI) – prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost 

státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu[1]. 

 Ochrana kritické infrastruktury – opatření zaměřené na snížení rizika narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury[1]. 

 Subjekt kritické infrastruktury – provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li 

o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento subjekt za 

subjekt evropské kritické infrastruktury[1]. 



 

4 

 

4. Historie plánu kritické připravenosti 

Období organizované ochrany obyvatelstva v našich zemích lze rozdělit do několika 

časových úseků. Každé období má své charakteristické prvky. V období 1935 – 1938 

představuje civilní protiletecká ochrana první historickou etapu existence ochrany 

obyvatelstva v podmínkách demokracie, která však skončila zánikem republiky a vznikem 

Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky. Rozmezí let 1951 – 1957 se vyznačuje 

vznikem civilní obrany a její výstavbou v duchu centralistického pojetí totalitního státu pod 

přímým vlivem tehdejšího Sovětského svazu se zaměřením na ochranu proti konvekčním 

zbraním v případě ozbrojeného konfliktu. Do řízení civilní obrany se promítly změny ve 

státoprávním uspořádání země v roce 1968. Časová etapa 1975 – 1989 je charakterizovaná 

přechodem civilní obrany z rezortu federálního ministerstva vnitra k rezortu federálního 

ministerstva obrany, novou koncepcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat 

činnost civilní obrany při přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v době míru[7]. 

Vývoj po roce 1989 byl charakterizován transformací civilní obrany do její současné 

podoby s cílem vytvořit nový moderní systém ochrany obyvatelstva, odpovídající příslušným 

systémem v zemích tehdejší západní civilizace. Znamenalo to množství systémových, 

organizačních a legislativních změn, mimo jiné i změnu názvu, a tak se od roku 1993 hovoří 

o civilní ochraně a po přijetí tzv. krizové legislativy v roce 2000 o ochraně obyvatelstva. 

Završení legislativního procesu přijetím krizové legislativy, tj. zákona č. 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen 

,,zákon o IZS“) a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), všechny s účinností od 1. ledna 2001, položilo základ současného pojetí 

ochrany obyvatelstva, které s dílčími změnami v souvislosti s realizací reformy územní 

veřejné správy k 1. lednu 2003, zůstává v platnosti do současnosti. Dále následovalo, po 

nabytí účinnosti krizového zákona, přijetí prováděcích právních předpisů, kterými byly: 

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

č. 240/2000 Sb., (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 vyhláška č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
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Zákonem o IZS byl mimo jiné novelizován kompetenční zákon a působnost v oblasti 

ochrany obyvatelstva (tedy již ne civilní ochrany) přešla na Ministerstvo vnitra. Stal se tak 

základním právním dokumentem pro oblast ochrany obyvatelstva[7]. 

Zatím poslední zásadní změna v oblasti krizového řízení nastala k 1. lednu 2011 kdy 

nabyl účinnost zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění krizový zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,novela“). Hlavním důvodem pro zpracování této novely byla nutnost zapracovat do českého 

právního řádu směrnici Rady Evropské unie č. 2008/114/ES ze dne 8. 12. 2008 o určování 

a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu. 

S tím je také spojeno přijetí úplně nového prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 432/2010 

Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Zmíněné legislativní úpravy přinesly 

zásadní posun v oblasti ,,krizové legislativy“. Krizový zákon byl takto zásadním způsobem 

novelizován ve své podstatě poprvé za celou dobu své existence. Mimo jiné byly provedeny 

další změny, které jsou nelegislativního charakteru a mají sloužit především k vyjasnění 

kompetencí a působností v oblasti krizového řízení[8]. 

 Metodika zpracování krizových plánů podle §15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 

Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního 

uspořádání krizového štábu kraje, obce s rozšířenou působností a krizového štábu 

obce. 

 Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 

(krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů. (dále jen ,,metodika zpracování 

plánů krizové připravenosti“). 
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5. Metodika zpracování plánu krizové připravenosti 

Metodika je do teď posledním zpracovaným dokumentem metodického charakteru, 

který stanoví obsahové vymezení náležitostí, zajištění jednotného postupu zpracování a další 

podrobnosti související se zpracováním plánu krizové připravenosti a plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury. 

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické nebo podnikající 

fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývající z krizového plánu a územního 

správního úřadu podle § 24c krizového zákona (dále jen ,,právnická nebo podnikající fyzická 

osoba“). Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je plánovacím 

dokumentem subjektu kritické infrastruktury. 

Plán krizové připravenosti je nástrojem k zajištění připravenosti právnické nebo 

podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu, a dále obsahuje postupy k realizaci opatření vyplývajících 

z krizového plánu za krizové situace. 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je nástrojem k zajištění 

připravenosti subjektu na krizové situace, které mohou ohrozit funkci prvku kritické 

infrastruktury. 

Pro vypracování této práce je zde rozebraná pouze ta část metodiky, která se zabývá 

plánem krizové připravenosti. Obrázek 1 znázorňuje plán krizové připravenosti, který se dělí 

na tři části podle grafického znázornění. Dále obrázek 2 podrobně popisuje jednotlivé části. 

Obrázek 1 - Grafické rozdělení plánu krizové připravenosti 

 

Základní část Operativní část Pomocná část 

PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 
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4. Přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového 

řízení a způsob zajištění jejich provedení 

5. Způsob zabezpečení akceschopnosti PO nebo PFO pro zajištění provedení 

krizových opatření a ochrany činnosti PO nebo PFO. 

6. Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

7. Plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky. 

8. Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení. 

9. Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při 

řešení KS. 

 

Obrázek 2 - popis dílčích částí plánu krizové připravenosti 

 

10. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na MU nebo KS a jejich 

řešení. 

11. Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování PKP. 

12. Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti. 

13. Geografické podklady  

14. Další dokumenty související s připraveností na MU nebo KS a jejich řešení. 

1. Vymezení předmětu činností PO nebo PFO a úkoly a opatření, které byly 

důvodem zpracování PKP. 

2. Charakteristika krizového řízení. 

3. Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a jejich možný dopad na činnost PO 

nebo PFO. 

Základní část obsahuje: 

Operativní část obsahuje: 

Pomocná část obsahuje: 
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6. Úřad práce České republiky 

Úřad práce České republiky byl zřízen s účinností od 1. dubna 2011 zákonem 

č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, kterým je 

vymezena jeho působnost. Dnem účinnosti tohoto zákona úřady práce zřízené podle zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se považují na kontaktní 

pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. Úřad práce je správním úřadem 

s celostátní působností a je účetní jednotkou. Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním úřadem[9]. 

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: 

a) zaměstnanosti 

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

c) státní sociální podpory 

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením 

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a 

f) pomoci v hmotné nouzi 

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem 

o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci 

v hmotné nouzi[9]. 

Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti 

sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie[9]. 

Pokud Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím 

pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může naopak sám některé úkony 

činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy[9]. 
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6.1 Organizační struktura Úřadu práce České republiky 

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. 

Obrázek 3 zobrazuje grafické znázornění. Obvody působení krajských poboček jsou shodné 

s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou 

kontaktní pracoviště[9]. Organizační struktura generálního ředitelství ÚP viz příloha 1 

a krajské pobočky viz příloha 2. 

 

 

 

 

Obrázek 3- Organizační členění Úřadu práce 

Úřad práce České 

republiky 

Kontaktní pracoviště 

Krajské pobočky Generální ředitelství 
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7. Charakteristika města Příbram 

Město Příbram leží v jihozápadní části Středočeského kraje na úpatí Brdského masivu 

přibližně 55 km od hlavního města Praha. Pro lepší představu o profilu města je vložena 

mapa, na které jsou vyznačeny hranice katastru, viz obrázek 4. Celková rozloha města je 

33,41 km
2
. Městem protéká říčka Litavka a Příbramský potok. Počet obyvatel v roce 2011 

bylo skoro 34 tisíc. Má bohatou historii. Příbram byla v minulosti tradičním hornickým 

městem. Od 16. století nastal prudký rozkvět důlní těžby, znamenající pro Příbram povýšení 

na královské horní město. Další rozvoj hornictví se datuje do 18. století, kdy bylo založeno 

hornické učiliště a poté Báňská akademie, z níž vznikla Vysoká škola Báňská. Největší 

rozmach regionu však nastal s rozvojem těžební, úpravárenské a hutní činnosti v 19. století. 

V 50 letech minulého století vznikly v příbramské oblasti i doly na uranovou rudu, jejíž 

ložisko bylo jedním z nejkvalitnějších na světě[11]. 

 

Obrázek 4 – Mapa města Příbram[10] 

Ekonomický profil města vytvářejí průmyslové firmy. Zásadním průmyslovým 

odvětvím je strojírenství, hutnictví, stavebnictví a potravinářský průmysl. Zemědělství se 

orientuje jak na rostlinou tak živočišnou produkci. Silné zastoupení mají průmyslové podniky 

a zpracování olova. Ostatní se zabývají různými výrobními, obchodními, poradenskými 

a dalšími obory. Rozsahem co do počtu pracovních míst je nevelký průmysl 

potravinářský[11]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Litavka
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Dopravní obslužnost je řešena obchvatem na severu města. Z hlediska dopravní 

obslužnosti je významná především linková doprava do Prahy po rychlostní komunikaci 

(Praha – Písek). Ve městě je provozována MHD, která propojuje většinu městských částí 

a přilehlých obcí[11]. 

7.1 Charakteristika objektu úřadu práce v Příbrami 

Hlavní pracoviště , odbor a kontaktní místo ÚP jsou umístěny ve společné budově 

v majetku Úřadu pro zastupování státu, která se nachází na náměstí T.G.Masaryka č.145. 

V těsné blízkosti budovy jsou silniční komunikace směr Milín, Praha, Plzeň a velké 

parkoviště, na těchto komunikacích je zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5t. Budova je dosažitelná 

z několika směrů (ul. Pražská, Plzeňská, Milínská) a několika různými spoji MHD[2]. 

Popis budovy – půdorys budovy je situován do tvaru písmene L, má celkem 6 

nadzemních podlaží, celá není obsazena pracovníky Úřadu práce v Příbrami, dále se zde 

nachází Úřad pro zastupování státu, Český báňský úřad a Rostlino lékařská správa. Hlavní 

vchod do budovy je současně únikovou cestou, která je situována na velké parkoviště před 

budovou. Vyhovuje zejména k zabezpečení opatření pro řízenou evakuaci zaměstnanců 

a klientů ÚP[2]. 

Možnost ukrytí zaměstnanců a klientů ÚP pro případ radiační a chemické havárie 

nejsou žádné. Plán ukrytí bude individuálně řešen v součinnosti s územními orgány krizového 

řízení. V rámci objektu ÚP nejsou vybudované ani improvizované úkryty, které by bylo 

možné v případě KS uvést do provozu[2]. 

Opatření k evakuaci – pro případ požáru, radiační a chemické havárie je přesun 

zaměstnanců a klientů ÚP plánován na shromaždiště před budovou úřadu práce. Konkrétní 

provedení evakuace bude řešeno dle pokynů a v součinnosti se záchrannými složkami IZS 

a územními orgány KŘ k minimalizaci ohrožení evakuovaných osob dle vyhlášeného 

krizového stavu. V současné době je možno úřadu dosáhnout dvěma směry jak vozidlem tak 

pěšky, což je výhodné z hlediska únikové a zásahové cesty k provedení hasebních zásahů 

nebo evakuace popř. soustředění osob na blízkém parkovišti k zabezpečení odsunu 

zaměstnanců a klientů ÚP mimo zasažená místa[2]. 

Ohrožení povodní – hlavní budova ÚP se nachází mimo zátopovou oblast. 
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8. Rozbor plánu krizové připravenosti KrP v Příbrami 

V této kapitole je rozebrán plán krizové připravenosti Úřadu práce Krajské pobočky 

v Příbrami. Zároveň pro přehlednost bude navrženo řešení nebo upraven stávající stav 

v jednotlivých odstavcích, tak aby byl plán přehledný pro použití při MU. 

Plán krizové připravenosti (PKP) je nástrojem k zajištění připravenosti organizace 

v oblasti krizového řízení na řešení mimořádných událostí (MU) a krizových situací (KS) pro 

výkon státní správy. Dále obsahuje postupy k realizaci opatření na ochranu zdraví a životů 

zaměstnanců a klientů úřadu práce, majetkových hodnot a správních činností.[2] 

8.1 Základní část plánu krizové připravenosti 

Obsahuje vymezení činnosti a identifikační údaje, charakteristiku krizového řízení 

a přehled možných zdrojů rizik, které mohou mít dopad na činnost Krajské pobočky Úřadu 

práce. 

1. Identifikační údaje: zde je uveden název organizace, přesná adresa objektu, ve 

kterém organizace sídlí a jméno osoby zastupující organizaci. 

2. Přehled úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování PKP včetně uvedení 

příslušného orgánu krizového řízení, který plnění úkolů a opatření požaduje 

ÚP ČR Krajská pobočka v Příbrami v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona
5
 plní 

úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a státní sociální podpory, které vyžadují připravenost na krizové situace ve 

smyslu krizového zákona
6
. 

Plnění uvedených úkolů a opatření se na úrovni GŘ děje v koordinaci s MPSV, na 

úrovni krajských poboček s krizovými orgány Středočeského kraje a HZS Středočeského 

kraje. 

 

                                                 

5
 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 

6
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
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CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

V charakteristice je uvedeno zejména: vytvoření pracovních skupin a průběh 

informovaní o vzniklé MU nebo KS.  

1. Stručné vymezení organizačních částí úřadu práce, podílejících se na přípravě 

krizové situace a jejich řešení 

a) Generální ředitelství Úřadu práce ČR (dále jen ,,GŘ“) 

Působnost GŘ ÚP v oblasti krizového řízení je vymezena Statutem ÚP následovně: 

Generální ředitel Úřadu práce neprodleně informuje ministra nebo jím pověřeného 

vedoucího zaměstnance ministerstva příslušné úrovně o vzniku aktuálních rizik, která jsou, 

nebo je bude nutno řešit. 

Generální ředitelství úřadu práce spolupracuje s orgány územních samosprávních 

celků a Hasičským záchranným sborem kraje při tvorbě a realizaci opatření souvisejících 

s krizovým řízením. 

b) Krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen ,,KrP“) 

Ředitel KrP neprodleně informuje generálního ředitele nebo jím pověřeného 

vedoucího zaměstnance generálního ředitelství ÚP ČR příslušné úrovně řízení o vzniku 

aktuálních rizik, která jsou, nebo je bude nutno řešit. 

Ředitel KrP zpracovává plán krizové připravenosti KrP v součinnosti s orgány 

územních samosprávných celků a hasičským záchranným sborem kraje. 

Podle Organizačního řádu ÚP spadá koordinace s orgány kraje a hasičským 

záchranným sborem kraje do kompetence ředitele KrP, úkoly v oblasti krizového řízení patří 

do k povinnostem kanceláře KrP. Ředitel KrP zodpovídá za krizové řízení a ochranu 

utajovaných informací na KrP. 

c) Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (dále jen ,,Kop“) 

Vybrané úkoly v oblasti krizového řízení plní podle Organizačního řádu ÚP ředitele 

KoPů. 
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2. Definování orgánů vytvořených a aktivovaných za účelem řešení krizové situace 

a zabezpečení plnění opatření vyplývajících z krizového plánu 

Krizový plán MPSV (pro GŘ ÚP), krizový plán Středočeského kraje (pro Krp a KoP). 

K zajištění úkolů při řešení krizové situace se zřizuje krajská pracovní skupina ředitele 

KrP v Příbrami. 

Krajská pracovní skupina ředitele za KrP v Příbrami je skupina složena z ředitelky 

KrP v Příbrami, vedoucího kanceláře úřadu práce KrP, bezpečnostního referenta KrP 

a z ředitelů nebo vedoucích jednotlivých KoPů ve středočeském kraji. Slouží k řešení MU, 

KS a úkolů s nimi spojených pro minimalizaci následků krizových situací a pro rychlou 

obnovu akceschopnosti úřadu práce, popř. zajištění provizorního nebo částečného chodu na 

území postiženého MU. V seznamu pracovní skupiny je uvedeno jméno člena, místo 

pracoviště, funkce, spojení na pevnou linku a na mobilní telefon a e-mail. Aby se co možná 

nejvíce eliminovalo riziko toho, že by členové nebyli informováni o hrozící nebo nastalé KS. 

3. Vazby na příslušné orgány krizového řízení a krizové štáby, se kterými bude 

úřad spolupracovat při plnění opatření vyplývající z krizového plánu 

a) Generální ředitelství ÚP ČR: spolupracuje s krizovým štábem Ministerstva práce 

a sociálních věcí (Dále jen ,,MPSV“) a krajskými pobočkami ÚP[2]. 

b) Krajská pobočka v Příbrami: spolupracuje s krizovým štábem Středočeského 

kraje, kontaktními pracovišti Středočeského kraje a generálním ředitelstvím 

ÚP ČR[2]. 

c) Kontaktní pracoviště středočeského kraje: spolupracují s krizovým štábem 

příslušné obce s rozšířenou působností a krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami[2]. 

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A JEJICH MOŽNÝ DOPAD NA ČINNOST 

KRAJSKÉ POBOČKY V PŘÍBRAMI 

Je výčet možných rizik, který vychází především ze situací, které postihly Středočeský 

kraj a potažmo celou Českou republiku v minulosti. Jedná se především o následující rizika, 

které mohou způsobit vznik krizové situace: povodně, ptačí chřipka, únik nebezpečných látek, 

narušení dodávek energií (el. energie, teplo, plyn), obtížná vedra a sucha, narušení dodávek 

pitné vody, sníh a námrazy. 
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Zpracovává se s využitím podkladů, které úřadu práce poskytl Hasičský záchranný 

sbor Středočeského kraje a dalších analýz rizik, které si zpracuje úřad práce ve své 

působnosti. Úřad práce vyhodnotí dopady konkrétních hrozeb na jeho činnost, a to zejména na 

krizové situace. 

1. Přehled možných zdrojů rizik pro KrP v Příbrami 

Zde jsou uvedeny vytipovaná rizika, která hrozí nebo můžou nějakým způsobem 

narušit fungování krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami. V plánu krizové připravenosti 

Úřadu práce v Příbrami bylo zpracováno pouze riziko pandemie chřipky. Z výše uvedeného 

přehledu možných zdrojů rizik jsou zpracována následující rizika, která mohou 

nejpravděpodobněji v dané lokalitě vzniknout a tím ohrozit fungování úřadu. 

 Plošný výpadek elektrického proudu 

 Pandemie chřipky  

 Kybernetický útok 

 Narušení zákonnosti 

Tyto rizika jsou obecně popsána níže. Opatření a postupy při řešení těchto rizik jsou 

zpracovány v kapitole 8.2 Operativní část plánu krizové připravenosti. 

 

Plošný výpadek elektrického proudu (tzv. ,,Backout“) 

Za ,,Blackout“ se označuje výrazný výpadek proudu, který přeruší zásobování 

rozsáhlého území elektrickou energii. Může být způsoben přírodní nebo antropogenní 

katastrofou. Dnešní moderní společnost, ale i celá infrastruktura je na elektrickém proudu 

doslova závislá. Při této MU nebudou fungovat počítačové systémy, pevné telefonní linky, 

mobilní telefonní sítě, bankovní systémy, dále by přestalo fungovat zásobování potravinami a 

zbožím, provoz vodáren a čistíren odpadních vod. Veškeré elektrické zařízení jsou mimo 

provoz (pokud zařízení nemají náhradní zdroj el. energie). Důsledkem jsou vysoké 

ekonomické ztráty prudce vzrůstající s dobou trvání výpadku el. energie. 
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Pandemie chřipky 

Chřipka je nakažlivé virové onemocnění, které postihuje převážně dýchací cesty. Má 

výrazné celkové příznaky jako je horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů. 

Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. 

O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo 

i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem[3]. 

Koncem 20. století a začátkem století současného neprobíhala na světě žádná 

pandemie. Přesto se během posledních patnácti let objevilo několik chorob většinou virového 

původu, které měly zcela nezpochybnitelnou schopnost pandemii spustit. Kromě chřipky jsou 

to především: SARS, AIDS, Ebola, Marburská krvácivá horečka, horečka Lassa[3]. 

Pro řešení pandemie jsou důkladná, předem připravená plánovaná opatření a mohou 

do značné míry zmírnit její následky. Tato opatření i způsob jejich provedení jsou zpracovaná 

v tzv. pandemických plánech. 

Český pandemický plán je velmi důkladný dokument, který vznikal na Ministerstvu 

zdravotnictví ČR ve spolupráci s hlavním hygienikem ČR a hlavním pražským hygienikem od 

roku 2000. Původní text byl předložen v říjnu 2001. V dubnu roku 2004 došlo k jeho úpravě 

a doplnění podle nejnovějších poznatků a doporučení. Obsahem plánu je mimo jiné přesně 

stanovený návrh opatření pro případ pandemie, který se řídí tím, v jaké fázi se pandemie 

právě nachází[4]. 

 

Kybernetický útok 

Kyberprostor se v současnosti mimo jiné stává novodobým bojištěm, kde musíte 

posilovat síťovou obranu, chránit zejména tzv. kritickou infrastrukturu a nevyhnutelně 

spolupracovat s (důvěryhodnými) spojenci. Kybernetická válka 21. století je ale bohužel 

vnímána spíše jako určitá forma hry na válku na internetu, v rámci zlobivých počítačových 

hackerů, čímž je strategická obrana na síti zcela zbytečná. Bohužel, takto toto nebezpečí vidí 

i řada vrcholových politiků a nejen u nás. Realita je prostě jiná. Jde v zásadě o válku 

informační, jejímž cílem je získání a zneužití informací. Cílem může být i ochromení 

elektronických, obranných (útočných) vojenských systémů, samozřejmě pak vládních úřadů 

(což se daří velmi jednoduše i u nás) a dalších civilizačních prvků, jako jsou rozvodné sítě 

http://www.chripka.cz/virus-chripky
http://www.chripka.cz/priznaky-chripky
http://www.ulekare.cz/clanek/bolesti-hlavy-1126?utm_source=chripka&utm_medium=autolinks&utm_term=bolesti+hlavy&utm_campaign=autolinks
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v energetice, doprava, zdravotnické systémy, útoky proti mobilním zařízením nebo 

počítačovým cloudům a také tzv. zahlcení kyberprostoru[6]. 

Narušení zákonnosti 

Jedná se o závažné a úmyslné narušování zákonů a bezpečnosti ČR s cílem ohrozit ve 

velkém rozsahu životy a zdraví občanů, materiální hodnoty, životní prostředí a demokratický 

systém. Je charakterizováno skutečností, že při neřešení situace budou ohroženy samotné 

základy právního a demokratického státu. Závažné a úmyslné porušování zákonů a vnitřní 

bezpečnosti ČR se může projevit na základě současné analýzy reálných bezpečnostních rizik 

v ČR prakticky ve třech základních variantách, jež si mohou vyžádat vyhlášení krizového 

stavu. Jsou jimi pouliční nepokoje, rozsáhlý teroristický útok a protizákonná činnost 

organizovaných zločineckých skupin.[5] 

2. Způsob varování a vyrozumění o vzniku MU 

Varování obyvatelstva, podle §15 odst. 2, písm. c) a §16 zákona č. 239/2000 Sb., 

o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zajišťuje na svém území 

obecní úřad a starosta obce. V době krizového stavu podle §21 odst. 3, písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zajišťuje starosta obce varování a informování osob 

nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového 

řízení, pokud tak již neučinil Hasičský záchranný sbor kraje.[2] 

Z výše uvedeného vyplývá, že varování obyvatelstva před hrozící nebo vzniklou 

mimořádnou událostí probíhá bezprostředně na celém ohroženém území. Varování 

obyvatelstva se řídí plánem varování, který je součástí havarijního plánu kraje. Vyrozumění, 

tzn. předání informací o hrozící nebo nastalé MU orgánům krizového řízení a dalším 

právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním plánem je zajištěno 

prostřednictvím KOPIS HZS kraje, nebo OPIS GŘ HZS ČR. V případě ohrožení objektu 

Úřadu práce bude vyrozumění provedeno dle plánu vyrozumění, které je také součástí 

Havarijního plánu Středočeského kraje.[2] 

3. Údaje o plánované evakuaci z teritoria v případě vzniku MU 

Případná evakuace z oblastí ohrožených MU bude provedena podle Havarijního plánu 

Středočeského kraje až po vyhodnocení konkrétní situace a na základě nařízení hejtmana, 

starosty obce nebo velitele zásahu. Přednostně je plánována pro skupiny obyvatelstva: děti do 
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15 let, pacienti ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby 

zdravotně postižené a doprovod osob uvedených skupin. 

Všestranné zabezpečení evakuace je podle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, zajištěno HZS kraje. Jednotlivá opatření 

k zabezpečení evakuace zajišťuje HZS kraje v součinnosti s věcně příslušnými orgány veřejné 

správy (např. územní ředitelství Policie ČR, obecní úřady, krajský úřad atp.)29[2]. 

4. Způsob zabezpečení PIO 

Prostředky individuální ochrany (tzn. masky, kazajky, filtry atd.) jsou podle §17 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě na a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, zabezpečeny pro případ stavu ohrožení státu a válečný stav, a to pro vybrané 

kategorie osob: děti do 18 let věku, osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

a doprovod uvedených skupin[2]. 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanci ani klienti Úřadu práce nejsou ve vybraných 

skupinách obyvatelstva pro přednostní vydávání PIO. K individuální ochraně před účinky 

nebezpečných látek se využívají prostředky improvizované ochrany, což jsou jednoduché 

pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků[2]. 

5. Zabezpečení ukrytí pro zaměstnance 

Ukrytí obyvatelstva se podle §16 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, při mimořádných událostech zajišťuje 

v improvizovaných úkrytech[2]. 

6. Získání dalších informací 

Další potřebné informace k dané problematice lze získat od příslušníků ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení podle územní příslušnosti, tzn. na krajském ředitelství HZS, 

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno a na jednotlivých územních odborech HZS v jednotlivých 

okresních městech Středočeského kraje. Kontakty na dané osoby jsou umístěny na 

internetových stránkách hasičského záchranného sboru středočeského kraje. 
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8.2 Operativní část krizového plánu 

Obsahuje přehled opatření a způsob zajištění jejich provedení, zabezpečení 

akceschopnosti, postup řešení krizových situací, přehled spojení na příslušné orgány 

krizového řízení a přehled zpracovaných plánů využitelných pro řešení krizových situací. 

PŘEHLED OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z KRIZOVÉHO PLÁNU PŘÍSLUŠNÉHO 

ORGÁNU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVEDENÍ 

1. Podrobný popis úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové 

připravenosti 

Zpracování plánu krizové připravenosti je dáno ustanovením § 24 písm. c, zákona 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon. 

ÚP ČR, KrP v Příbrami je správním úřadem, který plní v rámci své územní působnosti 

povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České 

republiky a o změně souvisejících zákonů 

2. Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti 

Konkrétní opatření pro zvládání mimořádných událostí a zajištění poskytování služeb 

Úřadu práce např. přesun pracoviště, vyplácení dávek apod. bude řešeno operativně. Ředitelka 

KrP v Příbrami s krajskou pracovní skupinou a případně ve spolupráci s krizovými orgány 

stanoví opatření pro zajištění fungování služeb Úřadu práce.[2] 

3. Definování předpokládaných požadavků na síly a prostředky pro realizaci úkolů 

a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

Opatření pro řešení MU budou zvládány vlastními silami úřadu práce za pomoci 

vlastních zaměstnanců. Pokud tyto síly nebudou stačit, budou povolány síly a prostředky IZS. 



 

20 

 

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ AKCESCHOPNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ 

KRIZOVÝCH OPATŘENÍ A OCHRANU ČINNOSTI 

Zde je uveden zejména popis systému fyzické ochrany se zaměřením na fyzickou 

ostrahu. Zabezpečení provedení změny organizační struktury za krizové situace, provedení 

změny organizační struktury za krizové situace, způsob komunikace a definování 

odpovědných osob včetně uvedení pravomocí a způsob jejich aktivace při plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu za krizové situace. 

1. Popis systému fyzické ochrany se zaměřením na fyzickou ostrahu, technickou 

ochranu a režimová opatření 

Fyzická ochrana objektu je provedena elektronickou zabezpečovací signalizací EZS, 

která je vyvedena na pult ochrany Policie ČR nebo městské policie. 

Objekt je zabezpečený klasickým mechanickým zabezpečením (uzamykatelnými 

dveřmi a okny apod.), elektrickou požární signalizací EPS. 

Fyzická ostraha není v objektu zřízena. Podle mého uvážení by tato ostraha měla být 

zřízena k evidenci osob vcházejících do budovy pro případnou evakuaci, a aby se zamezilo 

volnému pohybu osob po budově. Předešlo by se tím ohrožení budovy proti případnému 

útoku na budovu ze vnitř. 

2. Zabezpečení provedení změny organizační struktury za krizové situace 

Pro řešení MU bude svolána Krajská pracovní skupina ředitele za KrP v Příbrami, 

v čele s ředitelkou KrP v Příbrami. 

Toto svolání zabezpečí ředitelka KrP v Příbrami nebo jí pověřený zaměstnanec 

pomocí přehledu spojení na krajskou pracovní skupinu, Příloha 3 slouží pouze jako vzor 

a proto neobsahuje žádná telefonní čísla ani e-mailové adresy. 

3. Zabezpečení způsobu komunikace za krizové situace 

Komunikace bude prováděna mezi složkami ÚP ČR pomocí telefonní sítě. V místě 

pobočky bude prováděna ústními pokyny, pomocí místních telefonů nebo místní komunikační 

sítě. Náhradní způsob komunikace je stanoven pomocí mobilních telefonů a elektronické 

pošty (e-mail). 
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4. Definování odpovědných osob včetně uvedení pravomocí a způsob jejich aktivace 

při plnění opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace 

Za opatření pro MU je odpovědná ředitelka KrP v Příbrami. Jako poradní složku má 

k dispozici Krajskou pracovní skupinu ředitelky za KrP v Příbrami. Může s okamžitou 

platností přerušit práci na jakékoliv kontaktním pracovišti ve Středočeském kraji a vydat 

opatření pro řešení MU. 

POSTUPY ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ IDENTIFIKOVANÝCH V PŘEHLEDU 

MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK PRO KRP V PŘÍBRAMI 

V této časti PKP jsou zpracovány postupy pracovníků, kteří jsou zodpovědný za řešení 

MU a KS na KrP v Příbrami a všech zaměstnanců úřadu práce, aby věděli jak a co přesně 

dělat když nastane jakákoliv krizová situace. 

1. Definování plánovaných opatření v působnosti KrP v Příbrami (včetně uvedení 

odpovědnosti za jejich provedení) realizovaných za účelem řešení krizové situace 

Odpovědnost za provedení opatření při řešení MU a KS má: 

 Ředitelka KrP v Příbrami s krajskou pracovní skupinou ředitelky a případně ve 

spolupráci s krizovými orgány Středočeského kraje, stanoví opatření pro 

zajištění fungování služeb ÚP na území postiženého MU[2]. 

 Zodpovědný pracovník je za KrP v Příbrami bezpečnostní referent na KoP jsou 

to jednotliví ředitelé KoPů. Pro řešení MU může zodpovědný pracovník 

pověřit zaměstnance úkoly pro zvládání MU[2]. 

Plánovaná opatření v působnosti KrP v Příbrami jsou pro: 

 plošný výpadek elektrického proudu 

 pandemie a ptačí chřipka 

 kybernetický útok 

 narušování zákonnosti 

Opatření a postupy při řešení výše uvedených krizových situací jsou podrobně řešeny 

níže. 
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Plošný výpadek elektrického proudu tzv. ,,BLACKOUT“ 

Kontaktní pracoviště KrP v Příbrami nemá v operativní části PKP zpracovaný žádný 

postup pro řešení této krizové situace. Bohužel pracoviště není vybaveno náhradními zdroji 

elektrické energie. Stálo by ovšem za zvážení, jestli by toto zařízení neměly pracoviště, jako 

jsou Krajské pobočky Úřadu práce mít k dispozici. Bylo by dobré se nad tímto problémem 

zamyslet, zda by bylo výhodné, aby úřad měl třeba jen ,,provizorní“ provoz nezbytný k řízení 

krizových situací na území Středočeského kraje. Pokud by výpadek proudu zasáhl jen část 

území, mohlo by toto pracoviště zároveň fungovat pro vyplácení dávek, při nefunkčnosti KoP 

ve středočeském kraji. Jde o zvážení také z hlediska finanční náročnosti na toto opatření. 

Postup při výpadku elektrického proudu je následovný, bezpečnostní referent nebo 

osoba jím pověřená: 

 Informuje o vzniku MU všechny zaměstnance, tak že obejde všechny pracoviště 

a ústně předá informaci o MU. 

 Informuje o vzniku MU nadřízený orgán – ředitelku KrP v Příbrami popř. HZS 

Středočeského kraje, a bude postupovat na základě jejich informací.  

 Vyhlásí poplach pro evakuaci objektu, Poplach bude vyhlášen tak, že zodpovědný 

pracovník bude informovat zaměstnance a ostatní osoby voláním: ,,evakuace, opusťte 

budovu!“ Evakuace bude provedena podle evakuačního řádu objektu.  

 Provede vizuální kontrolu objektu, zda jsou všechny osoby evakuované. 

 Uzavře přívod všech dodávek energií (el. proud, voda, plyn) v objektu. 

 Provede uzamčení objektu. 

 

Pandemie chřipky 

Bude se postupovat podle pandemického plánu Středočeského kraje. 

Podle situačních možností bude s pomocí zaměstnanců ÚP vytvářet podmínky 

k eliminaci zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů na funkčnost ÚP v těsné 

součinnosti se subjekty územní kritické infrastruktury. Nařídí ochranná opatření k omezení 

rizika infekčního šíření viru na pracovištích úřadu, mezi která patří zejména: častá a důkladná 
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hygiena rukou, minimalizace pohybu zaměstnanců v prostorách úřadu, opatrnost při kontaktu 

s klienty, používání ochranných roušek apod. 

 

Kybernetický útok 

Je útok přes počítačové systémy a celá řada možností jak mohou hekři útok provést. 

Může mít za následek zpomalení počítačové sítě nebo únik citlivých informací. To vše se 

převážně odehrává přes internet. Proto by to mělo být spíše záležitostí pracovníků v oddělení 

výpočetní techniky. Přesto by se na tento problém nemělo zapomínat, protože to může mít 

opravdu neskutečně velké dopady jak na samotný provoz KrP, tak i celého Úřadu práce České 

republiky. 

 

Narušování zákonnosti 

Pro případ narušování zákonnosti by bylo vhodné zřídit v budově ochrannou službu. 

Budova KrP v Příbrami je přizpůsobena tak, že má pracovní přepážky pro příjem klientů hned 

v přízemí budovy naproti vrátnici, která v budově je také vybudovaná. Ke zřízení ochranné 

služby v budově by nic nebránilo a nemusely by být vynaloženy velké finanční prostředky pro 

obnovu vrátnice. Služba by měla dohled nad děním v prostoru pracovních přepážek, v okolí 

budovy pomocí kamerového systému, a zároveň by vedla záznamy o osobách, které by šli 

dále do budovy do prostoru kanceláří, např. zaměstnanci nebo klienti úřadu práce. Tím by se 

zamezilo volnému pohybu osob po celé budově a předešlo by se tak možnému útoku na 

budovu ze vnitř např. bombovému útoku, nebo úmyslného založení požáru. 

2. Předpokládané požadavky na síly a prostředky nezbytné k řešení krizové situace 

na KrP v Příbrami 

Opatření pro řešení MU budou zvládány vlastními silami a za pomoci vlastních 

zaměstnanců. Pokud tyto síly nebudou stačit, bude požádáno o síly a prostředky IZS. 
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PLÁN OPATŘENÍ HOSPODÁŘSKÉ MOBILIZACE U DODAVATELŮ 

MOBILIZAČNÍ DODÁVKY 

ÚP ČR KrP v Příbrami není dodavatelem mobilizační dodávky, proto tento odstavec 

nemusí zpracovávat. 

 

PŘEHLED SPOJENÍ NA PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Spojení na příslušné orgány krizového řízení krajského ředitelství jsou uvedena, viz 

Příloha 4. 

Pro krizové řízení ve Středočeském kraji jsou určující celky ,,Orgány kraje“ a ,,Orgány 

krizového řízení kraje“, sjednocené v krizovém řízení vedoucí úlohou hejtmana. Mezi 

,,Orgány krizového řízení kraje“ se řadí hejtman, HZS kraje a Policie ČR. Hejtman zřizuje 

bezpečnostní radu kraje jeho koordinační orgán pro přípravu na krizové situace a krizový 

štáb, jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. Příloha 5 zobrazuje organizační 

systém krizového řízení. 

PŘEHLED PLÁNŮ ZPRACOVANÝCH PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍCH 

Budou uvedeny evakuační plány objektu, požární poplachové směrnice, pandemický 

plán, a další využitelné dokumenty z platných krizových plánů. 

8.3 Pomocná část plánu krizové připravenosti 

Obsahuje přehled právních předpisů, smlouvy uzavřené k zajištění provedení opatření, 

které byly důvodem zpracování PKP, zásady pro manipulaci s PKP, geografické podklady 

a další dokumenty související s připraveností na MU nebo KS a jejich řešením 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ NA 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

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

některých souvisejících zákonů 
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 Zákon 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých předpisů (krizový zákon) 

 Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněmí 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

PŘEHLED UZAVŘENÍ SMLUV K ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ OPATŘENÍ, KTERÉ 

BYLY DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ PLÁNU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

K zajištění opatření pro zvládnutí MU budou využity složky IZS nebo jiné havarijní 

služby. Telefonní čísla jsou uvedeny v tabulce č.1. 

Tabulka 1- Telefonní čísla tísňového volání, pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů 

Hasičský záchranný sbor 

tísňové volání: 150, 112 

Elektrická energie 

telefon: 840 850 860 

Policie ČR 

tísňové volání: 158, 112 

Plyn 

telefon: 1239 

Lékařská služba první pomoci 

tísňové volání: 155, 112 

Voda 

telefon: 317 721 866 

 

ZÁSADY PRO MANIPULACI S PLÁNEM KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

 Plán krizové připravenosti bude uložen na KrP v Příbrami, v místnosti č. 316, 

v trezoru pro zvláštní skutečnosti. 

 Za zpracování plánu krizové připravenosti je odpovědná ředitelka KrP v Příbrami 

(pověřený pracovník kanceláře krajské pobočky – bezpečnostní referent) 
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 Určování osob ke styku s tímto dokumentem bude prováděno v souladu s funkčním 

zařazením vybraných zaměstnanců úřadu do Krajské pracovní skupiny ředitelky za 

KrP v Příbrami. 

 Vyřazování, archivování a skartace se provádí dle příslušné legislativy 

 (vyhl. č. 117/ 1974 Sb.) 

 Záznam o určení ke styku se zvláštními skutečnostmi (§ 27 zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

GEOGRAFICKÉ PODKLADY 

Geografické podklady využívané při přípravě na krizové situace a jejich řešení, které 

mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a při realizaci plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu za krizové situace v analogové nebo digitální formě (mapy, 

prostorová data geografického informačního systému atd.) budou v případě potřeby 

operativně vyžádány od Orgánů krizového řízení Středočeského kraje. 

DALŠÍ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PŘIPRAVENOSTÍ NA MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI NEBO KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍM 

KrP v Příbrami nedisponuje dalšími dokumenty, jež lze využít při přípravě na krizové 

situace a jejich řešení. 
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9. Zdůvodnění navrhovaného řešení 

V kapitole 8. Rozbor plánu krizové připravenosti KrP v Příbrami byl zpracovaný 

návrh plánu krizové připravenosti pro Úřad práce v Příbrami podle metodiky zpracování 

plánů krizové připravenosti. Jsou zde uvedená možná rizika, která mohou ohrozit funkčnost 

Úřadu práce a navržené postupy řešení těchto rizik. Z kapitoly též vyplývá možné zamyšlení 

na lepší zpracování metodiky, a zjednodušit tak PKP pro řešení MU a KS. Měl by obsahovat 

jen důležité informace a postupy řešení KS, vše ostatní by mohlo být řešeno formou příloh. 

V tabulce 2 je uveden přehled řešení krizových situací, které je zpracováno v původním plánu 

krizové připravenosti pro KrP v Příbrami a navrženého řešení zpracovaného v této práci. 

Tabulka 2 - Přehled řešení KS v původním plánu a navržené řešení v této práci 

Stávající stav Navržená řešení 

Pandemie chřipky Plošný výpadek el. proudu ,,BLACKOUT“ 

Pandemie chřipky 

Kybernetický útok 

Narušování zákonnosti 
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10. Závěr 

Je třeba si uvědomit, že nefunkčnost Úřadu práce, by měla závažný dopad na 

ekonomiku státu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. Podle toho by se 

také mělo přistupovat k řešení problematiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury 

respektive Úřadu práce. Hlavní problém je viděn ve vzdělanosti osob, zajišťující zpracování 

plánů krizové připravenosti, v oblasti krizového řízení. Jsou na ně kladeny větší nároky 

a spíše se zabývají úkoly řešící běžný provoz úřadu práce, než aby se podrobně zabývali 

zpracováním postupů řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. Dalším pozitivním 

přínosem pro zvládání krizových situací, by měla byt aktivní příprava zaměstnanců a cvičení, 

které by přineslo určitě důležité poznatky pro důkladnější a přesnější zpracování plánů 

krizové připravenosti dané organizace. A tím i lepší připravenosti na mimořádné události, 

které se mohou vyskytnout opravdu nečekaně v jakoukoliv dobu. 

Cílem této práce bylo vypracování návrhu aktualizovaného plánu krizové 

připravenosti Úřadu práce v Příbrami. A tím vytvoření návrhů na možná zlepšení postupů 

a opatření při zdolávaní mimořádných událostí nebo krizových situací. Nejde jen o to mít 

zpracovanou dokumentaci ale také jí umět použít a dosáhnout tak snížení zranitelnosti Úřadu 

práce před dopadem živelných pohrom a nehod popřípadě kriminálního jednání. Docílila by 

se tím lepší odolnost celého systému. 

Plán krizové připravenosti by měl spíše sloužit jako návod pro řešení krizových situací 

a měla by být snaha ho co nejvíce zjednodušit pro snadnou aplikaci při MU nebo KS. 

Bakalářská práce muže být použita jako podklad pro zpracování aktualizace plánu krizové 

připravenosti na Úřadě práce v Příbrami. 
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Příloha 2 - Organizační struktura KrP v Příbrami[9]. 

 



 

1 

 

 

Příloha 3 - Krajská pracovní skupina ředitele za KrP v Příbrami[2]. 

Pracoviště Přijmení a Jméno funkce telefon pevný mobil e-mail 

KrP v 

Příbrami 
Bc. Malichová Renata ředitelka KrP    

KrP v 

Příbrami 
Ing. Lác Jan 

ved. kanceláře 

úřadu 
   

KrP v 

Příbrami 
Kiss Zdeněk 

bezpečnostní 

referent 
   

KoP Dobříš 
Ing. Svobodová 

Dagmar 
vedoucí KoPu    

KoP 

Sedlčany 
Bc. Hronová Jana vedoucí KoPu    

KoP 

Benešov 
Bc. Novotná Kateřina ředitelka KoPu    

KoP Vlašim Michal Červenka vedoucí KoPu    

KoP Votice Křížková Silvie vedoucí KoPu    

KoP Beroun 
Ing. Bělohlávek 

Zdeněk 
ředitel KoPu    

KoP Kladno Bc. David Jiří ředitel KoPu    

KoP Praha 

východ 
Martínková Jaroslava ředitelka KoPu    

KoP Praha 

západ 

JUDr. Plaňanský 

Miloslav 
ředitel KoPu    

KoP 

Rakovník 
Zajíc Alexandr ředitel KoPu    
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Příloha 4 - Přehled spojení na příslušné orgány KŘ krajského ředitelství[2]. 
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Příloha 5 - Organizační systém krizového řízení KrP v Příbrami a KoP[2]. 
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