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Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 53 str. 

Cílem diplomové práce je posoudit možnosti ohrožení funkce krizového štábu obce 

s rozšířenou působností při selhání vazby na vyšší stupně krizových štábů. Úvodní část 

práce se zabývá popsáním veřejné správy v České republice a popisuje bezpečnostní 

systém České republiky. Další část se zaměřuje na právní rámec, který je nezbytný k řešení 

předmětné problematiky. Také práce popisuje zdolávání mimořádných událostí 

a krizových stavů bezpečnostním systémem České republiky. Dále se věnuje úloze 

a činnostem krizového štábu v dané oblasti působnosti. Závěr práce popisuje fungování 

krizových štábů obce s rozšířenou působností za normálního stavu, možné výpadky vazeb 

mezi krizovými štáby a popsání fungování krizového štábu obce s rozšířenou působností 
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solution. The description of the way the emergency events and emergency scenario are 

managed in the Czech republic is also included. The function and the operations taken by 

the emergency committee in a specific scope of activity are mentioned there as well. The 

thesis devotes to the normal operation conditions in the local emergency committee with 

extended scope of authority and possible communication failures between emergency 

committees. The description of a situation where no connection between the local 

emergency committee with extended scope of authority and upper level emergency 
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Úvod 

Pro přípravu a zdolávání mimořádných událostí i krizových situací a pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni, jsou vytvářeny vedoucími veřejné 

správy krizového řízení nebo jinými státními orgány příslušné krizové štáby, jako pracovní 

skupiny. Jelikož v současné době dochází vlivem mimořádných událostí nebo krizových 

situací, vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy, ke stále většímu přímému 

i nepřímému ohrožení obyvatelstva a společnosti, je velmi důležité aby orgány krizového 

řízení, při řešení mimořádné události nebo krizové situace, mezi sebou komunikovali. 

Protože společnost jako taková se stále více stává závislejší na komunikaci, která je závislá 

na elektroenergetice a komunikace je prováděna pomocí zařízení připojených k této síti, 

dochází při jejím výpadku k ochromení komunikace. Při přerušení dodávky elektrické 

energie může dojít i k ochromení komunikace mezi krizovými štáby.  

Cíle diplomové práce jsou:  

 Zhodnotit možnosti, ohrožení činnosti krizového štábu obce s rozšířenou 

působností, v případě výpadku komunikační vazby na vyšší stupeň 

krizových štábů. 

 Popsat činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností. 

 Popsat, možné výpadky komunikační vazby na vyšší stupně krizových štábů 

a sousedící krizové štáby obcí s rozšířenou působností. 
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Rešerše 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového 

managementu: management záchranných prací. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 97 s. Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství. ISBN 978-80-86634-67-8.  

Kolektiv autorů se v této publikaci zabývá poskytnutím základních informací 

k problematice zdolávání mimořádných událostí a krizových situací v podmínkách České 

republiky. Nalezneme zde systém krizového řízení a fungování jeho jednotlivých subjektů, 

ale i přehled připravovaných krizových opatření. V publikaci jsou dále popsány jednotlivé 

bezpečnostní rady a krizové štáby využívané v rámci zdolávání mimořádných situací 

a krizových stavů na území České republiky. 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný 

záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2007, 157 s. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. ISBN 978-

80-7385-007-4.  

Autoři publikace zde popisují integrovaný záchranný systém. Popisují jeho 

základní a ostatní složky, právnické a podnikající fyzické osoby, jejich postavení a úkoly 

při koordinaci a při provádění záchranných a likvidačních prací v České republice. Dále se 

zde autoři zabývají základním právním předpisem integrovaného záchranného systému, 

kterým je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění.  

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše 

KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7.  

Publikace se zabývá krizovým plánováním, jako součástí celého systému příprav  

na vznik rozsáhlých mimořádných událostí, kdy nebudou stačit běžně dostupné síly 

a prostředky a bude nutné vyhlásit jeden s krizových stavů. 
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Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon nám stanovuje povinnost státu zajistit svrchovanost a územní 

celistvost České republiky, ochranu jejích demokratických základů, životů, zdraví 

a majetkové hodnoty.[9] 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

„Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.“[1] 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

„Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost  

za porušení těchto povinností.“[2] 

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

24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání 

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

štábu obce, ve znění pozdějších předpisů.  

„Tato směrnice stanoví organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, pokud je zřízen. 

Vymezuje činnosti krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností 

a krizového štábu obce, pokud je zřízen, při řešení mimořádných událostí nebo krizových 

situací.“[17] 
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1 Vymezení pojmů 

V rámci řešení problémů fungování krizových štábů obce s rozšířenou působností 

bez vazby na vyšší stupně krizových štábu jsou v této kapitole definovány základní pojmy. 

Mimořádná událost 

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. [1] 

Krizové řízení 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu  

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením.[2] 

Krizový stav 

Stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (stav nebezpečí), 

vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav ohrožení státu 

a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím 

charakteru a rozsahu.[3] 

Krizová situace 

Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu[2] 

Krizový štáb 

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním 

orgánem zřizovatele (hejtmana, starosty obce s rozšířenou působností) pro řešení 

krizových situací. Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, předsedou krizového štábu 

obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností. Obec si může 

krizový štáb zřídit.[4] 
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Záchranné a likvidační práce 

Záchrannými pracemi definujeme takovou činnost, která vede k odvrácení nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména  

ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí  

k přerušení jejich příčin. Likvidačními pracemi máme na mysli činnosti k odstranění 

následků způsobených mimořádnou událostí. 

Operační a informační středisko 

Jedná se o stálé orgány, které se používají pro koordinaci složek integrovaného 

záchranného systému na operační a taktické úrovni. Jedná se o operační a informační 

střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko 

generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 
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2 Členění veřejné správy v České republice 

Veřejnou správu členíme na státní správu a samosprávu, vykonávanou příslušnými 

správními orgány, které mají postavení orgánů veřejné správy. Také by se dalo toto 

rozdělení členit jako ústřední orgány státní správy, územní orgány samosprávy (kraje)  

a základní orgány samosprávních celků (obce).  

2.1.  Státní správa 

Státní správa je nezastupitelnou součástí veřejné správy. Definujeme ji jako 

veřejnou správu, kterou uskutečňuje stát. Svým charakterem se státní správa stává 

zvláštním druhem společenského řízení uskutečňovaného státem. Státní správa, 

se rozděluje na ústřední orgány státní správy (viz. Tabulka č. 1) a ostatní ústřední orgány 

státní správy. 

Ústřední orgány státní správy 

Ústředními orgány státní správy jsou především tvořeny jednotlivými ministerstvy. 

Tabulka č. 1: Přehled ministerstev České republiky.[11] 

Ministerstvo financí Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo obrany 

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo životního prostředí 
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Ostatní ústřední orgány státní správy  

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 

 Český statistický úřad, 

 Český úřad zeměměřický a katastrální, 

 Český báňský úřad, 

 Úřad průmyslového vlastnictví, 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

 Správa státních hmotných rezerv, 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

 Národní bezpečnostní úřad, 

 Energetický regulační úřad, 

 Úřad vlády České republiky, 

 Český telekomunikační úřad.[11] 

 

2.2.  Samospráva 

Samospráva jako projev výkonné moci ve státě je nezávislá a státní správě 

nepodřízená, vykonávána samosprávnými právnickými osobami. Tyto subjekty ji 

vykonávají vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky. Státní moc  

v rámci samosprávy deleguje normativní i výkonné pravomoci na veřejnoprávní korporace, 

které jsou sice od státu odlišné, ale státem aprobované. Samospráva se dělí na vyšší 

územně samosprávní celky (kraje) a nižší územně samosprávní celky (obce s rozšířenou 

působností a obce). 
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Vyšší územně samosprávní celky 

Kraj řadíme mezi vyšší územně samosprávní celek. Podle zákona č. 129/2000 Sb.  

o krajích, ve znění pozdějších předpisů je kraj územním společenstvím občanů, které má 

právo na samosprávu. Dle Ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 

Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů má Česká republika celkem 13 

krajů a Hlavní město Prahu. Obrázek č. 1 znázorňuje grafické rozdělení krajů v České 

republice a jejich znaky. 

 

Obrázek č. 1: Rozložení krajů v ČR[12] 
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Nižší územně samosprávní celky 

Po zrušení okresních úřadů byla od 1. ledna 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. 

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

ve znění pozdějších předpisů, působnost rozdělena do 205 obcí s rozšířenou působností 

(tzv. obce III. stupně). 

Obecní úřady s rozšířenou působností tvoří mezičlánek přenesené působnosti státní 

správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady s rozšířenou působností mají 

oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj 

vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. 

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou působností. 

Obrázek č. 2 zobrazuje rozdělení obcí s rozšířenou působností. 

 

Obrázek č. 2: Mapa obcí s rozšířenou působností ČR [13] 

Nejmenším a zároveň základním územně samosprávním celkem představuje obec, 

ta tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
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3 Bezpečnostní systém České Republiky 

Od počátku věků lidskou společnost provázejí jevy, které mají za následek 

negativní účinek na společnost a jedince. V dnešní době se takový jev může definovat jako 

mimořádná událost (MU).  

Mimořádné události mohou být způsobeny civilizačními, přírodními nebo 

kombinovanými vlivy. Mezi civilizační vlivy můžeme zařadit technogenní, sociální 

a ekonomické vlivy. Jako nejpravděpodobnější přírodní vliv můžeme zařadit povodně, 

požáry, sesuvy půdy, zemětřesení, laviny, tsunami, atd. 

K přípravě a odstranění následků mimořádných událostí vytváří stát bezpečnostní 

systém, který plní základní povinnosti státu, kterými jsou zajištění svrchovanosti, uzemní 

celistvosti, demokratického základu, ochrany veřejné správy, životů, zdraví a majetkových 

hodnot.[5]. 

Bezpečnostní systém České republiky (ČR) je tvořen soustavou: 

a) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu 

 ozbrojené síly (Armáda České Republiky (AČR)), 

 ozbrojené bezpečnostní sbory (Policie České Republiky (PČR) – veřejný 

pořádek a vnitřní bezpečnost), 

 záchranné sbory (Hasičský Záchranný Sbor (HZS) České republiky – 

záchrana a ochrana obyvatel), 

 havarijní služby (ochrana před mimořádnými událostmi), 

b) subjektů, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti státu 

 správní úřady, 

 orgány územně samosprávních celků, 

 právnické osoby a 

 fyzické osoby.[9] 
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Na vzniklou mimořádnou událost reaguje bezpečnostní systém opatřeními, která 

jsou odstupňována v závislosti na rozsahu mimořádné události. Opatření, jenž byla přijata 

by se dala rozdělit takto: 

 všeobecná, která jsou aplikována prakticky každodenně, 

 společná, přijímána v rámci integrovaného záchranného sytému, 

 krizová, aplikovaná za krizových stavů.[5] 

Obrázek č. 3 znázorňuje reakce bezpečnostního systému České republiky  

na mimořádnou událost nebo krizovou situaci (KS) v závislosti na rozsahu a opatření, která 

jsou potřebná k odstranění jejich následku. 

 

Obrázek č. 3: Systém bezpečnostního opatření[10] 

Potřeba těchto opatření roste v závislosti na rozsahu mimořádné události. Při tom 

narůstá i potřeba nasazení sil a prostředků. S rostoucím rozsahem mimořádné události roste 

také nutnost koordinovat postup při provádění záchranných a likvidačních prací. 
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Všeobecná opatření 

Jedná se o opatření zajišťující fungování každodenních bezpečnostních principů  

při poskytování pomoci. Tyto opatření provádí jednotlivé složky integrovaného 

záchranného systému samostatně ve své působnosti jako např.: tísňové volání, poskytnutí 

první pomoci, poskytnutí neodkladné přednemocniční péči, zdolávání požárů, řešení 

dopravních nehod atd. 

Společná opatření 

Jsou opatření, která se používají při zdolávání mimořádné události, s požadavkem  

na koordinaci součinnosti základních a ostatních složek integrovaného záchranného 

systému, které provádějí záchranné a likvidační práce. 

Krizová opatření 

Opatření, jenž mohou omezit základní práva občanů, nezbytná pro řešení vzniklé 

mimořádné situace, protože všeobecná a společná opatření při zdolávání mimořádné 

události nepostačují k efektivnímu zdolání respektive překonání mimořádné události.  
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3.1.  Systém krizového řízení v ČR 

V podmínkách bezpečnostní politiky České republiky je krizové řízení pojato jako 

souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na: 

 analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

 plánování,  

 organizování,  

 realizaci a kontrolu činností. 

Tyto činnosti se provádějí v souvislosti s přípravou a řešením krizové situace,  

při kterých je vyhlášen jeden z krizových stavů, nebo ochranou kritické infrastruktury,  

jakožto opatření, která se zaměřují na snížení rizika narušení prvku kritické 

infrastruktury.[2] 

Prvkem kritické infrastruktury je podle krizového zákona[2], ve znění pozdějších 

předpisů, myšlena zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, jejichž 

narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.  

Krizový management rovněž vnímáme jako souhrnné opatření a úkoly, které plní 

veřejná správa spolu s dalšími organizacemi. Takové úkoly a opatření se používají  

při vzniku mimořádných nebo krizových situacích pro ochranu a bezpečnost obyvatelstva. 

Tato opatření lze v širších souvislostech vyjádřit jako: 

 udržení funkčnosti veřejné správy, 

 udržení fyzického a duševního zdraví obyvatelstva, 

 zajištění dostupnosti životně důležitého zboží a služeb, 

 uchování soukromého a veřejného majetku, 

 podpora záchranným, bezpečnostním a vojenským složkám, 

 humanitární pomoc postiženému území.[5] 
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3.2.  Proces krizového managementu 

Krizový management lze rovněž popsat jako proces, spojený s řízením rizik  

o následujících vývojových fázích: 

 prevence, 

 připravenost, 

 odezva, 

 obnova.[5] 

Za prevenci považujeme činnosti, směřující k tomu, aby k mimořádným událostem, 

resp. krizovým situacím vůbec nedocházelo. Může se jednat např. o výstavbu vodních děl 

v rámci ochrany před povodněmi, provozování bezpečné přepravy nebezpečných látek, 

plánování rozvoje svěřeného území s ohledem na výskyt možných rizik v něm, apod. 

Připraveností rozumějme činnosti směřující k zajištění akceschopnosti 

bezpečnostního systému k provádění záchranných a likvidačních prací a opatření k řešení 

krizových situací. Připravenost je zajišťována v oblasti: 

 organizační (tvorba organizačních struktur, havarijní a krizové plánování),  

 technické (vybavenost systému technikou a ostatním materiálem)  

 a odborné způsobilosti (školení a výcvik). 

Odezvou jsou myšleny činnosti zabezpečující rychlé překonání mimořádné resp. 

krizové situace, tak, aby byly minimalizovány její následky. Jedná se zejména o provádění 

záchranných a likvidačních prací, realizaci opatření k ochraně postižených obyvatel, jejich 

nouzovému přežití a opatření k zajištění funkčnosti veřejné správy. 

Obnovou se rozumí činnosti, směřující k co nejrychlejší obnově základních funkcí 

infrastruktury postiženého území do původního stavu.  

Pro tyto případy lze použít jeden z nástrojů krizového řízení a to krizové plánování. 

Jde o souhrn plánovacích činností, procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového 

řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo 

podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílů a úkolů, při zajišťování bezpečnosti státu 

a jeho obyvatelstva za krizových situací.[6] 
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4  Přehled právního rámce 

Postavení a činnosti subjektů státní správy a územní samosprávy v otázkách 

bezpečnosti a řešení krizových situací upravují: 

 Ústava České republiky, 

 ústavní zákony, 

 zákony a prováděcí předpisy.  

Na jejich základě jsou tyto orgány zmocněny k užití mimořádných opatření pro řešení 

krizové situace.[7] 

Mezi základní legislativu krizového řízení patří Ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky, zákon o Integrovaném záchranném systému a zákon o krizovém řízení.  

Mezi další legislativu můžeme zařadit zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy, zákon o obcích, zákon o krajích a další zákony, směrnice, nařízení vlády a prováděcí 

předpisy. Tyto právní předpisy a jejich vztah k řešené problematice popisuji 

v následujících podkapitolách podrobněji. 

Základní uspořádání právních předpisů, vztahující se k problematice řešení 

krizových situací je znázorněno níže (Obrázek č. 4). Jedná se o zákony ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 
  

  
Základní listina práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
  

  
Ústavní zákon o bezpečnosti 

České republiky č. 110/1998 Sb. 
  

      

Zákon o 

zřízení 

ministerstev 

č. 2/1969 Sb. 

 

Zákon  

o integrovaném záchranném 

systému  

č. 239/2000 Sb. 

 

Zákon o 

zajišťování 

obrany České 

republiky č. 

222/1999 Sb. 

Zákon o 

obcích č. 

128/2000 Sb. 

 

Zákon  

o krizovém řízení  

č. 240/2000 Sb. 

 

Zákon o 

ozbrojených 

silách České 

republiky č. 

219/1999 Sb. 

Zákon o 

krajích č. 

129/2000 Sb. 

 

Zákon  

o hospodářských opatřeních  

pro krizové stavy  

č. 241/2000 Sb. 

 

Zákon o 

rozsahu branné 

povinnosti č. 

585/2004 Sb. 

Zákon o 

hlavním městě 

Praze č. 

131/2000 Sb. 

 

 

  

 

      

Zákon o prevenci 

závažných havárií č. 

59/2006 Sb. 

Atomový zákon č. 

18/1997 Sb. 

Zákon o vodách č. 

254/2001 Sb. 

Zákon o 

požární ochraně 

č. 133/1985 Sb. 

Prováděcí právní předpisy 

 

Obrázek č. 4: Schéma legislativy krizového řízení [7] 
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Ústavní pořádek tvoří ústava České republiky, Listina základních práv a svobod 

a další ústavní zákony. Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod 

a Ústavní zákon o bezpečnosti vytvářejí základní právní rámec pro vytváření 

bezpečnostního systému státu a tvoří základ, na který navazují právní předpisy týkající 

se bezpečnosti a krizového řízení.[7] 

V levé části (viz. Obrázek č. 4) jsou vyznačeny právní předpisy, které stanovují 

základní působnosti subjektů státní správy a územní samosprávy. Určují jejich právní 

subjektivitu, základní kompetence, případně strukturu a způsoby jejich činnosti jako 

instituce veřejné správy. Pravomoci subjektů státní správy a územní samosprávy obsažené 

v těchto i dalších právních předpisech platí v plném rozsahu pro jejich činnost i v období 

krizových stavů. Střed zobrazuje právní předpisy, jež systémově upravují problematiku 

krizových situací a mimořádných událostí. Dále stanovují úkoly a pravomoci státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Pravá část vyznačuje 

právní předpisy, které upravují otázku bezpečnosti, související se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením (jedná se o problematiku vojenského 

ohrožení).[7] 

Ve spodní části se nachází právní předpisy, upravující problematiku specifického 

druhu resp. typu ohrožení. Například zákon o vodách upravuje problematiku ochrany před 

povodněmi, zákon o prevenci závažných havárií stanovuje systém prevence závažných 

havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna chemická látka. Atomový zákon 

upravuje systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího 

záření v souvislosti s využíváním jaderné energie atd. [7] 

Obrázek č. 4 zobrazuje základní orientaci v právních předpisech vztahující se  

ke krizovému řízení. V zájmu přehlednosti jsou uvedeny pouze zákony a ne prováděcí 

právní předpisy vydané na základě zákonů uvedených na obrázku.[7] 

Podrobnější popsání důležitých zákonů a prováděcích předpisů potřebných k řešení 

krizových situací nevojenského charakteru je uvedeno v kapitole 7.3. 
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5 Zdolávání mimořádných událostí bezpečnostním systémem 

České republiky 

Podle velikosti a rozsahu mimořádné události by se dalo zdolávání mimořádných 

událostí rozdělit do dvou skupin. Události menšího rozsahu, u kterých není potřeba 

vyhlášení krizového stavu a velkého rozsahu u kterých se vyhlašuje krizový stav. 

5.1.  Mimořádné události menšího rozsahu 

V České Republice se s největší pravděpodobností vyskytují mimořádné události 

malého rozsahu. K jejich zdolávání a likvidaci následků stačí běžná činnost jednotlivých 

záchranných nebo bezpečnostních sborů anebo havarijních služeb. 

V případě, že mimořádná událost vyžaduje provedení záchranných a likvidačních 

prací dvěma nebo více složkami současně, využívá se ke zdolávání mimořádné události 

integrovaný záchranný systém (IZS). Tímto systémem se rozumí koordinovaný postup 

jeho složek. 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou: 

 hasičský záchranný sbor 

 jednotky požární ochrany 

 zdravotnická záchranná služba a 

 Policie České republiky. 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému tvoří vyčleněné síly 

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

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

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

k záchranným a likvidačním pracím. 

Koordinace integrovaného záchranného systému je prováděna pomocí operačního  

a informačního střediska (OPIS) hasičského záchranného sboru kraje a generálního 

ředitelství (GŘ) hasičského záchranného sboru. 
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Integrovaný záchranný systém lze charakterizovat také jako prostředek  

pro součinnost územních orgánů veřejné správy a složek při provádění záchranných  

a likvidačních prací.[1] 

Koordinace záchranných likvidačních prací probíhá ve třech úrovních: 

 Taktická úroveň řízení – za záchranné a likvidační práce odpovídá velitel  

na místě zásahu. 

 Operační úroveň řízení – na úrovni operačních středisek základních složek 

integrovaného záchranného systému. 

 Strategická úroveň řízení - zapojení starosty obce s rozšířenou působností, 

hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra do koordinace provádění 

záchranných a likvidačních prací.[8]  

Důvody využívání strategické úrovně při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací: 

 použití sil, prostředků a oprávnění v působnosti Ministerstva vnitra, 

ostatních ministerstev a jiných správních úřadů, hejtmanů krajů a starostů 

obcí s rozšířenou působností při řešení mimořádné události, 

 stanovení priorit záchranných a likvidačních prací při rozsáhlých 

mimořádných událostech, 

 zabezpečení materiálních a finančních podmínek pro činnost složek 

integrovaného záchranného systému, při provádění záchranných 

a likvidačních prací, 

 zajištění návaznosti záchranných a likvidačních prací s opatřeními  

pro krizové stavy.[8] 

Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit příkazy 

velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje, 

v Praze primátorem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem vnitra, pokud provádějí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací.[1] 

Podle rozsahu mimořádné události, druhu mimořádné události a také na úrovni 

koordinace při společném zásahu rozhodne velitel zásahu nebo operační a informační 

středisko o vyhlášení příslušného stupně poplachu. Tabulka č. 2 uvádí stupně poplachu.  
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Tabulka č. 2:Rozsah následků dle stupňů poplachu 

 I. STUPEŇ II. STUPEŇ III. STUPEŇ 
ZVLÁŠTNÍ 

STUPEŇ 

OSOBY Jednotlivci Desítky Stovky Tisíce 

ÚZEMÍ Do 500 m
2 

Do 10 000 m
2 

Do 1 km
2 

Nad 1 km
2 

BUDOVY Části budov 
Jednotlivé 

budovy 
Komplex budov 

Urbanistické 

celky 

DOPRAVA – 

NEHODY 

Jednotlivé 

prostředky 

individuální 

silniční 

dopravy osob 

Jednotlivé 

prostředky 

silniční 

hromadné 

dopravy osob 

Soupravy 

železniční a 

letecké přepravy, 

hromadné havárie 

v silniční dopravě. 

Soupravy 

železniční a 

letecké 

přepravy, 

hromadné 

havárie 

v silniční 

dopravě. 

KOORDINACE 

Složky není 

nutno při 

společném 

zásahu 

nepřetržitě 

koordinovat. 

Je nutná 

nepřetržitá 

koordinace 

velitelem 

zásahu při 

společném 

zásahu. 

Je nutná 

koordinace 

velitelem zásahu 

za pomocí štábu 

velitele zásahu a 

místo zásahu 

rozdělit na 

sektory a úseky. 

Je nutná 

koordinace na 

strategické 

úrovni. 

OPATŘENÍ Běžná opatření 
Zvýšená 

opatření 

Mimořádná 

opatření 

Krizová 

opatření 

 

Na základě těchto stupňů poplachu a charakteristice mimořádné události se nasazují 

potřebné síly a prostředky pro provedení záchranných a likvidačních prací.  
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5.2.  Mimořádné události velkého rozsahu 

Následky mimořádných událostí mohou být mnohem většího rozsahu, kdy  

pro odstranění následků nestačí běžná činnost správních úřadů a složek integrovaného 

záchranného systému. 

V takovém případě přerostla mimořádná událost v krizovou situaci. Za krizovou 

situaci se považuje situace, při které je vyhlášen jeden z krizových stavů: 

 stav nebezpečí, 

 nouzový stav, 

 stav ohrožení státu, 

 válečný stav. 

O tom, který s krizových stavů bude vyhlášen, rozhoduje velikost poškozeného 

území, rozsah poškození a druh mimořádné události. Níže jsou uvedeny základní 

informace o vyhlašování krizových stavů (Tabulka č. 3).  
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Tabulka č. 3: Základní informace o vyhlašování krizových stavů [8] 

NÁZEV NORMA-

ZÁKON 

VYHLAŠUJÍCÍ 

ORGÁN 

DŮVOD ÚZEMÍ DOBA 

TRVÁNÍ 

Válečný 

stav 

Ústavní zákon 

č.1/1993 Sb., 

(Ústava ČR), čl. 

43 Ústavní zákon 

č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti 

ČR, čl. 2 

Parlament Jestliže ČR je napadena nebo 

jestliže je třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky 

o společné obraně proti 

napadení. 

Celý stát Není omezeno 

Stav 

ohrožení 

státu 

Ústavní zákon č. 

110/1998 Sb., čl. 

7 

Parlament na 

návrh vlády 

Jestliže je bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu 

nebo územní celistvost státu 

anebo jeho demokratické 

základy 

Celý stát Není omezeno 

Nouzový 

stav 

Ústavní zákon č. 

110/1998 Sb., čl. 

5 a 6 

Vláda (předseda 

vlády) 

V případě výskytu pohrom 

(živelních, technologických – 

např. průmyslových havárií, 

ekologických nebo jiných - 

epidemií, ekonomických 

problémů, teroristických útoků 

apod.), které ve značném 

rozsahu ohrožují životy, zdraví 

lidí nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a 

bezpečnost ve státě. 

Celý stát 

Omezené 

území státu 

Nejdéle 30 

dnů 

Stav 

nebezpečí 

Zákon č. 

240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a 

o změně 

některých zákonů 

(krizový zákon) 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

Hejtman Při vzniku krizové situace 

nastalé v důsledku živelní 

pohromy, ekologické, nebo 

průmyslové havárie, nehody, 

nebo jiné nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohrožují 

život, zdraví, majetek, životní 

prostředí, nebo vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek. 

Jestliže nedosahuje intenzita 

ohrožení značného rozsahu a 

není možné odvrátit ohrožení 

běžnou činností správních 

úřadů a složek IZS. 

Celý kraj 

Část kraje 

Nejvýše 30 

dnů 

(prodloužení 

se souhlasem 

vlády 

v případě 

kraje a 

krajského 

úřadu 

v případě 

obce) 

 

Po vyhlášení příslušného krizového stavu vstupují do řešení krizové situace orgány 

krizového řízení. Tyto orgány vzniklou krizovou situaci řeší s použitím krizových opatření, 

která jsou stanovena zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších 

předpisů. 
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6 Krizové štáby 

K řešení nastalých krizových situací zřizují vedoucí veřejné správy krizového řízení 

nebo jiných státních orgánů své pracovní orgány, kterými jsou příslušné krizové štáby 

(KŠ). Podle legislativy České republiky můžeme rozdělit krizové štáby na následující 

úrovně: 

 ústřední krizový štáb (území státu), 

 krizový štáb kraje (území kraje), 

 krizový štáb obce s rozšířenou působností (území obce s rozšířenou 

působností (ORP)), 

 a krizový štáb obce (území obce). 

Mimo jiné také fungují krizové štáby v rámci jednotlivých oborů působností, 

správních úřadů, orgánů státní správy nebo organizace. Ty můžeme rozdělit: 

 krizové štáby ministerstev a ostatních správních úřadů, 

 krizové štáby ostatních státních úřadů, 

 krizové štáby právnických nebo podnikajících fyzických osob.[5]  

6.1.  Ústřední krizový štáb 

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

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

Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací a je zařazen  

do systému orgánů Bezpečnostní rady státu. Jeho činnosti a složení upravuje Statut 

Ústředního krizového štábu, který schvaluje vláda.[14] O aktivaci Ústředního krizového 

štábu rozhoduje předseda vlády.[2] 
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Složení Ústředního krizového štábu dle Statutu 

 předsedou štábu je: 

o ministr obrany (v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky,  

při plnění spojeneckých závazků, nebo při účasti ozbrojených sil ČR 

v mezinárodních operacích),  

o ministr vnitra (v případě ostatních druhů ohrožení ČR, při poskytování 

humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí, nebo při zapojení ČR  

do mezinárodních operací v případě havárií a živelních pohrom). 

 náměstek ministra vnitra, 

 náměstek ministra obrany, 

 náměstek ministra zahraničních věcí, 

 náměstek ministra financí, 

 náměstek ministra zdravotnictví, 

 náměstek ministra průmyslu 

a obchodu, 

 náměstek ministra dopravy, 

 ředitel úřadu Ministerstva životního 

prostředí, 

 náměstek ministra zemědělství, 

 předseda Správy státních hmotných 

rezerv, 

 předseda Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, 

 ředitel sekretariátu Bezpečnostní 

rady státu, 

 policejní prezident České republiky, 

 generální ředitel Hasičského 

záchranného sboru České republiky, 

 náčelník Generálního štábu Armády 

České republiky, 

 vedoucí Kanceláře prezidenta 

republiky.[14] 

Působnost Ústředního krizového štábu 

Po vyhlášení jednoho z krizových stavů nebo při jiných závažných situacích 

týkajících se bezpečnostních zájmů České republiky, připravuje návrhy řešení těchto 

situací. Tyto podněty předkládá předseda Ústředního krizového štábu na schůzi 

Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí z prodlení přímo na schůzi vlády. Dále 

zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření 

přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány územních 

samosprávných celků k zamezení vzniku, nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné 

závažné situace a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních 

správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků.[14]  
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6.2.  Krizový štáb kraje 

K řešení krizových situací na území kraje svolává hejtman krizový štáb kraje, jako 

svůj pracovní a poradní orgán. Štáb se svolává v případě, že: 

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

do působnosti kraje, 

 je vyhlášen stav nebezpečí celé území kraje, nebo pro jeho část, 

 jej použije pro koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací. 

 jde o úkol prováděný při cvičení krizového štábu nebo složek integrovaného 

záchranného systému.[15] 

Hejtman 

Mezi jednu z pravomocí hejtmana kraje patří zajišťování připravenosti kraje  

na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti podílejí.[2] 

Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací 

a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností  

na území kraje, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými 

osobami a fyzickými osobami. Za tímto účelem: 

 zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje, 

 zřizuje a řídí krizový štáb kraje, 

 schvaluje po projednání v bezpečnostní radě kraje krizový plán kraje, 

 vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje.[2] 

Během krizového stavu hejtman kraje koordinuje záchranné a likvidační práce, 

které vznikly v důsledku krizové situace, zajišťuje zdravotní pomoc v postižených 

oblastech a s tím provádí i opatření k ochraně veřejného zdraví a v neposlední řadě provádí 

opatření k zajištění bezodkladných pohřebních služeb. Při evakuaci z postižených oblastí 

provádí koordinaci i organizaci obyvatelstva a zajišťuje nouzové ubytování, zabezpečení 

nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k 
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přežití obyvatelstva. V neposlední řadě také koordinuje zajištění ochrany majetku a podílí 

se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace.[2] 

Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit: 

 pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku 

pro řešení krizové situace, 

 bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo 

odstraňování staveb anebo porostu za účelem zmírnění nebo odvrácení 

ohrožení vyplývajícího z krizové situace, 

 vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové 

situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

 přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení 

a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného 

záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, 

a v nezbytném rozsahu také prvku kritické infrastruktury, 

 zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče 

a jejich výplatě, 

 hlášení přechodné změny pobytu osob, 

 evakuaci obyvatelstva, 

 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.[2] 

V případě, že nelze potřebné činnosti a věcné prostředky zajistit smluvně nebo 

subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo subjekt plnění 

odmítne, hejtman uloží splnění činnosti nebo poskytnutí věci.[2]  

Za stavu nebezpečí může hejtman uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické 

osobě, mající bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku 

v příslušném územním obvodu, povinnost: 

 dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti 

nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, 

 skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu 

nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět, 
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 přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo 

provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.[16] 

Za stavu nebezpečí může hejtman nařídit: 

 regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit 

o způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané 

spotřebiteli, 

o maximální množství zboží, které lze spotřebiteli prodat, 

o okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány 

přednostně, 

 regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.[16] 

Náklady spojené s použitím některého regulačního opatření včetně zvýšených 

nákladů, které by osobě nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření vyhlásil, 

pokud se s příslušným ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne 

jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž vláda.[16] 

Pokud vláda v průběhu nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu 

nenařídila výše zmiňované opatření, může tyto opatření nařídit hejtman. 

Složení krizového štábu kraje 

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který podle potřeby jmenuje jeho 

členy. Počet těchto členů není stanoven. Členové krizového štábu tvoří: 

 členové bezpečnostní rady kraje, 

 členové stálé pracovní skupiny  

o tajemník krizového štábu 

o pracovníci krajského úřadu 

o zástupci složek integrovaného bezpečnostního systému 

o a odborníci, kteří jsou přizváni podle potřeby a druhu řešené krizové 

situace.[15] 

Výše popsané složení krizového štábu je obsaženo v základní části příslušného 

krizového plánu, a to v bodu charakteristika organizace krizového řízení. 
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6.3.  Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Činnost a zřízení krizového štábu obce s rozšířenou působností upravuje zákon 

 č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další podrobnosti jsou stanoveny  

v nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pravidla ke sjednocení organizačního uspořádání 

krizových štábů krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí udává směrnice Ministerstva 

vnitra MV-117572-2/POOKR- 2011. 

Při řešení mimořádné události nebo krizové situace zřizuje starosta obce 

s rozšířenou působností krizový štáb obce s rozšířenou působností jako svůj pracovní orgán 

v těchto případech: 

 je-li vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící  

do působnosti obce s rozšířenou působností, 

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé nebo část území patřící do působnosti 

obce s rozšířenou působností, 

 jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 vyzve-li ho k tomu Ministerstvo vnitra při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, 

 jde o úkol prováděný při cvičení orgánů obce s rozšířenou působností nebo 

cvičení složek integrovaného záchranného systému, 

 nebo pokud je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není 

splněna některá z výše uvedených podmínek.[15] 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností plní úkoly starosty obce s rozšířenou působností. Dále udržuje prostřednictvím 

operačních a informačních středisek spojení s místem nebo místy zásahu, příslušným 

krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí s rozšířenou působností 

zasažených mimořádnou událostí a s generálním ředitelstvím hasičského záchranného 

sboru.[18] 

  



29 

 

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Podle nařízení vlády č. 462/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou členy 

krizového štábu: 

 členové bezpečnostní rady (BR) obce s rozšířenou působností, 

 členové stálé pracovní skupiny (SPS) obce s rozšířenou působností. 

o tajemník krizového štábu 

o pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

o zástupci složek integrovaného bezpečnostního systému 

o a odborníci, kteří jsou přizváni podle potřeby a druhu řešené krizové 

situace.[15] 

Starosta obce s rozšířenou působností je předsedou krizového štábu a zároveň 

určuje obsazení a členy krizového štábu. 

Podrobnější strukturu krizového štábu obce s rozšířenou působností uvádí 

v základní části příslušného krizového plánu v bodě charakteristika organizace krizového 

řízení. Struktura krizového štábu je stanovena také ve Statutu krizového štábu, který tvoří 

součást krizového plánu, a který obec s rozšířenou působností projednala s příslušným 

krajem a hasičským záchranným sborem za účelem sjednocení s příslušným krajským 

úřadem. Struktura složení krizového štábu se v jednotlivých obcích s rozšířenou působností 

může lišit, (viz. Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4) a to z důvodu interní struktury, 

kterou si vedoucí krizového štábu navrhuje podle své potřeby. Proto je zde vytvořeno 

obecné rozdělení, (viz. Obrázek č. 5). 

Statut krizového štábu obsahuje dvě části, a to veřejnou část, ve které jsou obsažené 

a stručné informace určené pro veřejnost, jakož to úvodní ustanovení, charakteristika 

orgánu krizového řízení, působnost krizového štábu, svolání krizového štábu, atd. 

a neveřejnou část, která obsahuje osobní údaje jednotlivých členů krizového štábu, dohody 

a smlouvy právnických a podnikajících fyzických osob atd. 
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Obrázek č. 5: Obecné schéma krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Svolání krizového štábu 

Při vyhlášení krizových stavů nebo zvláštního stupně poplachu, může svolat 

předseda krizového štábu prostřednictvím operačního a informačního střediska krizový 

štáb obce s rozšířenou působností. Pokud by nemohl svolat krizový štáb jeho předseda, 

může jej povolat řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje (je také oprávněn 

svolat stálou pracovní skupinu), o jeho svolání neprodleně informuje starostu obce 

s rozšířenou působností a poté řídí pracovní skupinu až do jeho rozhodnutí.[18]  
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Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému realizuje 

svolání krizového štábu následovně: 

 neprodleně povolá členy stálé pracovní skupiny, případně další osoby podle 

pokynu předsedy krizového štábu, 

 informuje členy příslušné bezpečnostní rady o svolání krizového štábu, čase 

a místě úvodního zasedání krizového štábu, 

 informuje řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje o svolání 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a času jeho úvodního 

zasedání. Řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje o tomto 

svolání neprodleně informuje hejtmana a tajemníka krizového štábu 

kraje.[17] 

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

přes operační a informační středisko integrovaného záchranného systému, tajemník 

krizového štábu o tom informuje operační a informační středisko integrovaného 

záchranného systému bez zbytečného odkladu.[18] 

Pracoviště krizového štábu 

Jedná se většinou o předem připravený prostor, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, hasičského záchranného sboru nebo o jiný prostor, který je pro tento účel 

vhodný. O místě zasedání krizového štábu rozhodne jeho předseda na návrh tajemníka. 

Prostor pro zasedání krizového štábu musí splňovat požadavky směrnice Ministerstva 

vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011.[17] 
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Zasedání krizového štábu 

Na zasedání krizového štábu se projednává zejména: 

 vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace na území obce, 

 nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 

 realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva, 

 možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená 

opatření, 

 způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události 

nebo krizové situace, 

 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

 rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady.[17] 

Na zasedání krizového štábu se jeho předsedovi doporučují ke schválení návrhy 

nařízení obce a ve výjimečných případech i obecně závazné vyhlášky obce. Ze schůze 

krizového štábu se pořizuje zvukový záznam a zápis (včetně prezenční listiny), které se 

ukládají společně se zpracovanými dokumenty.[17] 

Stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Stálá pracovní skupina funguje jako pracovní orgán krizového štábu, a proto, aby 

byla zaručena nepřetržitá činnost krizového štábu. Stálá pracovní skupina je většinou 

rozdělena do několika pracovních směn. Předseda krizového štábu určí dobu směny, která 

se může v průběhu zdolávání mimořádné události nebo krizové situace měnit a z členů 

stálé pracovní skupiny vedoucího směny (vedoucí pracovní skupiny), který je dále 

zodpovědný za její činnost. 

Složení stálé pracovní skupiny může být řešeno různě s ohledem na druh 

mimořádné události nebo krizové situace. Komunikaci mezi stálou pracovní skupinou 

a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému zajišťuje 

zástupce hasičského záchranného sboru, který je její součástí. 
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Úkoly stálé pracovní skupiny krizového štábu při řešení krizové situace nebo 

koordinaci záchranných a likvidačních prací jsou zejména: 

 příprava podkladů pro rozhodovací činnost předsedy krizového štábu včetně 

návrhů řešení, 

 sledování, analýza a vyhodnocování průběhu mimořádné události nebo 

krizové situace, opatření přijímána orgány krizového řízení, složkami 

integrovaného záchranného systému a územními správními úřady, 

 dokumentování postupů řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

vedení přehledu o nasazených silách a prostředcích a o ostatních 

disponibilních silách využitelných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace, 

 podpora činnosti starosty obce s rozšířenou působností při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, 

 zajištění provedení úkolů ochrany obyvatelstva a dalších úkolů stanovených 

předsedou krizového štábu, 

 operativní součinnost s ostatními krizovými štáby, orgány krizového řízení 

a dalšími subjekty podílejícími se na řešení mimořádné události nebo 

krizové situace, 

 organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných 

informačních prostředků, 

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

stav, navrhování jejich změn, 

 vedení evidence finančních nákladů souvisejících s řešením mimořádné 

události nebo krizové situace, 

 organizační zabezpečení materiální, technické a informační podpory 

nasazeným silám a prostředkům.[17] 
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností, působí jako poradní orgán, má 

nanejvýše 8 členů. Starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje: 

 místostarostu, 

 tajemníka obecního úřadu, 

 příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství 

Policie České republiky, 

 příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem 

hasičského záchranného sboru kraje, 

 zaměstnance obce s rozšířenou působností, jmenuje tajemníkem 

bezpečnostní rady, 

 další osoby, které jsou zapotřebí k řešení krizových situací.[15] 

Spolupráce mezi krizovými štáby 

Pro účel zdolání nastalé mimořádné události nebo krizové situace je velice důležité, 

aby krizové štáby navzájem spolupracovaly, udržovaly potřebnou komunikaci a trvalé 

spojení. 

Způsob spolupráce, zasílání dokumentů a formy hlášení, jež jsou nezbytné  

pro řešení mimořádné události nebo krizové situace mezi krizovým štábem kraje 

a krizovým štábem obce s rozšířenou působností, krizovým štábem obce s rozšířenou 

působností a krizovým štábem obce, pokud je zřízen, řeší příslušný krizový plán. Tyto 

informace mezi jednotlivými krizovými štáby se předávají prostřednictvím operačního  

a informačního střediska integrovaného záchranného systému.[17] 

Stálá pracovní skupina krizového štábu kraje udržuje potřebnou komunikaci  

a trvalé spojení s příslušným operačním a informačním střediskem integrovaného 

záchranného systému, krizovými štáby sousedících krajů a krizovými štáby obcí  

s rozšířenou působností v kraji.[17] 

Stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností udržuje 

potřebnou komunikaci i trvalé spojení s příslušným operačním a informačním střediskem 

integrovaného záchranného systému, příslušným krizovým štábem kraje, krizovými štáby 
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sousedících obcí s rozšířenou působností, zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací, s krizovými štáby obcí, jsou-li zřízeny.[17] 

Dokumentace krizového štábu 

Podle směrnice Ministerstva vnitra [17] se dokumentací krizového štábu mají  

na mysli písemnosti zpracované za dobu činnosti krizového štábu, při řešení mimořádné 

události nebo krizové situace. Tuto dokumentaci zpracovává stálá pracovní skupina, která 

za účelem dokumentování činnosti krizového štábu zpracovává zejména: 

 záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

 záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých 

opatřeních, 

 přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové 

situace, 

 přehled nasazených sil a prostředků, volných upotřebitelných lidských 

a věcných zdrojů, 

 přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo 

krizové situaci, 

 přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením 

mimořádné události nebo krizové situace, 

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

rozdělení a distribuci, 

 návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

 hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

 evidenci odeslaných a doručených písemností. 

Výše zmiňované dokumenty mohou sloužit jako podklad pro zpracování závěrečné 

zprávy o hodnocení krizové situace. V případě, že některý z dokumentů krizového štábu 

obsahuje utajované informace nebo zvláštní skutečnosti, se jejich zpracování a manipulace 

s nimi řídí podle příslušných právních předpisů. Při nakládání se schválenou dokumentací 

krizového štábu se postupuje podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.[17] 
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6.4.  Krizový štáb obce 

Starosta obce může za účelem zdolávání mimořádné události nebo krizové situace 

zřídit krizový štáb obce, jako svůj pracovní orgán. Ten v době krizového stavu plní 

zejména následující úkoly: 

 zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce 

před hrozícím nebezpečím, 

 nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, 

 zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

Dále starosta obce zajišťuje provedení stanovených krizových opatření ve svém 

správním obvodu a plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány 

krizového řízení při přípravě a zdolávání mimořádných událostí nebo krizových situací. 
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7 Vazby krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Při mimořádných situacích a při vyhlášení krizového stavu svolá starosta obce 

s rozšířenou působností krizový štáb obce s rozšířenou působností, jako svůj pracovní 

orgán. Tento štáb funguje s vazbami na jiné krizové štáby stejného stupně, nebo s vazbami 

na vyšší stupně. Tyto vazby a možné výpadky komunikačních vazeb krizového štábu  

jsou v rámci této kapitoly analyzovány. 

7.1.  Krizový štáb ORP s vazbou na vyšší stupně krizových štábů 

Po aktivaci krizového štábu obce s rozšířenou působností se většinou komunikace 

provádí za pomoci krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) integrovaného 

záchranného systému (viz. Obrázek č. 6). Toto středisko slouží pro komunikaci mezi 

krizovým štábem obce s rozšířenou působností, krizovými štáby vedlejších obcí 

s rozšířenou působností a krizovým štábem kraje.  

 

Obrázek č. 6: Vazby komunikačního spojení na krizové štáby 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností shromažďuje základní informace  

od zasahujících složek a dalších subjektů, které se podílejí na zdolávání krizové situace.  
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Na základě informací, týkající se zejména počtu nasazených sil a prostředků, vývoji 

krizové situace, rozsahu postiženého území, rozsahem případné evakuace, 

pravděpodobného počtu ohrožených, zraněných a usmrcených osob nacházejících 

se na území postiženým krizovou situací, takové informace krizový štáb zpracuje 

a vyhodnocuje. 

Na základě analýzy a vyhodnocení těchto informací zpracuje krizový štáb obce 

s rozšířenou působností standardizované hlášení, jehož formální úpravu a obsah stanovuje 

směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání 

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

obce, ve znění pozdějších předpisů [17]a lze najít příloze (viz. Příloha č. 1). 

Po podepsání dokumentu předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností, 

je spis odeslán. Z bezpečnostních důvodů se hlášení odesílá elektronickou nebo tištěnou 

formou krizovému štábu kraje nebo krajskému operačnímu a informačnímu středisku. 

Komunikaci zajišťuje prostřednictvím operačního a informačního střediska odborná 

skupina, která je součástí stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou 

působností. 

Krizový štáb kraje na základě přijatého dokumentu rozhodne o dalším postupu, 

který se jeví, pro odvrácení následků mimořádné události nebo krizové situace, jako 

nejlepší. Pokud je ovšem mimořádná událost nebo krizová situace takového měřítka,  

že zasahuje část nebo celé území kraje, krizový štáb kraje zpracuje hlášení přijatá od všech 

zasažených obcí s rozšířenou působností z celého kraje. Zpracované souhrnné hlášení poté 

krizový štáb kraje odešle na operační a informační středisko generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru, to je dále odešle na ministerstvo vnitra, kde pak dochází  

k rozhodování o dalším postupu na celostátní úrovni. 

Formu odesílání a manipulaci s těmito dokumenty upravuje krizový plán 

příslušného správního úřadu. 
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7.2.  Možné výpadky komunikace mezi krizovými štáby 

Komunikace mezi jednotlivými krizovými štáby (jak na své úrovni, tak na vyšší 

úrovni) probíhá ve většině případů službami elektronických komunikací (pevné, rádiové, 

mobilní a družicové sítě). Proto je tato komunikace závislá na dodávkách elektrické 

energie. Dále se komunikace může provádět zasláním pracovníka stálé pracovní skupiny 

krizového štábu,  se standardizovaným hlášením krizového štábu. 

Z tohoto důvodu může být komunikace ochromena nebo zcela přerušena 

mimořádnými událostmi přírodního nebo antropogenního původu. Mezi nejzávažnější 

důvody ochromení nebo přerušení komunikace přírodními mimořádnými událostmi patří: 

 větrné smrště doprovázené silným deštěm, 

 sněhová kalamita s vydatnými sněhovými srážkami, 

 přírodní povodně velkého rozsahu vyvolané dlouhotrvajícími dešti, 

 bleskové povodně. 

Větrné smrště doprovázené silným deštěm se mohou projevit kdekoliv na území 

České republiky. Tato přírodní katastrofa, může mít velice komplexní následky. 

V nejhorším případě může dojít k poškození nebo zničení obytných či průmyslových 

objektů, energetických a telekomunikačních sítí. Následky mohou omezit nebo přerušit 

silniční a železniční dopravu, dodávku elektrické energie a může dojít k výpadku 

telekomunikačních sítí. Všechny tyto následky způsobují komplikace při koordinaci 

a provádění záchranných a likvidačních prací.[24] 

Sněhová kalamita doprovázená vydatnými sněhovými srážkami ohrožuje Českou 

republiku v zimním období. Způsobuje přerušení rozvodných a inženýrských sítí a silniční 

a železniční dopravy. Následky mohou být podobné jako u předchozí mimořádné události 

přírodního původu, jen s tím rozdílem, že silniční infrastruktura může být zasněžená a tím 

pádem nesjízdná. Tato komplikace má za následek zhoršení koordinace a provádění 

záchranných a likvidačních prací.[24] 

Přírodní povodně velkého rozsahu vyvolané dlouhotrvajícími dešti, ohrožují 

Českou republiku pravidelně. Povodně způsobují omezení nebo přerušení dodávek 

z inženýrských sítí, telekomunikačních služeb a devastují silniční i železniční 

infrastrukturu (podemletím, utržením, zatopením nebo nánosy bahna). Následkem může 
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být nedostatek sil a prostředků potřebných ke zdolání mimořádné situace, výpadek 

komunikace mezi zasahujícími a koordinačními složkami, provedení včasné evakuace 

atd.[24] 

Bleskové povodně mohou ochromit nebo ohrozit dané území, krátkodobě a těžko 

se dají předpovídat. Následky těchto povodní jsou stejné jako u přirozené povodně, akorát 

jsou rychleji způsobené. 

Mezi nejpravděpodobnější ochromení nebo přerušení komunikace antropogenními 

mimořádnými událostmi patří narušení dodávek elektrické energie (blackout). Následky 

této mimořádné události mohou být ohromné a v kombinaci s další mimořádnou událostí 

přímo katastrofální.  

Jako další příčinu vzniku antropogenní mimořádné události technogenního 

charakteru můžeme považovat narušení poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací velkého rozsahu. Tyto služby spočívají převážně v přenosu 

signálů po sítích elektronických komunikací, včetně sítí používaných pro rozhlasové 

a televizní vysílání a sítí kabelové televize (pevné, rádiové a mobilní sítě). Příčiny narušení 

tohoto systému jsou: 

 přímé poškození provozních zařízení, 

 výpadky v důsledku prudkého nárůstu provozu v síti a následného přetížení 

nebo v důsledku výpadku jiné sítě elektronických komunikací, 

 disfunkční chování nebo kybernetické napadení řídicích systémů sítí 

elektronických komunikací, 

 narušení dodávky elektrické energie včetně dodávky ze záložního zdroje, 

 rozsáhlé omezení činnosti obsluhy provozních zařízení.[25] 

Následky způsobují narušení nebo omezení koordinovaného postupu mezi orgány 

krizového řízení, orgány veřejné správy a samosprávy a mezi složkami integrovaného 

záchranného systému, ztrátu informační podpory v krizové situaci, narušení řídících 

a monitorovacích systémů orgánů krizového řízení závislých na přístupu k datovým 

zdrojům a přenosu informací, omezení nebo ochromení činnosti subjektů kritické 

infrastruktury, informování obyvatelstva o mimořádných událostech.[25] 
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7.3.  Krizový štáb ORP bez vazby na vyšší stupně krizových štábů 

Z důvodů výpadku vazeb, způsobeného událostmi popsanými v kapitole 7.2 anebo 

z jiných těžko předpokladatelných důvodů, jsou níže (viz. Obrázek č. 7) znázorněny 

výpadky, které ovlivňují krizový štáb obce s rozšířenou působností. 

 

Obrázek č. 7: Výpadky vazeb na krizové štáby 

Při výpadku vazby na ostatní krizové štáby postupuje krizový štáb obce 

s rozšířenou působností podle zákonů a prováděcích předpisů, které řeší krizové situace 

s vazbami na ostatní krizové štáby. Níže jsou uvedené zákony a prováděcí předpisy, se 

stručným popisem jejich obsahu, nezbytné pro řešení krizových situací. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

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

předpisů. Zákon stanovuje, že základní povinností státu je udržovat svrchovanost, územní 

celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní 

pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, anebo  

je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně. Právní předpis může vyhlásit 

podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu 

nebo válečný stav.[9] 
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Zákon o krizovém řízení 

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

pozdějších zákonů, definuje působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územně 

samosprávních celků, dále určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob  

při přípravě na krizové situace, které nesouvisí se zajištěním obrany České republiky  

před vnějším napadením a při jejich řešení i při ochraně kritické infrastruktury. Věnuje se 

zřizováním bezpečnostních rad, krizových štábů a definuje další pojmy. Také stanovuje 

odpovědnost za porušení těchto povinností.[2] 

Zákon o Integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon měl být v platném znění spojen s krizovým zákonem, nakonec byl 

vydaný samostatně. Zákon ustanovuje integrovaný záchranný systém, vymezuje jeho 

složky, působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při vzniku mimořádných situací a při 

přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva před a po 

dobu vyhlášení krizových stavů. Zákon také ukládá hasičskému záchrannému sboru kraje, 

zpracovat havarijní plán kraje.[1],[19] 

Zákon o hospodářských opatřeních za krizových stavů 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje přípravu 

hospodářských opatření pro krizové stavy a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení 

krizových stavů. Zákon stanoví pravomoc vlády, ústředních správních úřadů, České 

národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů obce s rozšířenou působností a orgánů 

územních samosprávných celků při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové 

stavy. Stanoví také práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. Těmito opatřeními je chápáno organizační, 

materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem za krizových stavů  

pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit 

překonání krizových stavů. Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou určena  

k uspokojení základních životních potřeb obyvatel, podporu činnosti ozbrojených sil, 
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záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby, Policie České 

republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a pro podporu výkonu státní 

správy.[19] 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje: 

 systém nouzového hospodářství, 

 systém hospodářské mobilizace, 

 použití státních hmotných rezerv, 

 výstavbu a údržbu infrastruktury, 

 regulační opatření.[16] 

V zákoně se také řeší problém zásob pro humanitární pomoc, které jsou součástí 

systému nouzového hospodářství a jsou vytvářené Správou státních hmotných rezerv 

v systému státních hmotných rezerv. Za důležitý se považuje systém regulačních opatření 

ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a dodávek služeb nebo k usměrnění 

spotřeby v souladu s krizovými plány. 

Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 32/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška 

konkretizuje řešení § 5 odst. 4, §12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona o integrovaném 

záchranném systému [1]. Tato vyhláška řeší obsah dokumentace integrovaného 

záchranného systému a způsob jejího zpracování, zpracování a obsah územně příslušného 

poplachového plánu, podrobnosti o stupni poplachu a typové činnosti složek při společném 

zásahu. Z pohledu havarijního plánování zásady a způsob zpracování, schvalování 

a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu.[18] 

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů stanovuje podle § 35 odst. 2 a 3 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
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(k provedení § 7 odst. 7 písm. c) až g) zákona a po projednání s Ministerstvem pro místní 

rozvoj k provedení § 7 odst. 7 písm. h) zákona o integrovaném záchranném systému.[20] 

Vyhláška řeší postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě 

jejího personálu, způsob informování právnických a fyzických osob a charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, technické, provozní 

a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění i způsob 

poskytování tísňových informací, způsob provádění evakuace a jejího všestranného 

zabezpečení, zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní 

a individuální ochrany obyvatelstva. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého 

územního celku, požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce a požadavky civilní 

ochrany k regulačnímu plánu.[20] 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

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, ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o velmi významný dokument, který stanovuje označování, evidenci, 

manipulaci, ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti 

a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi. Poté stanovuje obsah 

a složení bezpečnostních rad krajů a obcí s rozšířenou působností, krizových štábů kraje 

a obcí s rozšířenou působností, tak krizového plánu ministerstva, jiného ústředního 

správního úřadu, České národní banky nebo jiného státního orgánu, kterému krizový zákon 

ukládá povinnost, zpracovat krizový plán. Dále vymezuje obsah plánu krizové 

připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.[15] 

Směrnice ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce 

s rozšířenou působností a krizového štábu obce 

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

24. listopadu 2011, která určuje jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového 

štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, ve znění 

pozdějších předpisů. Stanovuje organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, pokud je zřízen. 
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Vymezuje činnosti krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností  

a krizového štábu obce, pokud je zřízen, při řešení mimořádných událostí nebo krizových 

situací.[17] 

Tato směrnice obsahuje standardizované hlášení, které slouží jako písemná 

dokumentace potřebných požadavků nebo hlášení o probíhajícím postupu zdolávání 

mimořádné události nebo krizové situace. 

7.4.  Způsob náhradního navázání vazeb krizového štábu ORP 

Pokud dojde k výpadku elektronických, telekomunikačních nebo bezdrátových 

vazeb na ostatní krizové štáby, pověří vedoucí krizového štábu obce s rozšířenou 

působností vedoucího stálé pracovní skupiny analýzou a zhodnocením možností obnovení 

těchto vazeb. 

Vedoucí stálé pracovní skupiny nařídí příslušným odborným skupinám, aby 

analyzovali možné způsoby zajištění vazby na ostatní krizové štáby. Tyto skupiny tedy 

analyzují a zhodnotí možnou komunikaci přes hasičský záchranný sbor, policii České 

republiky popřípadě armády České republiky (pokud se jejich složky nachází na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností), v daném pořadí priority. Členové výše 

uvedených skupin jsou součástí krizového štábu. Dále mohou zanalyzovat a zhodnotit jiné 

možnosti, které mají k dispozici. 

Zástupci jednotlivých odborných skupin poté předloží vedoucímu stálé pracovní 

skupiny návrhy a přehledy možných komunikačních zařízení nebo prostředky, které zajistí 

spojení s ostatními krizovými štáby. 

Vedoucí stálé pracovní skupiny po analyzování předloží návrhy pro zajištění 

komunikace s jinými krizovými štáby vedoucímu krizového štábu, který po schválení 

těchto návrhů pověří vedoucího stálé pracovní skupiny zajištění těchto vazeb. 
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Obrázek č. 8: Vývojový diagram způsobu navázání vazby mezi krizovými štáby 
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Vazby krizového štábu obce s rozšířenou působností s vazbou na sousední krizové 

štáby obcí s rozšířenou působností a krizový štáb kraje se musí udržovat oboustranně, tak 

aby se informace mohly dostat od příslušného krizového štábu obce s rozšířenou 

působností a zároveň do příslušného krizového štábu obce s rozšířenou působností.  

7.5.  Zhodnocení 

Vedoucí krizového štábu obce s rozšířenou působností (starosta) se stále řídí podle 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho úkolem je koordinace záchranných a likvidačních prací  

na úrovni strategického řízení. Tuto koordinaci provádí zejména prostřednictvím 

komunikačních vazeb. Proto je zajištění těchto vazeb důležité zejména z hlediska zajištění 

sil a prostředků nezbytných k provádění záchranných a likvidačních prací. Vazby na vyšší 

stupně krizových štábů jsou nepostradatelné pro zajištění koordinace provedení 

hospodářských opatření pro krizové stavy [16], zajištění přidělování humanitární pomoci 

od správy státních hmotných rezerv a provádění regulačních opatření, které řídí 

a koordinuje, zajišťuje a nařizuje hejtman kraje. 

Vazby zajišťující komunikaci mezi jednotlivými krizovými štáby zprostředkovávají 

krajská operační a informační střediska. Při výpadku těchto vazeb může krizový štáb obce 

s rozšířenou působností komunikovat pomocí rádiového spojení, které má mít k dispozici 

hasičský záchranný sbor, nebo jej také může mít policie České republiky anebo armáda 

České republiky. Další možnost spojení je přes satelitní telefon. Tento telefon ovšem 

nemají obce s rozšířenou působností ve svém vybavení, proto není příliš často k dispozici. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností nebo krizový štáb kraje může dále zajistit toto 

spojení pomocí vozidla s pověřeným řidičem, který může informace předávat pomocí 

dokumentů, například standardizovaným hlášením (viz Příloha č. 1) nebo jiným 

dokumentem. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit možnosti, ohrožení činnosti krizového štábu 

obce s rozšířenou působností, v případě výpadku vazby na vyšší stupeň krizových štábů. 

Jelikož v legislativě krizového řízení není konkrétně popsán postup, jak tento problém 

řešit, nebo nejsou vymezena omezení činnosti krizového štábu obce s rozšířenou 

působností bez komunikační vazby na vyšší stupně, může krizový štáb obce s rozšířenou 

působností do určité míry pracovat jako samostatná jednotka, která se snaží o znovu 

navázání komunikace na vyšší stupně krizových štábů a to z důvodu zajištění koordinace 

provedení hospodářských opatření pro krizové stavy, zajištění přidělování humanitární 

pomoci od správy státních hmotných rezerv a provádění regulačních opatření, které řídí 

a koordinuje, zajišťuje a nařizuje hejtman kraje. 

Pro vyřešení fungování krizového štábu obce s rozšířenou působností bez vazby na 

vyšší stupně krizového řízení bylo nezbytné popsat činnost a složení krizového štábu obce 

s rozšířenou působností a krizového štábu kraje. Cílem bylo identifikovat pravomoci 

a postupy které mají jednotlivé úrovně krizového řízení (např. krajská) tak, aby při řešení 

krizových situací nedocházelo k porušování zákonů a dalších právních předpisů. Protože 

komunikace mezi jednotlivými úrovněmi krizových štábů probíhá z největší části 

elektronickou, telekomunikační nebo rádiovou formou byly v rámci práce identifikovány 

přírodní nebo antropogenní krizové situace, které mohou s největší pravděpodobností 

způsobit výpadky těchto komunikačních vazeb. 

Na základě výsledků této práce lze správnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

nebo některé ze složek integrovaného záchranného systému nacházejícího se ve správním 

obvodu, doporučit vybavit pracoviště krizového štábu záložním satelitním telefonem nebo 

přenosnou rádiovou stanicí. A to zejména pro zajištění náhradního způsobu komunikace 

a schvalování požadavků krizovými štáby mluvenou formou. Tyto podklady je důležité 

zajistit i písemnou formou. Z tohoto důvodu je nezbytné vyslání pracovníka stálé pracovní 

skupiny s příslušnými dokumenty (standardizovaným hlášením). Nicméně rychlost předání 

informace je při komparaci bezdrátové komunikace a fyzickým předáním informace 

určeným pracovníkem nesrovnatelná, zejména pak v okamžiku, kdy mohou být některé 

pozemní komunikace v důsledku krizové situace neprůjezdné. 
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Seznam zkratek 

AČR Armáda České republiky 

BR Bezpečnostní rada 

ČR Česká republika 

GŘ Generální ředitelství 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

KS Krizová situace 

KŠ Krizový štáb 

MU Mimořádná událost 

OPIS Operační a informační středisko 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SPS Stálá pracovní skupina 
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