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práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2014, 76 s. 

 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu zásad pro hodnocení úrovně připravenosti 

krizového štábu.  

V úvodu se práce zabývá charakteristikou krizového řízení a krizových štábů se zaměřením  

na úroveň obce s rozšířenou působností. Dále je pak provedena analýza současných způsobů 

hodnocení úrovně připravenosti krizového štábu a je zde navržen nový způsob řešení  

ve formě kontrolních seznamů. 
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Engineering, 2014, 76 s. 

 

The aim of this diploma thesis is to develop proposal of principles for the evaluation of level 

of task force preparedness. 

In the introduction the work deals with the characteristics of crisis management and task force 

to focus on the level of municipalities with extended powers. Then it analysis current methods 

for the evaluation of level of task force preparedness and propose a new method of solution  

in the form of checklists. 
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KŠ ORP  Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

LÜKEX Länder Übergreifende Krisenmanagement-Übung/EXercise, Národní 

cvičení krizového managementu 

OPIS IZS  Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

SMS   Short message service, Služba krátkých textových zpráv 

SPS   Stálá pracovní skupina 

SPS KŠ  Stálá pracovní skupina krizového štábu 

TQM   Total quality management, Komplexní řízení kvality 
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ÚVOD 

Lidé se po celou dobu své existence setkávají s řadou mimořádných událostí, které ohrožují 

jejich životy, zdraví, majetek i životní prostředí. Příčiny jejich vzniku mohou být různé. Může 

se jednat o přírodní vlivy, antropogenní vlivy či jejich kombinaci. V každém případě je 

potřeba tyto nastalé situace řešit. 

 

Mimořádné události mohou nabýt takového rozsahu, že běžné postupy pro jejich zvládání 

nestačí. Potom je potřeba přistoupit k vyhlášení některého z krizových stavů, což umožňuje 

zvýšení pravomocí orgánů, které danou situaci řeší. Vyhlášení krizového stavu značí, že 

mimořádná událost přerostla v krizovou situaci. 

 

Právě pro řešení krizových situací si orgány krizového řízení zřizují své pracovní orgány, 

jimiž jsou krizové štáby. Proto, aby krizový štáb správně fungoval, resp. proto, aby jeho práce 

byla efektivní, je zapotřebí zabezpečení řady faktorů. Např. vhodné organizační uspořádání 

krizového štábu, dostatek pracovníků s odpovídající odborností nebo zajištění potřebného 

materiálně-technického vybavení pro podporu činnosti štábu. Jednoduše řečeno, krizový štáb 

musí být na řešení krizových situací ve všech ohledech plně připraven. V této souvislosti  

se nabízí otázka jak úroveň připravenosti krizového štábu změřit? Doposud není přesně 

stanoveno jakým způsobem se má jeho připravenost hodnotit, a tudíž nejsou stanovena ani 

měřitelná kritéria pro toto hodnocení. To je důvodem ke zpracování této diplomové práce.  

 

Cílem práce je vypracování návrhu zásad pro hodnocení úrovně připravenosti krizového 

štábu. K jeho naplnění je však nejdříve potřeba přiblížit teoretický základ z předmětné oblasti. 

Práce se tedy v úvodu zaměřuje na krizové řízení – objasnění základních pojmů a stručnou 

charakteristiku. V obecné rovině jsou pak vymezeny krizové štáby a jejich vazba 

na bezpečnostní rady. S ohledem na rozsah se práce dále omezuje na úroveň krizových štábů 

obcí s rozšířenou působností, kdy je popsána jejich struktura, aktivace, vybavení pracoviště, 

činnosti apod. V další kapitole je pak provedena analýza současných způsobů hodnocení 

úrovně připravenosti krizových štábů v České republice a je zde také popsán způsob 

používaný v Německu. V návaznosti na to  je sestaven návrh zásad pro hodnocení úrovně 

připravenosti krizového štábu obce s rozšířenou působností formou kontrolních seznamů 

a jsou stanovena měřitelná kritéria k tomuto hodnocení.   
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REŠERŠE 

V rámci provedené rešerše byly zjištěny níže uvedené literární zdroje. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [1] 

Zákon o krizovém řízení, mimo jiné, obsahuje definici krizových štábů.  Definuje Ústřední 

krizový štáb, krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností. Stanovuje také 

jejich předsedy.  

Ve své podstatě problematiku hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů neřeší. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení zákona o krizovém řízení [10] 

Nařízení vlády se zabývá složením a obsahem činnosti bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní 

rady obce s rozšířenou působností a složením a obsahem činnosti krizového štábu kraje  

a krizového štábu obce s rozšířenou působností. 

Oblast hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů není tímto nařízením nijak dotčena. 

 

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu 

obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce [12] 

Tato směrnice řeší organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, krizového štábu 

obce s rozšířenou působností i krizového štábu obce, je-li zřízen. Dále vymezuje činnosti 

těchto úrovní krizových štábů při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

Obsahem směrnice je také odborná příprava členů krizového štábu.  

Hodnocení úrovně připravenosti krizového štábu však není podrobněji řešeno. 

 

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky [14] 

V dokumentu jsou stanoveny zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového 

řízení. Uvádí se zde, že jedním z cílů cvičení je vyhodnocovat připravenost orgánů krizového 

řízení a nedostatky v oblasti jejich připravenosti. 

Nicméně měřitelná kritéria ani způsoby vyhodnocení připravenosti zmíněny nejsou. 

 

Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení [15] 

Účelem dokumentu je sjednotit postup při přípravě, provedení a vyhodnocení prověřovacích  

a taktických cvičení jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného záchranného 
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systému a orgánů, které se podílejí na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních 

prací při mimořádné události. 

Měřitelná kritéria ani způsoby pro hodnocení úrovně připravenosti dokument neuvádí. 

 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Leitfaden für strategische 

Krisenmanagement-Übungen [20] 

Tento průvodce se zabývá pokyny pro strategická cvičení krizového managementu 

v Německu. Rozebírá téma, cíle, organizaci, účastníky, scénář a vyhodnocení cvičení. 

Stanovuje zásady pro hodnocení cvičení. 

 

HENDRYCH, T., KROMER, A., KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARECZNY, L., 

MAJER, J. Metodika pro přípravu členů krizových štábů [13] 

Metodika poskytuje ucelený přehled o formách a metodách přípravy krizových štábů. Velká 

část metodiky se zabývá jednou z nejdůležitějších metod přípravy, a to cvičením krizového 

štábu. Rozebírá druhy cvičení, zásady přípravy cvičení, zabezpečení pomůckami a dokumenty 

a vyhodnocení cvičení. V závěrečné části se také věnuje plánování a vyhodnocování odborné 

přípravy členů krizových štábů. 

Metodika uvádí, že cílem prověřovacího cvičení je ověření úrovně a vyhodnocení 

připravenosti krizových štábů. Způsob vyhodnocení a měřitelná kritéria však stanoveny 

nejsou. 

 

ADAMEC, V. Jednotky poţární ochrany v ochraně obyvatelstva [24] 

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku zajištění akceschopnosti jednotek požární 

ochrany. 

Text obsahuje kontrolní seznam pro posouzení akceschopnosti jednotek požární ochrany  

a také způsob jeho vyhodnocení. 

 

Na základě provedené rešerše bylo zjištěno, že problematika hodnocení úrovně připravenosti 

krizových štábů nebyla dosud uceleně řešena. 
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1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

Pro řešení předmětné problematiky je nejdříve potřeba objasnění některých pojmů z oblasti 

krizového řízení. 

 

1.1 Definice některých pojmů 

Krizové řízení – představuje souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených  

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

činností vykonávaných v souvislosti s: [1] 

- přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

- ochranou kritické infrastruktury. 

 

Mimořádná událost – pod tímto pojmem se 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. [2] 

 

Krizová situace – je mimořádná událost dle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (tzv. krizové stavy). [1] 

 

Krizový plán – základní plánovací dokument (krizový plán správního úřadu, krizový plán 

kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností), který obsahuje souhrn krizových opatření 

a postupů pro řešení krizových situací. Jeho cílem je vytvoření podmínek k zajištění 

připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené 

subjekty. [3] 

 

Krizový stav – je stav, který vyhlašuje hejtman kraje, popř. primátor hl. m. Prahy (stav 

nebezpečí), vláda ČR nebo předseda vlády ČR (nouzový stav), Parlament ČR (stav ohrožení 

státu a válečný stav) v případě hrozby či vzniku krizové situace v závislosti na jejím 

charakteru a rozměru. [3] 
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Orgány krizového řízení – jsou orgány (vláda ČR, ministerstva a ostatní správní úřady, Česká 

národní banka, orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností), které ve prospěch 

svého zřizovatele zajišťují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností uskutečňovaných v souvislosti 

s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací. [4] 

 

Krizová připravenost – příprava správních území a orgánů veřejné správy k řešení krizových 

situací je zmíněna v zákonu o krizovém řízení [1]. Orgány krizového řízení k zajištění své 

připravenosti na zvládání krizových situací např. zřizují pracoviště krizového řízení, 

zpracovávají krizový plán, zřizují krizový štáb atd. [5] 

 

Bezpečnostní rada 

 Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády pro koordinaci problematiky 

bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. [6] 

 Bezpečnostní rada kraje i obce s rozšířenou působností je poradní orgán zřizovatele 

pro přípravu na krizové situace. [6] 

 

Krizový štáb – pracovní orgán zákonem stanovených orgánů krizového řízení, který je určen 

k jejich podpoře při koordinaci složek integrovaného záchranného systému při společném 

zásahu a řešení krizových situací. [6] 

 

1.2 Charakteristika krizového řízení 

Krizové řízení je ve všeobecné terminologii chápáno jako pojmem, který je spjat 

s problematikou různých nežádoucích situací. [7] 

 

Z věcného hlediska je krizový management jenom modifikací obecného managementu 

orientovaného na zvládání krizové situace v systému, resp. ve společnosti. Podstatou zvládání 

krizové situace je příprava dostupných zdrojů (hlavně znalosti a schopnosti lidí) k tomu, aby 

bylo možné snížit na nejmenší možnou míru její nepříznivé dopady. [7] 

 

V ČR je krizové řízení upraveno krizovým zákonem [1]. Definice krizového řízení, kterou 

zmiňovaný zákon obsahuje, již byla uvedena v kapitole 1.1. 
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Model krizového řízení je graficky znázorněn na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Dvoufázový model krizového řízení [6] 

 

Přípravou na krizové situace je chápán proces vedoucí k dosažení požadované úrovně 

připravenosti systému krizového řízení v území. To představuje použití mnohých 

technických, organizačních a legislativních opatření. [6] 

 

Termín řešení krizové situace znamená uskutečnění připravených krizových opatření a další 

činnosti směřující k dosažení rovnovážného stavu v postiženém území a vytvoření podmínek  

pro jeho obnovu. [6] 

 

1.3 Orgány krizového řízení 

Pravomoci (kompetence) a odpovědnost za zabezpečení připravenosti na řešení krizových 

situací jsou stanoveny orgánům krizového řízení. [8] 

 

 Za orgány krizového řízení se považují: [1, 8] 

 vláda, 

 ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

 Česká národní banka, 

 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, především: 

- hejtman, 

- krajský úřad, 
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- hasičský záchranný sbor kraje, 

- Policie ČR, 

 orgány obce s rozšířenou působností, zejména: 

- starosta obce s rozšířenou působností, 

- obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

 orgány obce, zvláště: 

- starosta obce, 

- obecní úřad. 

 

Orgány krizového řízení si vytvářejí své pracovní orgány, kterými jsou bezpečnostní rady  

a krizové štáby. [9] 
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2 KRIZOVÉ ŠTÁBY 

Jak už bylo zmíněno, krizové štáby jsou pracovní orgány zákonem stanovených orgánů 

krizového řízení, které slouží k jejich podpoře při koordinaci složek IZS při společném zásahu 

a při řešení krizových situací. [6] 

 

2.1 Stručná charakteristika krizových štábů orgánů krizového řízení 

V ČR jsou vymezeny následující krizové štáby: [6] 

 krizové štáby orgánů krizového řízení s celostátní působností, 

- Ústřední krizový štáb, 

- krizové štáby ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, 

- krizový štáb České národní banky, 

- krizové štáby ostatních státních orgánů, 

 krizové štáby orgánů krizového řízení s územní působností, 

- krizové štáby krajů, 

- krizové štáby obcí s rozšířenou působností, 

- krizové štáby obcí. 

 

Krizový štáb může být ustanoven pouze jako pracovní orgán pro řešení krizových situací, 

nebo se také používá jako pracovní orgán pro přípravu na krizové situace. [6] Pro přehlednost 

je níže uvedena tabulka (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1: Náplň činnosti krizových štábů [6] 

Druh krizového štábu 
Rámcová náplň činnosti 

Příprava na krizové 

situace 

Řešení krizových 

situací 

Ústřední krizový štáb  X 

Krizový štáb ministerstva X X 

Krizový štáb jiného ústředního správního úřadu X X 

Krizový štáb České národní banky X X 

Krizový štáb kraje  X 
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Druh krizového štábu 

Rámcová náplň činnosti 

Příprava na krizové 

situace 

Řešení krizových 

situací 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností  X 

Krizový štáb obce X X 

 

Je potřeba ještě krátce zmínit krizové štáby ostatních orgánů s územní působností. Jejich 

zřízení právně požadováno není. Je zde předpoklad, že ustavení krizového štábu je 

v pravomoci příslušného služebního funkcionáře. V případě hasičských záchranných sborů 

krajů je zřízení štábů upraveno Pokynem GŘ HZS ČR [11]. V případě krizových štábů 

ředitelů krajských ředitelství policie se jejich zřízení většinou řeší vnitřním organizačním 

předpisem. [6] 

 

2.2 Krizové štáby orgánů krizového řízení s územní působností 

V předchozím již bylo uvedeno, že krizové štáby orgánů krizového řízení s územní 

působností jsou zřizovány na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností a na úrovni obce.  

 

Krizový štáb kraje zřizuje hejtman kraje jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových 

situací. Hejtman kraje je předsedou krizového štábu, který jmenuje další jeho členy. Detaily 

k organizačnímu uspořádání konkrétních krizových štábů a k jejich fungování jsou obsahem 

krizových plánů krajů. [6] 

 

Obdobně je tomu u krizového štábu obce s rozšířenou působností. Krizový štáb ORP je 

zřizován starostou ORP jako pracovní orgán pro řešení krizových situací ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností. Předsedou krizového štábu je starosta ORP, který jmenuje další 

členy. Podrobnosti k jeho organizačnímu uspořádání a fungování jsou zahrnuty v krizových 

plánech obcí s rozšířenou působností. [6] 

 

Starosta obce si může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán pro přípravu  

na krizové situace a pro jejich řešení. Starosta obce je předsedou krizového štábu obce  

a jmenuje další jeho členy. Organizační složení krizového štábu ale jednoznačně stanoveno 
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není. Rozhodne-li se starosta obce krizový štáb zřídit, je potřeba přihlédnout k právním  

a metodickým doporučením a místním podmínkám. [6] 

 

2.2.1 Vazba krizových štábů na bezpečnostní rady 

Územní bezpečnostní rady jsou koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

Zřizují se jak na úrovni krajů (zřizuje hejtman), tak na úrovni obcí s rozšířenou působností 

(zřizuje starosta ORP). Na úrovni obce se bezpečnostní rada nezřizuje. [6] 

 

Složení bezpečnostní rady kraje i bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je upraveno 

nařízením vlády [10]. Pro potřeby této práce je vhodné zmínit alespoň uspořádání 

bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.  

 

Bezpečnostní rada ORP může mít nejvýše 8 členů. Jsou jimi: [10] 

 starosta obce s rozšířenou působností (předseda bezpečnostní rady), 

 místostarosta (místopředseda bezpečnostní rady), 

 tajemník obecního úřadu, 

 příslušník Policie ČR určený ředitelem krajského ředitelství Policie ČR, 

 příslušník hasičského záchranného sboru kraje určený ředitelem HZS kraje, 

 zaměstnanec ORP, zařazený do obecního úřadu ORP, který je zároveň tajemníkem 

bezpečnostní rady, 

 další osoby nezbytné pro posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové 

situace. 

 

Krizové štáby a bezpečnostní rady spolu velmi úzce souvisí. Dojde-li k aktivaci krizového 

štábu, pak se členové bezpečnostních rad stávají členy krizových štábů. Tím je zabezpečena 

spojitost mezi fází připravenosti na řešení krizových situací a fází jejich řešení. [7] Členové 

bezpečnostních rad tedy tvoří spolu s předsedou krizového štábu a stálou pracovní skupinou 

základ krizových štábů.  

 

Prezentace krizových štábů alespoň v obecné rovině byla z hlediska ujasnění pojmů nutností. 

S ohledem na rozsah bude však práce dále řešena pouze v rámci krizových štábů obcí 

s rozšířenou působností. 
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3 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Skutečnost, že starosta obce s rozšířenou působností si zřizuje jako svůj pracovní orgán  

pro řešení krizových situací krizový štáb, již byla zmíněna. Pro úplnost je potřeba zdůraznit, 

že krizový štáb ORP je jak krizovým štábem pro obec s rozšířenou působností, tak současně  

i krizovým štábem pro území celého správního obvodu obce. [6] 

 

3.1 Sloţení krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta ORP, který jmenuje další 

jeho členy. [6] 

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností tvoří: [10] 

 členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, 

 členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Mezi členy stálé pracovní skupiny patří: [10] 

 tajemník krizového štábu, kterým je tajemník příslušné bezpečnostní rady, 

 pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

 zástupci základních složek IZS, 

 odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události či krizové situace. 

 

Na Obr. 2 je znázorněna základní organizační struktura krizového štábu. 

 

 

Obr. 2: Základní organizační schéma krizového štábu [6] 
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Doporučené rozdělení funkcí ve stálé pracovní skupině krizového štábu je, dá se říci, velmi 

stručné. Je stanoveno, že: [6] 

 tajemníkem krizového štábu ORP je tajemník bezpečnostní rady ORP, 

 další obsazovanou funkcí je vedoucí stálé pracovní skupiny (v případě směnného 

provozu vedoucí směn), kterého určuje předseda krizového štábu, 

 složení stálé pracovní skupiny je možné řešit variantně v závislosti na druhu 

mimořádné události nebo krizové situace, 

 složení krizového štábu konkrétní ORP, tedy i složení stálé pracovní skupiny, je 

obsaženo v příslušném krizovém plánu. 

 

Stálá pracovní skupina krizového štábu se může vnitřně členit buď s ohledem na odbornost 

členů a dalších osob přizvaných za účelem řešení mimořádné události nebo krizové situace 

(tzv. profesní členění), nebo je možné SPS KŠ členit s ohledem na zajištění procesů 

směřujících k jednotnému a společnému postupu při řešení mimořádné události nebo krizové 

situace (tzv. procesní členění). [6, 12] 

 

Směrnice [12] dále ukládá obci s rozšířenou působností projednat složení a organizaci 

krizových štábů s příslušným krajem a hasičským záchranným sborem kraje za účelem 

sjednocení jejich struktur a vzájemných vazeb v rámci kraje. 

 

3.2 Aktivace a způsob svolání krizového štábu 

Krizový štáb ORP aktivuje starosta obce s rozšířenou působností, který současně s vydáním 

pokynu ke svolání krizového štábu stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. [6] 

 

Předseda krizového štábu svolává krizový štáb pokud: [10] 

 je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti 

orgánu krizového řízení, 

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území spadající do působnosti orgánu krizového 

řízení nebo pro jeho část, 

 jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
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 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, 

 se jedná o úkol realizovaný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, 

 je tento postup potřebný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z předchozích uvedených podmínek. 

 

Svolání krizového štábu zpravidla realizuje příslušné operační a informační středisko 

integrovaného záchranného systému, které: [6, 12] 

 neprodleně povolá členy SPS, případně další osoby dle pokynu předsedy krizového 

štábu a obslužný personál pracoviště krizového štábu, 

 informuje členy bezpečnostní rady ORP o svolání krizového štábu, uvede čas a místo 

úvodního zasedání KŠ, 

 informuje bez zbytečného odkladu řídícího důstojníka HZS kraje o svolání krizového 

štábu ORP a termínu jeho úvodního zasedání. Řídící důstojník HZS kraje o svolání 

ihned informuje hejtmana a tajemníka krizového štábu kraje. 

 

Je-li krizový štáb ORP svolán jiným způsobem než prostřednictvím OPIS IZS informuje  

o tom tajemník krizového štábu ORP příslušné operační a informační středisko IZS. [12] 

 

3.3 Pracoviště krizového štábu 

Činnost krizového štábu se realizuje v prostorách, které se souhrnně nazývají jako pracoviště 

krizového štábu. [6] 

 

Pracoviště KŠ představuje soubor prostorových, personálních, materiálních, informačních  

a provozních potřeb pro zabezpečení nerušené práce krizového štábu. [6] 

 

Struktura pracoviště krizového štábu je znázorněna na další straně (viz Obr. 3). 
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Obr. 3: Organizační a provozní struktura krizového štábu [6] 

 

Prostorové uspořádání 

Pracoviště krizového štábu ORP je zřizováno v předem připravených prostorách obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností nebo hasičského záchranného sboru či v jiných vhodných 

objektech s ohledem na řešenou mimořádnou událost nebo krizovou situaci. [6, 12] 

 

Může se členit z hlediska: [6] 

- využití prostor pro umístění: 

 jednoúčelové, které slouží pouze pro činnost krizového štábu, 

 víceúčelové, prostory používané k různým účelům, 

- provozních priorit: 

 hlavní, základní pracoviště KŠ, 

 záložní, náhradní prostory, pro případ kdy není možné pracovat na hlavním 

pracovišti, 

- mobility: 

 stabilní, pracoviště umístěné trvale v budově, 

 mobilní, pracoviště umožňující práci krizového štábu v terénu (štábní 

automobil, autobus apod.), 

- úrovně ochrany personálu krizového štábu: 

 chráněné, pracoviště se zvýšenou odolností konstrukcí, 

 nechráněné, běžné prostory bez speciálních požadavků na ochranu. 
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Dle podmínek se na pracovišti krizového štábu zřizuje prostor pro zasedání krizového štábu  

a prostor pro činnost stálé pracovní skupiny. Jedná se např. o zasedací místnost  

na úřadě a přilehlé kanceláře. [6] 

 

Vybavení pracoviště krizového štábu 

Směrnice [12] stanovuje, že prostor pro zasedání krizového štábu musí: 

 být vybaven zařízením, které umožňuje pořízení zvukového záznamu ze zasedání 

krizového štábu, 

 být vybaven nezbytnými technickými, komunikačními a informačními prostředky 

(např. osobní počítač, telefon), 

 umožňovat překlenutí výpadku elektrické energie náhradním zdrojem zajišťujícím 

alespoň osvětlení a provoz technických, komunikačních a informačních prostředků, 

 být zajištěn před povětrnostními vlivy, 

 být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.  

 

V případě prostoru pro činnost stálé pracovní skupiny směrnice [12] uvádí, že prostor musí: 

 být vybaven zařízením umožňujícím pořízení zvukového záznamu, 

 být vybaven potřebnými technickými, komunikačními a informačními prostředky 

(např. osobní počítač, telefon), 

 umožňovat překlenutí výpadku elektrické energie náhradním zdrojem zajišťujícím 

alespoň osvětlení a provoz technických, komunikačních a informačních prostředků, 

 být zajištěn před povětrnostními vlivy, 

 být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob, 

 být vybaven nezbytnými administrativními prostředky, 

 umožňovat nepřetržitou činnost včetně zázemí pro stravování, odpočinek a osobní 

hygienu členů stálé pracovní skupiny.  

 

Je-li pracoviště krizového štábu rozmístěno do více objektů, je nutné, aby byla zabezpečena 

potřebná komunikace, trvalé spojení a zajištěny dopravní prostředky. [6] 

 

Potřebný personál k zajištění funkčnosti pracoviště krizového štábu 
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Ve směrnici [12] je stanoveno, že organizační a administrativní podmínky pro činnost 

krizového štábu zajišťuje pracoviště krizového řízení obecního úřadu ORP. Toto pracoviště je 

také pověřeno zajištěním technického a obslužného personálu. 

 

3.4 Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Krizový štáb ORP projednává možnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi 

ORP (předsedovi krizového štábu). Po aktivaci pracuje krizový štáb v jednom ze dvou 

formátů. A to ve formátu „Zasedání krizového štábu“ a formátu „Činnost stálé pracovní 

skupiny“. [6] 

 

3.4.1 Zasedání krizového štábu 

Zasedání krizového štábu se svolává dle potřeby. Řídí jej předseda krizového štábu. Rozlišuje 

se úvodní, průběžné a závěrečné zasedání, které se liší především obsahem. [6] 

 

Zasedání krizového štábu ORP se účastní: [12] 

 členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, 

 vedoucí stálé pracovní skupiny (popř. další členové SPS), 

 přizvaní odborníci. 

 

Předmětem jednání jsou zejména: [12] 

 vývoj a dopady mimořádné události či krizové situace, 

 nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 

 realizace krizových opatření, 

 realizace opatření ochrany obyvatelstva, 

 možnosti řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření,  

 způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace,  

 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

 rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady. 
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Ze zasedání je pořizován zvukový záznam, zápis a prezenční listina. Ukládají se spolu  

se zpracovanými dokumenty. K zabezpečení dokumentační činnosti by měla být předem 

pověřena určitá osoba (např. člen SPS KŠ). [6, 12] 

 

3.4.2 Činnost stálé pracovní skupiny 

Činnost stálé pracovní skupiny je realizována po celou dobu, po kterou je krizový štáb 

aktivován. Za fungování a činnost stálé pracovní skupiny odpovídá její vedoucí. [6] 

 

Stálá pracovní skupina pracuje obvykle nepřetržitě. Nepřetržitá činnost se může organizovat 

ve směnách. Pro zajištění směnnosti jsou do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny 

uvedeny a odborně připraveny alespoň dvě osoby. Délka jedné směny by neměla být delší než 

12 hodin. [6, 12] 

 

Mezi úkoly stálé pracovní skupiny především patří: [12] 

 příprava podkladů pro rozhodovací činnost předsedy krizového štábu (např. v oblasti 

ochrany obyvatelstva, ukládání pracovní povinnosti a výpomoci, zabezpečení 

nezbytných dodávek) včetně návrhů řešení, 

 sledování, analýza a vyhodnocování průběhu mimořádné události nebo krizové 

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

správními úřady, 

 dokumentování postupů řešení mimořádné události nebo krizové situace, vedení 

přehledu o nasazených silách a prostředcích a o dalších disponibilních silách 

použitelných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

 podpora činnosti starosty obce s rozšířenou působností při koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, 

 zajištění provedení úkolů ochrany obyvatelstva a dalších úkolů určených předsedou 

krizového štábu, 

 operativní součinnost s ostatními krizovými štáby, orgány krizového řízení a dalšími 

subjekty, které se podílejí na řešení mimořádné události či krizové situace, 

 organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných informačních 

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

a navrhování jejich změn, 

 vedení evidence finančních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události nebo 

krizové situace, 

 organizační zabezpečení materiální, technické a informační podpory nasazeným silám 

a prostředkům. 

 

3.5 Spolupráce krizových štábů 

Krizové štáby z důvodu efektivního řešení mimořádné události či krizové situace vzájemně 

spolupracují a udržují komunikaci a trvalé spojení. [12] 

 

Krizový štáb ORP udržuje nezbytnou komunikaci a trvalé spojení s příslušným OPIS IZS, 

krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedních obcí s rozšířenou působností a krizovými 

štáby obcí, jsou-li zřízeny (viz Obr. 4). Komunikaci a trvalé spojení KŠ ORP s okolím 

zabezpečuje stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností. [6] 

 

 

Obr. 4: Spolupráce a komunikace mezi krizovými štáby ORP [6] 
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Detaily ke způsobu předávání hlášení mezi krizovým štábem obce s rozšířenou působností  

a krizovým štábem kraje a detaily k jeho formám obsahuje krizový plán kraje a krizový plán 

ORP. [6] 

 

3.6 Dokumentace krizového štábu  ORP 

Pod pojmem dokumentace krizového štábu chápeme písemnosti zpracované po dobu činnosti 

krizového štábu při řešení mimořádné události či krizové situace. Dokumentaci zpracovává 

stálá pracovní skupina. [12] 

 

Krizový štáb by měl v průběhu své činnosti vést tyto dokumenty: [6, 12] 

 záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

 záznam o řešení mimořádné události či krizové situace a o přijatých opatřeních,  

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

 přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných 

zdrojů, 

 přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situace, 

 přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

či krizové situace, 

 přehled o nabídkách humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich 

rozdělení a distribuci, 

 návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

 hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

 evidenci odeslaných a doručených písemností, 

 zápis a zvukový záznam ze zasedání krizového štábu. 

 

Pokud některé dokumenty obsahují utajované informace nebo zvláštní skutečnosti, řídí  

se jejich zpracování a manipulace s nimi zvláštními právními předpisy. Při nakládání  

se schválenou dokumentací krizového štábu se postupuje dle zákona o archivnictví  

a spisové službě [26], viz též literatura [6]. 
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3.7 Odborná příprava 

Odborně připravený personál je základním předpokladem pro zajištění správné a efektivní 

práce krizového štábu. Toho je možné docílit soustavnou teoretickou a praktickou přípravou 

osob zařazených do krizových štábů, pravidelným ověřováním získaných znalostí  

a dovedností a odstraňováním odhalených nedostatků. [6] 

 

Směrnice [12] uvádí, že odborná příprava členů krizových štábů se zajišťuje především 

formou školení a cvičeními, která organizují příslušné orgány krizového řízení. Dále 

stanovuje, že předseda krizového štábu je povinen nařídit cvičení krizového štábu, pokud 

během uplynulých 12 měsíců nebyl svolán krizový štáb: 

 při cvičení složek IZS, 

 při cvičení orgánů krizového řízení, 

 při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

 

V oblasti odborné přípravy osob začleněných do krizových štábů je ponechán značný prostor. 

V podstatě záleží na předsedovi krizového štábu, jaký přístup zvolí. [6] 

 

Plán odborné přípravy 

K provedení odborné přípravy krizového štábu je možné zpracovat tzv. Plán odborné 

přípravy. Může být krátkodobý (na kalendářní rok) nebo dlouhodobý (na víceleté období). 

Jeho obsahem jsou zejména základní informace o druhu, rozsahu, obsahu, účastnících, 

termínu a místu realizace odborné přípravy. Doporučuje se jeho projednání v příslušné 

bezpečnostní radě. [6, 13] 

 

Odborná příprava personálu pracoviště krizového štábu 

V rámci odborné přípravy je potřeba počítat i s personálem pracoviště krizového štábu 

(ostraha, obslužný a technický personál). Tito lidé zajišťují na pracovišti krizového štábu 

provoz. Je tedy potřeba, aby byli se svými rolemi při zajišťování chodu na zmiňovaném 

pracovišti seznámeni. [6] 
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4 PŘIPRAVENOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP 

Pod pojmem připravenost se pro potřeby této práce rozumí schopnost krizového štábu 

provádět činnosti a plnit úkoly, které vedou k úspěšnému zvládnutí mimořádné události nebo 

krizové situace. 

 

Na základě teoretických poznatků z předchozí kapitoly bude nyní v obecné rovině shrnuto, co 

je pro správné fungování krizového štábu, resp. pro zajištění jeho připravenosti, nezbytné. 

 

Organizační uspořádání krizového štábu ORP 

Prvním důležitým faktorem pro správné fungování krizového štábu je jeho organizační 

struktura. Je však třeba podotknout, že v tomto ohledu legislativa [10] ponechává určitou 

volnost.  

 

Pevně stanoveno je, že základ krizového štábu tvoří: 

 předseda (starosta ORP), 

 členové bezpečnostní rady ORP a 

 členové stálé pracovní skupiny.  

 

Složení bezpečnostní rady je vymezeno nařízením vlády [10], které předepisuje maximální 

počet členů rady i to, kdo má být v radě obsazen.  

 

V případě stálé pracovní skupiny však jednotné uspořádání určeno není. Právní předpis [10] 

nestanovuje počet členů SPS, pouze doporučuje její složení (viz str. 21 – 22). Případně je zde 

možnost jejího vnitřního členění na procesní nebo profesní formu, což je stanoveno  

ve směrnici [12]. 

 

V podstatě jsou tedy v rámci krizového štábu legislativně stanoveny pouze 3 funkce:   

 předseda KŠ,  

 tajemník KŠ,  

 vedoucí stálé pracovní skupiny. 

Pracovní náplň těchto funkcí je uvedena v příloze č. 1. 
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Zřízení dalších funkcí v krizovém štábu konkrétní obce s rozšířenou působností by se pak 

mělo odvíjet z analýzy rizik. Je zásadní, aby byla do struktury krizového štábu dané ORP 

promítnuta rizika, která v patřičném území hrozí, tedy aby struktura krizového štábu 

odpovídala rizikům identifikovaným v území. Uspořádání KŠ ORP by navíc mělo 

korespondovat s tím, že krizový štáb této úrovně je současně krizovým štábem v katastrálních 

i správních hranicích obce. Ustavené funkce i přesné počty osob zařazených do konkrétního 

krizového štábu jsou pak obsaženy v krizovém plánu příslušné obce s rozšířenou působností. 

 

Zařazení členů krizového štábu do jednotlivých zřízených funkcí by samozřejmě mělo 

odpovídat odbornosti těchto osob. Je rovněž důležité jasně stanovit pravomoci, odpovědnosti 

a úkoly všech členů vzhledem k funkci, kterou budou ve štábu vykonávat. S tím souvisí  

i otázka zastupitelnosti. Pro každou funkci by měl být předurčen dostatečný počet lidí 

(minimálně dva). 

 

Za nezbytné se také považuje vést seznam osob, jež jsou do krizového štábu zařazeny. 

Seznam by měl obsahovat telefonní čísla, adresu bydliště a do zaměstnání a další varianty 

spojení na každého člena. Je žádoucí seznam pravidelně aktualizovat. Pro zabezpečení 

aktualizace by měla být určena odpovědná osoba.  

 

Pracoviště krizového štábu 

Zásadní roli v rámci připravenosti hraje také volba vhodných prostor pro zřízení pracoviště 

krizového štábu a zajištění jeho potřebného vybavení. 

 

Varianty toho, v jakých objektech je možné pracoviště zřídit, již byly zmíněny (viz str. 24). 

Samozřejmě nejlepším řešením je jeho umístění v objektu, který je ve vlastnictví příslušné 

obce s rozšířenou působností. 

 

Velkým kladem také může být zřídit pracoviště krizového štábu jako jednoúčelové, což 

znamená, že bude sloužit výhradně pro činnost krizového štábu. Může to značně zjednodušit  

a urychlit zprovoznění pracoviště. 
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Z hlediska dislokace prostor pro činnost krizového štábu je potřeba vzít v úvahu hrozby  

a rizika, která mohou dané pracoviště, resp. funkčnost krizového štábu narušit. Je tedy vhodné 

provést analýzu vnitřních i vnějších rizik konkrétního pracoviště a popř. přijmout účinná 

opatření k jejich eliminaci. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se mohou vyskytnout 

různé případy, kdy není možné na určeném pracovišti (tzv. hlavním pracovišti) krizového 

štábu pracovat. Důvodem mohou být např. právě zmiňovaná rizika. Proto je důležité mít 

k dispozici také náhradní prostory (tzv. záložní pracoviště) pro činnost krizového štábu. 

 

Pracoviště krizového štábu by dále mělo: [6, 12] 

 disponovat kapacitou přiměřenou očekávanému počtu zúčastněných osob, 

 umožňovat nepřetržitý pracovní cyklus, 

 mít vyčleněny prostory pro stravování, odpočinek a osobní hygienu členů krizového 

štábu (zde je potřeba vzít v úvahu také dostupnost sociálních zařízení, která by měla 

být přijatelná), 

 být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

 

Nepostradatelnou součástí pracoviště krizového štábu je jeho vybavení, kam patří např. 

dataprojektory, projekční plátna, zařízení pro pořízení zvukového záznamu, také kancelářské 

potřeby (tužky, pastelky, poznámkové bloky atd.), což uvádí i literatura [6]. 

 

Pro účely této práce byl sestaven ucelený přehled nezbytného vybavení pracoviště krizového 

štábu, který je uveden v příloze č. 2. 

 

O tom, jakým vybavením konkrétní pracoviště krizového štábu skutečně disponuje, je potřeba 

vést přehled. Proto je vhodné sestavit jeho seznam. Ten by pak měl být pravidelně 

aktualizován. Nutností je také přezkoumávat funkčnost pořízeného vybavení. 

 

Směrnice [12] uvádí, že organizační a administrativní podmínky pro činnost krizového štábu 

zajišťuje pracoviště krizového řízení příslušného obecního úřadu ORP. Pro zajištění chodu 

pracoviště je však důležité mít k dispozici i další osoby: [6] 

 obslužný personál (např. pro úklid, údržbu, stravování), 

 technický personál (např. pro zajištění provozu IT), 
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 ostraha pracoviště, 

 řidič (pro případný výjezd členů KŠ). 

 

Aktivace krizového štábu 

Dalším faktorem, jenž hraje důležitou roli v oblasti připravenosti krizového štábu, je jeho 

aktivace. O aktivaci KŠ ORP pojednává kapitola 3.2. Ovšem z hlediska připravenosti v této 

oblasti, je třeba zmínit ještě některé další podrobnosti. 

 

Skutečnost, že krizový štáb svolává jeho předseda, již byla uvedena. Je však potřeba počítat  

i s tím, že může nastat situace, kdy předseda krizového štábu z nějakého důvodu nebude moci 

štáb svolat. Pro takové případy je vhodné, aby svoláním krizového štábu byla pověřena i další 

osoba.  

 

V rámci aktivace je žádoucí, aby byly pro svolání krizového štábu konkrétní obce s rozšířenou 

působností stanoveny jasné postupy. Literatura [6] uvádí, že tyto postupy jsou pak uvedeny 

v krizovém plánu příslušné ORP nebo ve statutu, případně jiném dokumentu. Nejčastěji se  

ke svolání používá obvolávání členů krizového štábu prostřednictvím telefonu na předem 

známá telefonní čísla. Další možností je také zasílání SMS zpráv s požadavkem o potvrzení 

přijetí zprávy nebo moderní technologie AMDS umožňující hromadné vyrozumění členů 

krizových štábů. Výhodou této technologie je, že na rozdíl od zasílání SMS zpráv systém 

vytváří zpětnou vazbu a je schopen vyhodnotit, zda hlasová zpráva byla či nebyla přijata, viz 

též zdroj [6]. 

 

Je také vhodné předem určit způsob dopravy a časový limit pro dostavení se členů krizového 

štábu na stanovené místo. 

 

Pro zajištění připravenosti v oblasti aktivace KŠ je potřeba pravidelně provádět:  

 cvičné svolání členů krizového štábu a  

 kontrolu dosažitelnosti členů krizového štábu.  
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V rámci této práce termín cvičené svolání krizového štábu představuje činnost, kdy se jeho 

členové musí ve stanoveném čase dostavit na předem určené místo. Provádí se tedy praktický 

nácvik.  

 

Kontrolou (ověřením) dosažitelnosti se rozumí kontrola, kdy členové krizového štábu 

prokážou svou dosažitelnost prostřednictvím mobilního telefonu, resp. zpětným potvrzením  

o možnosti dostavit se na pracoviště krizového štábu. Povinnost skutečně se dostavit  

na příslušné pracoviště však není stanovena.  

 

Co se týká zajištění nácviků a kontrol dosažitelnosti je žádoucí, aby: 

 byla určena odpovědná osoba, 

 byla vedena dokumentace nebo záznam o jejich uskutečnění, 

 bylo realizováno jejich vyhodnocení. 

 

Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Z hlediska připravenosti krizového štábu je také zásadní zajistit jeho činnost. Právě  

pro zabezpečení činnosti je vhodné, aby měl krizový štáb zpracován statut
1
 a jednací řád

2
, viz 

též směrnice [12]. 

 

Důležitou roli při zvládání mimořádných událostí nebo krizových situací rovněž hraje 

vzájemná spolupráce krizových štábů. To, že je nezbytné, aby mezi sebou krizové štáby 

udržovali komunikaci a trvalé spojení, již bylo zmíněno. Podstatné je však také zajištění 

spolupráce krizového štábu i s dalšími orgány a organizacemi, které se podílejí na řešení 

mimořádné události nebo krizové situace. 

 

Dalším klíčovým faktorem pro správné fungování krizového štábu je zabezpečení 

dokumentační činnosti. V  kapitole 3.6 je zmíněno, že pod pojmem dokumentace krizového 

štábu se rozumí písemnosti zpracované po dobu jeho činnosti. Uvádí se zde také přehled 

dokumentů, které by měl krizový štáb v průběhu své činnosti vést. Pro zajištění efektivní 

                                                
1 Statutem krizového štábu se rozumí jeho organizační řád. [21] 

2 Jednací řád krizového štábu je vnitřní předpis, který upravuje činnost krizového štábu při jeho zasedání. [22] 
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práce štábu je však potřeba, aby část dokumentace byla připravena už v době před jeho 

aktivací, což zmiňuje literatura [6].  

 

Mezi předem připravenou dokumentaci patří: [6] 

 vlastní zpracované dokumenty – vzory formulářů, tabulek, pomůcek apod., 

 převzaté dokumenty – především krizový plán ORP a dále pak dokumenty používané 

při jeho zpracování (např. krizový plán kraje, havarijní plán kraje, vnější havarijní 

plány, povodňový plán ORP atd.). 

 

Krizový štáb ORP by měl disponovat následujícími mapovými podklady: [6] 

 mapou správního území vlastní ORP v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 25 000, 

 mapami jednotlivých obcí ve správním obvodu v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 10 000, 

 mapou správního území kraje v měřítku 1 : 50 000, 

 mapou republiky v měřítku 1 : 200 000. 

 

Dále je potřeba: 

 určit, kdo bude zabezpečovat přípravu dokumentace krizového štábu obce s rozšířenou 

působností, 

 aby byl pro případ, kdy dokumenty obsahují utajované informace nebo zvláštní 

skutečnosti, připraven systém jejich ochrany, 

 dokumentaci krizového štábu pravidelně aktualizovat a také archivovat.  

 

Odborná příprava členů krizového štábu 

Pro zabezpečení správného fungování krizového štábu je bezpochyby potřeba, aby jeho 

členové byli odborně připraveni. Směrnice [12] se z hlediska odborné přípravy však vyjadřuje 

velmi stroze (viz str. 30).  

 

Nejsou k dispozici žádné podrobnosti k provádění odborné přípravy, které by odpověděly  

na následující otázky: [6] 

 Kdo je způsobilý vzdělávat (zřizovatel, HZS kraje, firma s akreditací)? 

 Co má být obsahem odborné přípravy? 
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 Jaký časový rozsah by měla odborná příprava mít? 

 Jak často by měla odborná příprava probíhat (vícekrát ročně, 1x ročně, 1x za 5 let)? 

 

Existuje pouze ustanovení, které říká, že připravenost členů krizového štábu se ověřuje 

přinejmenším jednou ročně: [6] 

 činností krizového štábu při cvičení složek IZS nebo při cvičení orgánů KŘ, 

 samostatným cvičením krizového štábu, 

 činností KŠ při řešení mimořádné události či krizové situace. 

 

Dále však už není stanoveno: [6] 

 jak se určí úroveň připravenosti krizového štábu,  

 jaké metody k měření připravenosti použít, 

 jaká úroveň připravenosti je přijatelná apod.  

 

Co se tedy týká odborné přípravy: 

 je dobré zpracovat plán odborné přípravy, 

 měla by být realizována alespoň jednou ročně, 

 měla by obsahovat teoretickou i praktickou část, 

 měly by být vedeny seznamy osob, které se přípravy zúčastnily, 

 je vhodné určit osobu odpovědnou za její zajišťování, 

 účelná by byla vstupní příprava osob nově zařazených do krizového štábu. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÝCH ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ 

PŘIPRAVENOSTI 

V této kapitole je provedena analýza dosavadních způsobů hodnocení úrovně připravenosti 

krizových štábů v České republice. Dále je zde popsán přístup k ověřování úrovně 

připravenosti používaný ve Spolkové republice Německo. 

 

5.1 Česká republika 

V ČR je kontrola úrovně připravenosti krizových štábů prováděna prostřednictvím 

prověřovacích cvičení a také administrativně-správní cestou (kontrolní činnost). Kontrolní 

činnost se však na rozdíl od prověřovacích cvičení nepoužívá tak často. Je třeba podotknout, 

že souhrnná metodika, jak v těchto případech postupovat, není k dispozici. Vytváří se tak 

prostor pro rozmanitý přístup, avšak s výsledky, které nelze často použít ani pro porovnání  

v rámci krajů. [6] 

 

5.1.1 Prověřovací cvičení 

Ověřování připravenosti na krizové situace cvičeními je uloženo krajskému, popř. obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. [1, 5] 

 

Literatura [6] uvádí, že postup pro přípravu cvičení orgánů krizového řízení, resp. cvičení 

složek IZS, je řešen prostřednictvím několika metodik [14, 15]. 

 

Cílem prověřovacích cvičení je kontrola úrovně a zhodnocení stavu připravenosti. Jedná se  

o uskutečnění praktické prověrky, která je následně vyhodnocena. [5, 13] 

 

Prověřovací cvičení je možné členit na 3 základní fáze a to fázi přípravy, provedení cvičení 

a vyhodnocení. [13, 14, 15] 

 

Příprava prověřovacího cvičení zahrnuje zejména: [13, 14] 

 sestavení týmu pro zajištění přípravy, realizaci a vyhodnocení cvičení včetně 

organizačních požadavků, 
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 zpracování dokumentace prověřovacího cvičení (námět
3
, plán provedení cvičení

4
 

včetně příloh, organizační pokyn atd.), 

 příprava prostor cvičení a materiálně-technické zabezpečení, 

 pozvání účastníků cvičení. 

 

Po realizaci prověřovacího cvičení následuje fáze jeho vyhodnocení. Vyhodnocení cvičení 

především zahrnuje: [13, 14] 

 hodnocení splnění cílů cvičení, 

 hodnocení činnosti cvičících, 

 hodnocení připravenosti cvičících k plnění úkolů, 

 hodnocení přínosu cvičení, 

 nedostatky zjištěné v organizaci cvičení, 

 nedostatky v oblasti připravenosti cvičících, 

 nedostatky zjištěné v oblasti materiálně-technického zabezpečení, 

 návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně stanovení termínů jejich 

plnění. 

 

Prostřednictvím prověřovacích cvičení však není možné docílit komplexní kontroly 

připravenosti. Výsledek značně závisí na přípravě podkladů pro vyhodnocení cvičení a také 

na přípravě hodnotících osob. Zásadní je rovněž fakt, do jaké míry se podaří při cvičení 

přiblížit skutečným podmínkám. [5] 

 

5.1.2 Kontrolní činnost 

Jak už bylo uvedeno, další známou metodou, která se v současné době používá pro stanovení 

úrovně připravenosti, je kontrolní činnost neboli výkon státního odborného dozoru. Tuto 

činnost realizují zákonem stanovené orgány. [5] 

 

                                                
3 Námět cvičení zasvěcuje cvičící do situace. [13] 

4 Plán provedení cvičení vytváří podmínky pro jeho plynný a organizovaný průběh. Obsahuje především téma  

a cíl cvičení, místo a termín provedení, orgány a organizace, které se účastní cvičení atd. [13] 
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Definování předmětu kontroly je v právních předpisech řešeno různým způsobem. Krizový 

zákon [1] zmiňuje, že orgány krizového řízení jsou oprávněny v mezích své působnosti 

kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. [5] 

 

Kontrolní orgány jsou při výkonu kontrolní činnosti vázány především ustanovením zákona  

o státní kontrole [16]. V praxi jde o to, že pokud není předmět kontroly ve speciálním zákoně 

detailně vymezen, vymezit jej je pak povinností kontrolních orgánů. Ty kupříkladu musí uvést 

také požadavek k ověření připravenosti. [5] 

 

Výsledek ověřování připravenosti, resp. tedy kontroly připravenosti se váže především  

na administrativní zhodnocení statických údajů. Jako podklad slouží obzvláště náležitá, 

povinně vedená dokumentace poskytnutá kontrolnímu orgánu, popř. odpovědi na jeho otázky 

nebo poznatky nabyté fyzickou obhlídkou. Ovšem je zjevné, že není možné zkontrolovat vše, 

a že úroveň kvality výsledků provedené kontroly je ke všemu mnohdy velmi závislá  

na schopnostech a kvalitách kontrolora. [5] 

 

5.1.3 Další přístupy 

Pro stanovení úrovně připravenosti je možné použít i další přístupy, např.: [6] 

 expertní odhad, 

 modelování a simulace, 

 komplexní kontroly jakosti (neboli „TQM“). 

 

Expertní odhad je metoda pro stanovení určité hodnoty na základě znalostí a zkušeností 

expertů. Jejím účelem je nahradit jiné, mnohdy přesnější způsoby stanovení požadované 

hodnoty (např. měření, výpočet atd.), které nelze z určitých důvodů provést. [17] 

 

Modelování je činnost, která vede k nalezení matematického či fyzikálního útvaru, jenž svými 

vlastnostmi charakterizuje zkoumaný systém. Experimentování s tímto modelem  

se nazývá simulace. [18]  
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Termín Total quality management označuje podnikovou strategii, která staví do centra všech 

činností v podniku spokojenost zákazníků. Cílem TQM je nepřetržité zdokonalování podniku 

pro zákazníky, vlastníky a zaměstnance. [19] 

 

Tyto zmíněné metody se však ke stanovení úrovně připravenosti krizových štábů v praxi 

v podstatě nepoužívají. [5] S ohledem na rozsah práce nebylo použití těchto metod dále 

zkoumáno.  

 

Nabízí se však ještě jeden přístup k hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů, a to 

metodou kontrolních seznamů. [6] Možnost jejího využití bude předmětem kapitoly č. 6.  

 

5.2 Spolková republika Německo 

V Německu se kontrola úrovně připravenosti orgánů krizového řízení, štábů a dalších orgánů 

a organizací, které se podílejí na zvládání krizových situací, uskutečňuje formou strategických 

cvičení. Jedním z nich je např. LÜKEX, což je národní cvičení krizového řízení, které  

se ve Spolkové republice Německo koná každé dva roky. 

 

Hlavním cílem strategického cvičení krizového managementu je vyzkoušet a prověřit 

spolupráci různých správních celků (místních, regionálních, federálních), soukromých 

subjektů kritické infrastruktury, klíčových organizací a sdružení (charitativní organizace, 

sdružení hasičů) k zajištění účinnější ochrany obyvatelstva v rámci celého Německa. 

 

Cyklus cvičení 

Celý cyklus strategického cvičení zpravidla trvá 16 – 18 měsíců. Zahrnuje čtyři fáze, a to 

plánování cvičení, jeho přípravu, realizaci a vyhodnocení cvičení. 

 

Téma cvičení 

Příslušné téma strategického cvičení (např. povodeň, výpadek proudu, pandemie) se stanoví 

na základě komplexního posouzení a hodnocení rizik ze strany vedení cvičení. Podporou  

při rozhodování o tématu cvičení může být např.: analýza rizik orgánů civilní ochrany, 

dokumentace z uskutečněných cvičení, zprávy o skutečných krizových situacích, odkazy 

jiných zemí a mezinárodních organizací apod. 
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Plán cvičení 

Plán cvičení je základním dokumentem každého strategického cvičení. Obsahuje klíčové body 

a pokyny pro celý jeho cyklus. Stanovuje zpravidla téma cvičení, vedení cvičení, účastníky 

cvičení, zásady pro organizaci cvičení, cíle cvičení, základní rysy scénářů cvičení, začátek  

a konec cvičení (trvání cvičení), zásady fiktivní komunikace s médii a veřejností, zásady 

koordinace cvičení, zásady hodnocení cvičení, řízení nákladů. Může však obsahovat i další 

informace, které jsou důležité pro pochopení, přípravu, realizaci a vyhodnocení cvičení. 

 

Cíle cvičení 

V průběhu plánování strategického cvičení si jeho účastníci zvolí cíle cvičení (obecné  

i specifické), které jsou odvozené od tématu cvičení.  

Obecnými cíly  jsou například: [20] 

 prověření a optimalizace přeshraniční spolupráce, 

 spolupráce mezi dotčenými subjekty (ministerstva, odbory, úřady, organizace), 

 nácvik a optimalizace krizové komunikace s médii a veřejností, 

 koordinace činností mezi účastníky cvičení. 

Specifické cíle cvičení: [20] 

 kontrola a zlepšení 

- činností (procesů) ve cvičících štábech, 

- účinnosti a spolehlivosti struktur krizového řízení (organizace, vedení, 

komunikace), 

- nástrojů pro posouzení situace, 

- schopností poskytnout potřebné odborné znalosti pro řešení krizí, 

- civilně-vojenské spolupráce, 

 identifikace slabých míst v organizaci struktury a procesu krizového managementu, 

 zajištění udržitelnosti ve zvládání krizových situací, zejména při delším nasazení, atd. 

 

Účastníci cvičení 

Z funkčního hlediska jsou při strategických cvičení účastníci rozlišováni do tří skupin: [20] 
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 Vedení cvičení je odpovědný rozhodovací orgán, který řídí strategické cvičení  

po celou dobu jeho trvání. Rozhoduje, mimo jiné, o tématu cvičení, o začátku a konci 

cvičení, o přerušení nebo ukončení cvičení ze zvláštních důvodů, schvaluje plán 

cvičení apod. 

 Cvičící štáby tvoří jádro strategického cvičení. Můžou to být například krizové štáby 

konkrétních spolkových zemí, soukromých podniků, spolků a dalších organizací.  

 Řídící organizace jsou zástupci účastníků cvičení pověření plánováním, přípravou  

a realizací cvičení. Jejich součástí jsou i pozorovatelé cvičení, kteří sledují, hodnotí  

a dokumentují průběh velení a práce ve cvičících štábech a podávají o tom zprávy. 

 

Realizace cvičení 

Realizace cvičení je vyvrcholením a zároveň zkouškou úspěchu až 18měsíční intenzivní 

práce. Po skončení strategického cvičení následuje jeho vyhodnocení. 

 

Vyhodnocení cvičení 

Na základě získaných poznatků z průběhu cvičení se vypracovává společná hodnotící zpráva, 

která se poskytne všem účastníkům cvičení. 

 

S konkrétním obsahovým rámcem hodnocení cvičení a z něj odvozených hodnotících kritérií 

musí být seznámeni všichni účastníci cvičení předem. Metodika hodnocení cvičení totiž musí 

být všemi účastníky schválena v předstihu. Přitom by měly hrát specifickou roli standardy, 

které jsou uznávané pro krizový management. 

 

Pro hodnocení cvičení jsou stanoveny následující osvědčené zásady: [20] 

 K zachování co možná nejkomplexnějšího obrazu by měly být použity různé metody 

hodnocení jako obsahová analýza, průzkum a pozorování. 

 Snahou je vytvořit rozsáhlou, pokud možno IT podporovanou dokumentaci průběhu 

cvičení prostřednictvím řídící organizace, obzvláště prostřednictvím pozorovatelů 

cvičení. Při tom by měli pozorovatelé cvičení využít dotazníky nebo check listy 

připravené pro vyhodnocení, popř. jiný odpovídající nástroj. 
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 Důležitým předpokladem pro vyhodnocení je dokumentace rozhodování a opatření 

cvičících štábů. Z toho důvodu by měli mít pozorovatelé cvičení přístup na všechny 

schůze. Písemné podklady pro rozhodování by měly být dodatečně zprostředkovány 

vedení cvičení. 

 Řídící cvičení by měli mít možnost účastnit se videokonferencí a telefonních 

konferencí. 

 Už v průběhu cvičení by měly být shromažďovány a zaznamenávány poznatky  

pro vyhodnocení cvičení. 

 Osvědčilo se prvotní, spontánní hodnocení cvičících štábů ihned po ukončení cvičení 

(tzv. okamžité hlášení). 

 Hlavní účastníci cvičení vyhotoví zprávu o poznatcích ze cvičení v jejich příslušné 

oblasti. Pro tyto zprávy by mělo být zadáno závazné členění, aby tak bylo usnadněno 

vyhodnocení. 

 

 

Obr. 5: Proces vyhodnocení cvičení [20] 

 

Na výše uvedeném obrázku (Obr. 5) je znázorněn průběh vyhodnocení cvičení. Podkladem  

pro celkové vyhodnocení cvičení jsou: [20] 

 zprávy účastníků cvičení o poznatcích ze cvičení, 

 vyhodnocení dokumentace (dokumentace o rozhodnutích a o průběhu cvičení), 
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 vyhodnocení dotazníků
5
, 

 zprávy pozorovatelů, 

 údaje z centrálních vyhodnocovacích workshopů
6
. 

 

Hlavním obsahem závěrečné zprávy o vyhodnocení je: [20] 

 hodnocení koncepce souhrnného cvičení s dílčími procesy plánování, přípravy  

a průběhu cvičení, 

 hodnocení strategického krizového managementu účastníků cvičení, 

 hodnocení krizové komunikace, 

 hodnocení psychosociálních aspektů krizového managementu, 

 hodnocení stávajících nařízení (ustanovení), metod a preventivního plánování (právní 

předpisy, nouzové plány, analýzy rizik), 

 doporučení pro jednání o zlepšení krizového managementu. 

 

Závěrečná zpráva o vyhodnocení je výchozím bodem pro optimalizaci struktur a metod 

krizového managementu v oblasti ochrany obyvatelstva a vzdělávání v krizovém řízení. 

 

Celá tato kapitola (5.2) byla zpracována podle literatury [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Jedná se o dotazníky pro cvičící a pozorovatele cvičení, které mají sloužit jednak k osobnímu rozvoji a také 

mají být sestaveny tak, aby sloužily k optimalizaci konceptu cvičení a krizového managementu. Prostřednictvím 

tohoto dotazování se vygenerují data, které vedle obsahové hodnoty umožňují vizualizaci výsledků cvičení  

ve formě grafů, diagramů apod. [20] 

6 V centrálním vyhodnocovacím workshopu jsou projednány a hodnoceny všechny aspekty plánování a průběhu 

cvičení. [20] 
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5.3 Shrnutí poznatků 

Po provedené analýze v oblasti hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů byl učiněn 

závěr, že této problematice není v České republice věnována dostatečná pozornost. 

 

V současné době, jak už bylo řečeno, se používají dva způsoby pro hodnocení úrovně 

připravenosti krizových štábů, tedy:  

 prověřovací cvičení a 

 kontrolní činnost orgánů, 

z nichž metoda prověřovacích cvičení je aplikována mnohem častěji. 

 

Prověřovací cvičení určitě jsou jedním z vhodných způsobů pro přípravu a ověřování 

funkčnosti krizových štábů. Kontrola úrovně připravenosti formou cvičení je realizována  

i ve Spolkové republice Německo, jak už bylo prezentováno v předchozím. Je však důležité 

podotknout, že v rámci prověřovacích cvičení prováděných v ČR nejsou pro vyhodnocení 

provedeného cvičení stanovena měřitelná kritéria, což je problém. Nelze tak přesně s jistotou 

říci, kdy je a kdy není krizový štáb pro řešení mimořádných událostí či krizových situací 

připraven. Proto, aby byla realizace prověřovacích cvičení efektivní, je potřeba výsledky 

z provedených cvičení nějakým způsobem měřit. V rámci prověřovacích cvičení je tedy 

žádoucí sjednotit postupy pro jejich realizaci a pro jejich vyhodnocení definovat měřitelná 

kritéria, viz též literatura [6]. 

 

Hodnocení úrovně připravenosti také může ztěžovat fakt, že směrnice [12] je, co se týká 

krizových štábů, v mnoha ohledech značně benevolentní. Například není sjednoceno jejich 

organizační uspořádání, volnost je ponechána také v oblasti odborné přípravy členů krizového 

štábu apod. Je otázkou, zda je takové řešení vhodné. Z důvodu nejednotnosti totiž není možné 

výsledky z uskutečněných prověřovacích cvičení srovnávat ani v rámci krajů, natož v rámci 

celé České republiky. Právě srovnávání výsledků by mohlo přispět k vzájemné inspiraci 

v oblasti zabezpečení a zlepšení připravenosti krizových štábů. Čili pokud by v budoucnu 

došlo k upravení směrnice, resp. sjednocení některých oblastí práce krizového štábu (zejména 

pak sjednocení organizačních struktur), předpokládá se, že by to hodnocení úrovně 

připravenosti krizových štábů mohlo výrazně zjednodušit. 
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Absence metod pro stanovení úrovně připravenosti krizových štábů v současných 

podmínkách je zjevná. Je tedy potřeba: 

 určit metodu pro stanovení úrovně připravenosti, 

 definovat k ní měřitelná kritéria a  

 vymezit jaká úroveň připravenosti je přijatelná a jaká už nikoliv. 

 

Pro efektivní práci krizového štábu je žádoucí znát úroveň jeho připravenosti, vědět co je 

nutné zlepšit a jaké nedostatky odstranit. 

 

V práci (viz str. 40 – 41) již byly zmíněny možnosti využití různých metod pro stanovení 

úrovně připravenosti. V kapitole č. 6 bude pro hodnocení úrovně připravenosti krizového 

štábu prezentována metoda kontrolních seznamů. 
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6 H ODNOCENÍ ÚROVNĚ PŘIPRAVENOSTI KRIZOVÝCH 

ŠTÁBŮ FORMOU KONTROLNÍCH SEZNAMŮ 

Z důvodu zjištěné absence metod a k nim definovaných měřitelných kritérií pro hodnocení 

úrovně připravenosti krizových štábů, bude v této kapitole navržen nový způsob hodnocení, 

a to ve formě kontrolních seznamů.   

 

Je důležité upozornit, že vytvořené seznamy budou zaměřeny na stanovení úrovně 

připravenosti krizových štábů na úrovni obcí s rozšířenou působností. 

 

6.1 Vymezení zásad 

Nejdříve je potřeba definovat zásady, na základě kterých bude ověřování úrovně připravenosti 

realizováno.  

 

Pro hodnocení úrovně připravenosti krizového štábu se jako zásadní jeví: 

1. organizační připravenost krizového štábu, 

2. personální připravenost krizového štábu, 

3. připravenost pracoviště krizového štábu, 

4. připravenost v oblasti aktivace krizového štábu, 

5. postupy a činnosti krizového štábu. 

 

Důvodem pro stanovení těchto zásad je, že každá uvedená oblast má v rámci celkové 

připravenosti krizového štábu svůj určitý význam. 

 

6.2 Definování kritérií 

Výše určené zásady se zároveň použijí jako hodnotící kritéria, na jejichž základě budou 

kontrolní seznamy pro hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností sestaveny. 

 

Definovaná kritéria: 
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1. Organizační připravenost – toto kritérium je zaměřeno na posouzení připravenosti 

krizového štábu z hlediska jeho organizační struktury a funkcí v něm zřízených. 

 

2. Personální připravenost – kritérium personální připravenost je orientováno 

na posouzení připravenosti krizového štábu z hlediska jeho personálního zabezpečení 

(početní stav členů krizového štábu, odborná příprava, obslužný a technický personál). 

 

3. Připravenost pracoviště krizového štábu – uvedené kritérium stanoví úroveň 

připravenosti krizového štábu v oblasti zajištění funkčnosti jeho pracoviště. Bude zde 

posuzováno prostorové a provozní zabezpečení, vybavení a také rizika, která by mohla 

provoz pracoviště narušit. 

 

4. Připravenost v oblasti aktivace krizového štábu – zmíněné kritérium má posoudit 

připravenost krizového štábu co se týče jeho svolání (aktivace). 

 

5. Postupy a činnosti krizového štábu – účelem tohoto kritéria je určit připravenost 

krizového štábu z hlediska postupů, činností a procesů v něm probíhajících. Kritérium 

je tedy zaměřeno na předpisy krizového štábu, na spolupráci mezi krizovými štáby  

a také na dokumentaci. 

 

Pro přehlednost jsou definovaná kritéria shrnuta v níže uvedené tabulce (Tab. 2). 

 

Tab. 2: Stanovená kritéria 

Č. k. KRITÉRIA 

K1 organizační připravenost 

K2 personální připravenost 

K3 připravenost pracoviště krizového štábu 

K4 připravenost v oblasti aktivace krizového štábu 

K5 postupy a činnosti krizového štábu 
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6.3 Přiřazení váhových koeficientů 

Proto, aby bylo možné úroveň připravenosti krizového štábu změřit, je nutné přiřadit již 

stanoveným kritériím jejich váhové koeficienty. Každé definované kritérium má totiž  

na celkovou připravenost krizového štábu svůj zásadní vliv. 

 

Jednotlivým kritériím byly přiřazeny následující váhové koeficienty (viz Tab. 3). 

 

Tab. 3: Váhové koeficienty 

Č. k. STANOVENÁ KRITÉRIA - Kn VÁHY KRITÉRIÍ - Vkn 

K1 organizační připravenost 0,25 

K2 personální připravenost 0,25 

K3 připravenost pracoviště krizového štábu 0,20 

K4 připravenost v oblasti aktivace krizového štábu 0,15 

K5 postupy a činnosti krizového štábu 0,15 

  1 

 

Nejvyšší váhy byly přiřazeny kritériím: 

- organizační připravenost a 

- personální připravenost.  

 

A to z toho důvodu, že tyto ukazatele jsou považovány z hlediska zabezpečení funkčnosti 

krizového štábu za nejdůležitější. Jinak řečeno, základem kvalitní připravenosti krizového 

štábu je jeho optimální organizační uspořádání a dostatek personálu s odpovídající odborností. 

 

V pořadí druhý nejvyšší váhový koeficient byl přiřazen kritériu připravenost pracoviště 

krizového štábu. Toto kritérium je pokládáno za velmi podstatné, jelikož umístění pracoviště  

a zabezpečení potřebného vybavení má na připravenost krizového štábu zásadní vliv. Jinak 

řečeno, pokud má krizový štáb k dispozici nezbytné vybavení pro podporu své činnosti, může 

to značně zvýšit kvalitu jeho vykonávané práce. 
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V porovnání se stanovenými kritérii se jako méně významná jeví kritéria: 

- připravenost v oblasti aktivace krizového štábu a  

- postupy a činnosti krizového štábu. 

 

Proto byla jejich důležitost ohodnocena nejnižší váhou. V žádném případě však není cílem 

tato dvě kritéria zlehčovat. Včasné a rychlé svolání krizového štábu a následně prováděné 

úkony, které mají vést ke zvládnutí mimořádné události nebo krizové situace, jsou z hlediska 

správného fungování krizového štábu také podstatné.  

 

6.4 Sestavení kontrolních seznamů 

Na základě stanovených měřitelných kritérií byly vytvořeny kontrolní seznamy jako nástroj 

pro hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů na úrovni obcí s rozšířenou působností.  

Přesněji řečeno ke každému kritériu byl vytvořen kontrolní seznam, který je dále rozdělen  

do bloků podle obsahu otázek.  Celkově tedy bylo sestaveno 5 kontrolních seznamů.  

 

Kontrolní seznam: 

- Organizační připravenost je uveden v příloze č. 3 

- Personální připravenost je obsahem přílohy č. 4 

- Připravenost pracoviště krizového štábu je v příloze č. 5 

- Připravenost v oblasti aktivace krizového štábu obsahuje příloha č. 6 

- Postupy a činnosti krizového štábu je obsažen v příloze č. 7. 

 

6.5 Vyhodnocení kontrolních seznamů 

Odpovědi na jednotlivé otázky všech kontrolních seznamů byly zvoleny ve formě ANO/NE. 

To znamená, že na všechny položené otázky je vyžadována jasná odpověď. 

 

Nejdříve je potřeba provést hodnocení dílčích kritérií a následně potom vyhodnotit celkovou 

připravenost krizového štábu. 
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Dílčí kritéria budou vyhodnocována tak, že se sečtou všechny kladné odpovědi konkrétního 

kontrolního seznamu a porovnají se s celkovým počtem jeho odpovědí. Výsledek se následně 

vyjádří v procentech, upraveno dle [24]. 

 

Pro výpočet se použije vzorec (1). 

 

 Pko = (∑Pko / ∑Pcpo) ∙ 100 [%] (1) 

 

kde: Pko je součet všech kladných odpovědí, 

 Pcpo je celkový počet odpovědí. 

 

K hodnocení dílčích kritérií byla sestavena níže uvedená tabulka. Podle procentuálního 

výsledku se následně konkrétnímu kritériu přiřadí odpovídající bodové hodnocení. 

 

Tab. 4: Hodnocení dílčích kritérií - upraveno dle [23] 

Kladné odpovědi [%] Dílčí připravenost KŠ - Kn 
Bodové 

hodnocení - Kn 

100 – 95  Velmi vysoká 5 

94 – 70  vysoká 4 

69 – 50  dostačující 3 

49 – 20  nízká 2 

20 a méně velmi nízká 1 

 

Pak následuje vyhodnocení celkové připravenosti krizového štábu. Celková připravenost 

krizového štábu bude značena koeficientem připravenosti P. 

 

Vyhodnocení se provede prostřednictvím vzorce (2), upraveno dle [23]. 

 

 

 (2) 
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kde: 

P - je koeficient celkové připravenosti, 

Vkn -  jsou váhy kritérií, 

Kn - je bodové hodnocení. 

 

Úroveň celkové připravenosti krizového štábu se pak stanoví pomocí Tab. 5. 

 

Tab. 5: Celková připravenost krizového štábu - upraveno dle [23] 

Koeficient připravenosti - P Připravenost KŠ 

5 – 4,5 Velmi vysoká 

4,4 – 3,4 vysoká 

3,3 – 2,3 dostačující 

2,2 – 1,2 nízká 

1,1 a méně velmi nízká 

 

Z uvedené tabulky je možné vyčíst, že pokud se koeficient celkové připravenosti P bude 

pohybovat do hodnoty 2,3, pak je úroveň připravenosti krizového štábu stanovena ještě jako 

dostačující. Pokud však koeficient bude nižší než tato hodnota, je už připravenost krizového 

štábu ohodnocena jako nízká a bude tedy potřeba přijmout zásadní opatření pro zlepšení 

úrovně připravenosti konkrétního krizového štábu. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování návrhu zásad pro hodnocení úrovně připravenosti 

krizového štábu. Práce se zaměřila na krizové štáby obcí s rozšířenou působností, a to z toho 

důvodu, protože jsou považovány za stěžejní. Krizový štáb ORP je totiž krizovým štábem jak 

pro území obce v jejích katastrálních hranicích, tak pro území obce v jejích správních 

hranicích. Starosta obce s rozšířenou působností je tak v případě řešení mimořádné události 

nebo krizové situace v nejsložitějším postavení. 

 

Po provedení analýzy současných způsobů hodnocení úrovně připravenosti krizových štábů  

a zjištění, že v současné době neexistuje nástroj, kterým by se dala úroveň připravenosti 

změřit, byl v práci navržen nový způsob řešení, a to ve formě kontrolních seznamů. Nejdříve 

však bylo potřeba definovat zásady, na základě kterých bude hodnocení úrovně připravenosti 

krizového štábu realizováno. Stanovené zásady se zároveň použily jako hodnotící kritéria, 

kterým byly následně přiřazeny rozdílné váhové koeficienty dle jejich vlivu na celkovou 

připravenost krizového štábu. Na základě určených hodnotících kritérií se pak sestavily 

kontrolní seznamy (resp. 5 kontrolních seznamů) a následně byl prezentován způsob jejich 

vyhodnocení. Nejdříve je nutné vyhodnotit každý kontrolní seznam zvlášť a pak teprve 

provést celkové hodnocení připravenosti. Na základě provedeného celkového hodnocení pak 

bude zařazením do příslušné kategorie zjištěna úroveň připravenosti konkrétního krizového 

štábu. 

 

Důvodem, proč byla jako nástroj pro hodnocení úrovně připravenosti zvolena právě metoda 

kontrolních seznamů, je především to, že jejich pomocí lze poměrně snadno odhalit odchylky 

od žádoucího stavu. V případě odhalení závažné odchylky je možné následně provést opatření 

pro zlepšení zjištěného stavu, viz též literatura [25]. Kontrolní seznamy se jeví jako přehledná 

a poměrně jednoduchá metoda. To znamená, že při její aplikaci by neměly nastat komplikace 

z důvodu nepochopení, lépe řečeno z důvodu složitosti metody. 

 

Předložené kontrolní seznamy jako nástroj pro hodnocení úrovně připravenosti krizových 

štábů obcí s rozšířenou působností jsou určeny především starostům ORP, ale také kontrolním 

orgánům. Cílem tohoto nástroje je odhalit nedostatky v oblasti připravenosti, tedy zhodnotit 
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úroveň připravenosti krizového štábu, aby tak případně mohla být přijata opatření pro zvýšení 

kvality jeho práce. 

 

Za přínos této práce je považováno určení metody pro hodnocení úrovně připravenosti 

krizových štábů, resp. definování zásad a měřitelných kritérií, sestavení kontrolních seznamů 

a stanovení způsobu jejich vyhodnocení. 

 

Autorka by byla ráda, kdyby tato práce posloužila jako impuls k tomu, aby této problematice 

začala být věnována mnohem větší pozornost. 
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Příloha č. 1 

Pracovní náplň funkcí v krizovém štábu ORP [6] 

 

Předseda krizového štábu ORP 

 řídí a organizuje činnost krizového štábu, 

 vydává pokyn ke svolání krizového štábu, 

 rozhoduje, na návrh tajemníka KŠ, o konkrétním místě zasedání KŠ, 

 stanoví čas a místo úvodního zasedání krizového štábu, 

 rozhoduje o rozsahu svolání stálé pracovní skupiny, 

 určuje z členů SPS vedoucího SPS (ve směnném provozu vedoucí směn), 

 stanoví na úvodním zasedání krizového štábu délku jedné směny, je-li činnost SPS 

organizována ve směnách, 

 upravuje operativně, na návrh vedoucího SPS nebo samostatně, organizaci činnosti 

krizového štábu s přihlédnutím k vývoji řešení mimořádné situace, 

 oznamuje na zasedání KŠ své rozhodnutí o úpravě organizace a činnosti KŠ, 

 stanovuje, kterou dokumentaci KŠ, předkládanou vedoucí SPS na zasedání KŠ nebude 

zpracovávat SPS (například z důvodu režimu utajení), 

 rozhoduje, na základě předložených podkladů, o opatřeních k řešení mimořádné nebo 

krizové situace, 

 projednává na zasedání KŠ rovněž: 

- návrhy nařízení obce, popř. ve výjimečných případech i obecně závazných 

vyhlášek obce v přenesené i samostatné působnosti obce, 

 vydává SPS KŠ pokyny k zajištění realizace přijatých rozhodnutí a dalších úkolů, 

 rozhoduje o opatřeních navržených mu vedoucím SPS v době mezi zasedáními KŠ. 

 

Tajemník krizového štábu ORP 

 koordinuje činnost sekretariátu krizového štábu, je-li zřízen, 

 zabezpečuje přípravu zasedání krizového štábu a jeho řádný průběh, 

 organizuje porady se zástupci organizačních složek orgánu krizového řízení, 

 organizuje součinnost (komunikaci) krizového štábu s organizačními částmi vlastního 

orgánu krizového řízení, 
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 svolává a řídí porady zástupců obcí, které jsou v územní působnosti ORP, 

 zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními částmi orgánu krizového 

řízení, jehož je zaměstnancem, 

 plní další úkoly uložené vedoucím SPS/vedoucím směny SPS. 

 

Vedoucí stálé pracovní skupiny KŠ (vedoucí směny SPS) 

Vedoucí SPS: 

 organizuje a řídí činnost stálé pracovní skupiny, 

 řídí činnost vedoucích odborných skupin, jsou-li zřízeny a sekretariátu KŠ, je-li zřízen, 

 organizuje a řídí situační a operační grémia SPS KŠ, 

 stanoví priority řešení nastalé situace na základě projednání aktuální situace  

na situačním grémiu, 

 rozhoduje v předsedou KŠ vymezeném rozsahu o úkolech a opatřeních k řešení 

nastalé krizové situace, 

 účastní se zasedání krizového štábu. 

 

Vedoucí SPS zabezpečuje ve spolupráci s tajemníkem KŠ (popř. prostřednictvím sekretariátu 

krizového štábu, je-li zřízen): 

 výkon služby ve stálé pracovní skupině, zejména: 

- rozpis směn ve stálé pracovní skupině, 

- rozmístění pracovišť a pracovníků, 

- vybavení pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně 

materiální, 

 právní podporu krizovému štábu, 

 komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

 výjezd členů štábu na místa událostí, 

 činnost technického a obslužného personálu pro podporu KŠ, především: 

- výkon ostrahy pracoviště krizového štábu, 

- pochůzkové a kurýrní služby (auto, řidič), 

- zásobování energiemi, potravinami a vodou včetně provozu dieselagregátů  

a jiných náhradních zdrojů energií, 

- úklidu prostor. 
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Příloha č. 2 

Seznam vybavení pracoviště krizového štábu 

 

Individuální vybavení člena krizového štábu: 

 pracovní prostor (pracovní plocha a židle), 

 počítač, 

 telefon (pevná linka i mobilní telefon), 

 kancelářské potřeby (psací potřeby, papíry, kopíráky), 

 ochranné pomůcky, 

- gumové holínky, 

- nepromokavé bundy, 

- rukavice, 

 průkaz člena krizového štábu, 

 lehátko, 

 spací pytel, 

 prostředky pro osobní hygienu (ručník, mýdlo, kartáček na zuby). 

 

Společné vybavení pracoviště krizového štábu: 

 zařízení umožňující pořízení zvukového záznamu, 

 dataprojektor, 

 projekční plátno, 

 interaktivní tabule, 

 datové připojení (internet), 

 televize, 

 rádio, 

 fax, 

 tiskárna, 

 kopírka, 

 skener, 

 fotoaparát, 

 videokamera, 

 videokonference, 
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 radiostanice, 

 záznamník, 

 zařízení pro dobíjení mobilních telefonů, 

 nástěnky, 

 automobil, 

 náhradní barvy a tonery do tiskáren, 

 varná konvice, 

 mikrovlnná trouba, 

 lednice. 

 

Prostředky pro nouzový provoz pracoviště krizového štábu (např. v případě výpadku 

elektrické energie): 

- náhradní zdroj elektrické energie (např. dieselagregát), 

- mechanický psací stroj, 

- elektrická aku svítilna, 

- chemické světlo, 

- petrolejové lampy, 

- propanbutanové svítilny, 

- svíčky, 

- zápalky. 
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Příloha č. 3 

Kontrolní seznam: Organizační připravenost 

 

P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

1.  Organizační připravenost    

 Organizační struktura krizového štábu    

1.1 
Je organizační struktura krizového štábu uvedena 

v krizovém plánu obce s rozšířenou působností? 
   

1.2 

Odpovídá organizační struktura krizového štábu tomu,  

že je krizový štáb ORP současně krizovým štábem  

pro území celého správního obvodu obce? 

   

1.3 
Odpovídá organizační struktura krizového štábu rizikům, 

které hrozí na území obce s rozšířenou působností? 
   

1.4 

Bylo projednáno složení krizového štábu s příslušným 

krajským úřadem nebo HZS kraje za účelem sjednocení 

organizačních struktur krizových štábů? 

   

1.5 Osvědčilo se současné uspořádání krizového štábu?    

 Funkce v krizovém štábu    

1.6 
Jsou v krizovém štábu obsazeny všechny funkce, které 

jsou uvedené v krizovém plánu? 
   

1.7 
Jsou v krizovém štábu zastoupeny všechny základní 

složky integrovaného záchranného systému? 
   

1.8 

Jsou předem určeni pracovníci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, kteří budou členy krizového 

štábu? 

   

1.9 

Jsou do krizového štábu předem jmenováni odborníci 

s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo 

krizové situace? 

   

1.10 
Jsou jasně stanoveny pravomoci, odpovědnosti a úkoly 

členů krizového štábu vzhledem k jejich funkci? 
   

1.11 
Odpovídá zařazení členů krizového štábu do jednotlivých 

funkcí jejich odbornosti? 
   

 

1.12 

 

Vyplývá jasně z náplní jednotlivých funkcí členů 

krizového štábu jejich vzájemná nadřízenost  

a podřízenost? 
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Příloha č. 4 

Kontrolní seznam: Personální připravenost 

 

P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

2. Personální připravenost    

 Personální zajištění    

2.1 
Shoduje se současný početní stav členů krizového štábu 

se stavem uvedeným v krizovém plánu? 
   

2.2 
Je pro každou funkci v krizovém štábu předurčen 

dostatečný počet lidí (minimálně 2)? 
   

2.3 
Je vytvořen seznam osob, které jsou zařazeny  

do krizového štábu obce s rozšířenou působností? 
   

2.4 
Je v seznamu vedena evidence telefonních čísel členů 

krizového štábu? 
   

2.5 
Jsou uvedeny i další kontakty na členy krizového štábu 

(např. adresy do bydliště a zaměstnání)? 
   

2.6 Je tento seznam pravidelně aktualizován?    

2.7 Je určena osoba odpovědná za jeho aktualizaci?    

 Odborná příprava členů krizového štábu    

2.8 Realizuje se odborná příprava členů krizového štábu?    

2.9 Je zpracován plán odborné přípravy?    

2.10 
Realizuje se odborná příprava členů krizového štábu 

alespoň jednou ročně? 
   

2.11 Má odborná příprava část teoretickou?    

2.12 Má odborná příprava část praktickou?    

2.13 
Jsou vedeny seznamy osob, které se zúčastnily odborné 

přípravy? 
   

2.14 
Realizuje se vstupní příprava nových členů krizového 

štábu? 
   

2.15 
Je určeno, kdo je odpovědný za zajišťování odborné 

přípravy členů krizového štábu? 
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P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

2.16 Ověřuje se připravenost členů krizového štábu cvičením?    

2.17 
Ověřuje se připravenost členů krizového štábu cvičením 

alespoň jednou ročně? 
   

 Obslužný a technický personál    

2.18 Je zajištěn obslužný personál pracoviště krizového štábu?    

2.19 
Je zajištěn technický personál pracoviště krizového štábu 

(např. IT odborník)? 
   

2.20 
Je zajištěn řidič pro případný výjezd členů krizového 

štábu? 
   

2.21 
Uskutečňuje se školení pro obslužný a technický personál 

pracoviště krizového štábu? 
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Příloha č. 5 

Kontrolní seznam: Připravenost pracoviště krizového štábu 

 

P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

3. Připravenost pracoviště krizového štábu    

 Prostorové a provozní zabezpečení    

3.1 Je zřízeno hlavní pracoviště krizového štábu?    

3.2 
Je pracoviště krizového štábu umístěno v prostorách, 

které jsou ve vlastnictví ORP? 
   

3.3 Je pracoviště krizového štábu jednoúčelové?    

3.4 
Jsou zajištěny osoby zabezpečující zprovoznění 

pracoviště krizového štábu? 
   

3.5 
Je kapacita pracoviště krizového štábu velikostně 

přiměřená počtu zúčastněných osob? 
   

3.6 
Umožňuje pracoviště krizového štábu nepřetržitý 

pracovní cyklus? 
   

3.7 

Je-li pracoviště krizového štábu rozmístěno do více 

objektů, je zajištěna komunikace a trvalé spojení mezi 

pracovišti? 

   

3.8 
Jsou zajištěny prostory pro stravování členů krizového 

štábu? 
   

3.9 
Jsou zajištěny prostory pro odpočinek členů krizového 

štábu? 
   

3.10 
Jsou zajištěny prostory pro osobní hygienu členů 

krizového štábu? 
   

3.11 Je dostupnost sociálních zařízení přijatelná?    

3.12 
Jsou zajištěny prostory pro skladování vybavení 

pracoviště krizového štábu? 
   

3.13 Je zřízeno záložní pracoviště krizového štábu?    

3.14 
Jsou stanoveny postupy pro zprovoznění záložního 

pracoviště krizového štábu? 
   

3.15 
Jsou určeny osoby zajišťující zprovoznění záložního 

pracoviště krizového štábu? 
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P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

 Vybavení pracoviště krizového štábu    

3.16 

Má každý člen krizového 

štábu 

pracovní plochu a židli?    

3.17 počítač?    

3.18 telefon?    

3.19 
kancelářské potřeby (např. 

tužku, papír)? 
   

3.20 gumové holínky?    

3.21 nepromokavou bundu?    

3.22 rukavice?    

3.23 lehátko?    

3.24 spací pytel?    

3.25 
průkaz člena krizového 

štábu? 
   

3.26 
prostředky pro osobní 

hygienu? 
   

3.27 

Je pracoviště krizového 

štábu vybaveno 

zařízením umožňující 

pořízení zvukového 

záznamu? 

   

3.28 
odpovídajícím počtem 

elektrických zásuvek? 
   

3.29 dataprojektorem?    

3.30 projekčním plátnem?    

3.31 interaktivní tabulí?    

3.32 datovým připojením?    

3.33 televizí?    

3.34 rádiem?    

3.35 faxem?    
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P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

3.36 

Je pracoviště krizového 

štábu vybaveno 

tiskárnou?    

3.37 kopírkou?    

3.38 skenerem?    

3.39 fotoaparátem?    

3.40 videokamerou?    

3.41 videokonferencí?    

3.42 radiostanicí?    

3.43 záznamníkem?    

3.44 
zařízením pro dobíjení 

mobilních telefonů? 
   

3.45 nástěnkami?    

3.46 

náhradními barvami 

 a tonery  

do tiskáren? 

   

3.47 varnou konvicí?    

3.48 mikrovlnnou troubou?    

3.49 lednicí?    

3.50 

Je pracoviště krizového 

štábu pro případ 

nouzového provozu 

vybaveno 

náhradním zdrojem 

elektrické energie? 
   

3.51 
mechanickým psacím 

strojem? 
   

3.52 kopíráky?    

3.53 svíčkami a zápalkami?    

3.54 

petrolejovými lampami, 

propanbutanovými 

svítilnami, elektrickou aku 

svítilnou nebo chemickým 

světlem? 

   

3.55 
Jsou zajištěny dopravní prostředky pro případný výjezd 

členů krizového štábu? 
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P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

3.56 
Je vytvořen seznam vybavení pracoviště krizového 

štábu? 
   

3.57 
Je seznam vybavení pracoviště krizového štábu 

pravidelně aktualizován? 
   

3.58 
Je funkčnost vybavení pracoviště krizového štábu 

pravidelně přezkoumávána? 
   

 Ohrožení pracoviště krizového štábu    

3.59 
Byla provedena analýza vnějších rizik pracoviště 

krizového štábu? 
   

3.60 
Byla provedena analýza vnitřních rizik pracoviště 

krizového štábu? 
   

3.61 
Byla přijata účinná opatření k minimalizaci zjištěných 

rizik? 
   

3.62 Je zajištěna ostraha pracoviště krizového štábu?    

3.63 
Je pracoviště krizového štábu zajištěno proti vstupu 

nepovolaných osob? 
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Příloha č. 6 

Kontrolní seznam: Připravenost v oblasti aktivace krizového štábu 

 

P. č. Otázky ANO NE Poznámky 

4 Připravenost v oblasti aktivace krizového štábu    

 Aktivace krizového štábu    

4.1 
Je určena osoba, která v případě nepřítomnosti předsedy 

krizového štábu rozhoduje o aktivaci krizového štábu? 
   

4.2 
Jsou stanoveny případy, ve kterých dochází k aktivaci 

krizového štábu? 
   

4.3 
Je stanoven postup pro svolání členů krizového štábu 

(organizace svolání členů krizového štábu)? 
   

4.4 
Je stanoven způsob jakým se provede svolání členů 

krizového štábu? 
   

4.5 
Je zajištěn i náhradní způsob svolání členů krizového 

štábu např. pro případy výpadků ústředen, mobilů? 
   

4.6 Jsou určena místa, kde se budou přivolané osoby hlásit?    

4.7 
Jsou určeny způsoby dopravy členů krizového štábu  

na stanovené místo? 
   

4.8 
Je určen časový limit pro dostavení se členů krizového 

štábu na stanovené místo? 
   

 Nácvik svolání členů krizového štábu    

4.9 
Provádí se cvičné svolání členů krizového štábu alespoň 

jednou ročně? 
   

4.10 Je určena osoba odpovědná za provedení nácviku?    

4.11 
Je o provedení nácviku vedena dokumentace včetně 

prezenční listiny? 
   

4.12 Provádí se vyhodnocení nácviků?    

 
Ověření stálé dosažitelnosti členů krizového štábu bez 

povinnosti dostavit se na pracoviště 
   

4.13 
Uskutečňuje se ověření stálé dosažitelnosti členů 

krizového štábu? 
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P. č. Otázky ANO NE Poznámky 

4.14 
Je stanoven způsob jakým se provádí ověření 

dosažitelnosti? 
   

4.15 
Je kontrola dosažitelnosti členů krizového štábu 

realizována v pravidelných intervalech? 
   

4.16 
Je určena osoba odpovědná za provedení kontroly stálé 

dosažitelnosti členů krizového štábu? 
   

4.17 Vede se záznam o provedení kontroly dosažitelnosti?    

4.18 Provádí se vyhodnocení kontrol dosažitelnosti?    
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Příloha č. 7 

Kontrolní seznam: Postupy a činnosti krizového štábu 

 

P. č. Otázka ANO NE Poznámky 

5 Postupy a činnosti krizového štábu    

 Předpisy krizového štábu    

5.1 Je zpracován statut krizového štábu?    

5.2 Je zpracován jednací řád krizového štábu?    

5.3 
Je určeno, kdo je odpovědný za pravidelnou a včasnou 

aktualizaci statutu a jednacího řádu krizového štábu? 
   

 Spolupráce mezi krizovými štáby    

5.4 
Je v krizovém plánu řešena spolupráce mezi krizovými 

štáby? 
   

5.5 
Je v krizovém plánu řešen způsob a formy podávání 

hlášení mezi krizovými štáby? 
   

5.6 

Je v krizovém plánu řešena spolupráce krizového štábu 

 i s dalšími orgány a organizacemi, které se podílejí 

 na řešení mimořádné události nebo krizové situace? 

   

 Dokumentace krizového štábu    

5.7 
Je stanoveno, kdo zajišťuje přípravu dokumentace 

krizového štábu? 
   

5.8 
Jsou v krizovém plánu stanoveny dokumenty, které  

se mají vést? 
   

5.9 
Používají se při zpracovávání dokumentace krizového 

štábu předem připravené šablony a vzory? 
   

5.10 

Má krizový štáb k dispozici 

mapu správního území 

vlastní ORP? 
   

5.11 

mapy jednotlivých obcí 

ve svém správním 

obvodu? 

   

5.12 
mapu správního území 

kraje? 
   

5.13 mapu republiky?    
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P. č. Otázky ANO NE Poznámky 

5.14 
Je připraven systém ochrany zvláštních skutečností  

a utajovaných informací? 
   

5.15 Je stanoven způsob archivace veřejné dokumentace?    

5.16 
Je stanoven způsob pro archivaci dokumentů obsahující 

zvláštní skutečnosti a utajované informace? 
   

 


