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Seznam použitých zkratek 
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1. Úvod 

V dnešní době se odehrává celá řada mimořádných situací, které mohou přerůst až 

v krizovou situaci. Na krizové situace je nutno bezprostředně reagovat. Řešení krizové 

situace vyžaduje zapojení značného množství osob a realizaci rozsáhlého souboru opatření, 

tzv. krizových opatření. V některých případech na řešení mimořádné události běžná 

opatření již nestačí a je potřeba vyhlásit krizový stav. Z mimořádné události se tak stává 

krizová situace. Pro tyto účely si příslušní představitelé veřejné správy zřizují své pracovní 

orgány, kterými jsou krizové štáby. Tyto štáby jsou tedy pracovním orgánem zřizovatele 

pro přípravu a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

První úvahy o pojmu „krizový štáb“ a jeho podobě pocházejí z roku 1999 

v návaznosti na připravovaný krizový zákon
1
, ve kterém je tento pojem zahrnut. Složení 

krizového štábu kraje a obce je poprvé řešeno v nařízení vlády
2
, kde jsou i vymezeny 

základní součásti každého štábu. 

V diplomové práci je provedena analýza současného systému organizace krizového 

řízení v České republice, stanovení možných zdrojů narušení činnosti orgánu krizového 

řízení a v závěru stanovení zásad pro posuzování možnosti narušení činnosti. Analýza 

vychází z toho, jakou jsou zásady současného systému deklarovány v jednotlivých 

právních systémech. S ohledem na rozsah dané problematiky je práce dále zaměřena na 

úroveň krajskou. 

Tato práce v ucelené podobě přibližuje orgány krizového řízení v České republice. 

Opírá se především o právní režim krizového řízení. 

 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vypracovat zásady pro posuzování možnosti narušení 

činnosti orgánu krizového řízení. 

  

                                                 

1
 Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon 

2
 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
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2. Rešerše 

Pro účely této diplomové práce bylo nezbytné prostudovat tyto dokumenty.  

 

PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J.: Krizové řízení. [1] 

Publikace shrnuje odborné poznatky a přístupy k problematice krizového řízení. Uvádí 

zkušenosti z jejich aplikace v praxi. Popisuje zdroje, analýzy a hodnocení rizik. Slouží k 

informovanosti všech úřadů a organizací, které v krizovém řízení pracují. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu, Management 

záchranných prací. [8] 

Publikace zahrnuje popis vzájemných vazeb mezi orgány krizového řízení. Pro účely této 

práce jsou zejména stěžejní tyto kapitoly: Systém krizového řízení, Opatření za krizových 

stavů, Bezpečnostní rady, Krizové štáby. 

 

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

Právní předpis mimo jiné stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků. Dále definuje pojmy jako krizové řízení, krizová situace a 

kritická infrastruktura. Dále tento zákon v návaznosti na ústavní zákon o bezpečnosti ČR 

vymezuje v oblasti krizových situací, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR (tzv. 

nevojenské krizové situace) postavení a působnost orgánů krizového řízení. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [12] 

Nařízení se pro potřeby krizových štábů věnuje obsahu činností a složení bezpečnostní 

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

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu. [13] 

Směrnice stanovuje použití krizového štábu, nastiňuje jeho složení a svolávání. Stanovuje, 

jak by mělo vypadat pracoviště krizového štábu, jeho zasedání a vedení dokumentace. 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. [20] 

V tomto zákoně je vymezena krizová situace související se zajišťováním obrany ČR, při 

které může být vyhlášen jeden z krizových stavů, a to Válečný stav. 
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Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR [21] 

V tomto právním předpise je vymezena krizová situace související s obranou státu, kterou 

je krizový stav „Stav ohrožení státu“ a dále krizová situace nesouvisející s obranou státu, 

kterou je krizový stav zvaný „Nouzový stav“.  

 

Tyto dokumenty se staly stěžejními zdroji literatury, které byly potřebné pro 

zpracování problematiky týkající se této diplomové práce. 
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3. Krizové řízení 

Termín krizové řízení je v obecném slova smyslu pro-aktivní typ strategického 

řízení, které je zaměřené na člověka, lidskou společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené 

prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému.  

Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. Pod pojmem pro-aktivní 

řízení si můžeme představit provádění opatření předem na odvrácení či alespoň zmírnění 

některých nežádoucích jevů a zajištění připravenosti na zvládnutí nežádoucích jevů. 

Krizové řízení je záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromých 

organizací, nevládních organizací i všech občanů. Zahrnuje soubor postupů a procedur pro 

hledání a řešení problémů spojených se zajištěním trvale udržitelného rozvoje společnosti
3
 

ve smyslu jejich zvládání a skládá se z plánování, vedení lidí, organizace sil a prostředků, 

hodnocení a kontroly. Člověk se díky svému intelektu snaží tyto procesy, děje, jevy i 

události pochopit a usměrnit je tak, aby pro lidstvo zajistil bezpečný prostor s udržitelným 

rozvojem. K tomu používá nástroj „řízení (management)“.  Základní chráněné zájmy z 

hlediska procesního modelu lidského systému jsou patrné z obrázku 1. [1,2] 

 

Obrázek 1: Základní chráněné zájmy dle procesního modelu lidského systému [2] 

                                                 

3
 Definice ze Světového summitu k udržitelnému rozvoji v Johannesburgu v r. 2002: Udržitelnost je chápána 

jako vyváženost vývoje mezi těmito pilíři ekonomického, sociálního a environmentálního, tzn. mezi vývojem 

ekonomiky, životní úrovní obyvatel a zátěží životního prostředí. Cílem je, aby se vývoj v některém pilíři 

nevyvíjel na úkor ostatních. 
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Krizové řízení nám zajišťuje provádění čtyř základních kroků, kterými jsou 

prevence, připravenost, odezva a obnova, které slouží k odvrácení mimořádných událostí, 

zmírnění a zvládnutí dopadů MU tak, aby byl možný další rozvoj. Každá z těchto fází má 

svá specifika a jejich funkčnost musí být založena na kvalifikovaných datech a 

hodnoceních: 

 Prevence je zaměřena na předcházení dopadů MU, či jejich zmírnění. 

 Připravenost znamená zvážení relevantních MU. Tedy shromažďování informací a 

poznatků o možných MU, které se dále vyhodnocují, zpracovávaní scénáře, 

provádění výcviku složek pro následné odezvy a vzdělání populace v dané oblasti. 

 Odezva je zvládnutí dopadů MU s přiměřenými ztrátami a přiměřenými zdroji. 

 Obnova zajišťuje návrat do stabilizovaného stavu a zaměřuje se na další rozvoj. [5] 

 

Pro potřeby této práce pojem „Krizové řízení“ vychází z definice uvedené v zákoně 

[3]. Krizové řízení
4
 je zde definováno jako souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

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

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a 

jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Krizovou situací se se v tomto 

smyslu rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému
5
, 

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

nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [3] 

 

3.1 Krizové stavy 

Vyhlášení krizového stavu se odvíjí od velikosti postiženého území, rozsahu 

postižení a druhu mimořádné události. Řešení krizové situace náleží po vyhlášení 

krizového stavu orgánům krizového řízení. Ty se snaží řešit nastalou situaci s použitím 

krizových opatření. Tato opatření jsou stanovena zákonem. [8] 

Vyhlášení krizového stavu se provádí v souladu s Ústavním zákonem č.1/1993 Sb., 

Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a v souladu s krizovým zákonem
6
. 

                                                 

4
 §2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

5
 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS  

6
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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Můžeme říci, že krizový stav je vyhlášen, když už nestačí běžné prostředky ke zvládnutí 

nastalé situace. Na tyto situace se připravují krizové plány. V rámci těchto plánů, můžeme 

uplatňovat jen podmínky v nich popsané. Jako příklad můžeme uvést nařízení evakuace, 

které je možno nařídit pouze za krizového stavu, v opačném případě je evakuace 

dobrovolná. [19] 

Základní rozdělení krizových situací je patrné z obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Základní rozdělení krizových situací [upraveno dle 19] 

Jednotlivé náležitosti pro vyhlášení krizových stavů jsou upraveny v příslušných 

právních předpisech. Shrnutí těchto náležitostí je patrné z tabulky 1. 

Podrobněji jsou krizové stavy s uvedením důvodů, doby trvání, územní působnosti 

a vyhlašujícího orgánu znázorněny v příloze 1. 
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Tabulka 1: Krizové stavy [3, 20, 21]  

 

Jak je uvedeno v tabulce, Stav nebezpečí a Nouzový stav je omezen no dobu trvání 

30 dní. V odůvodněných případech lze dobu trvání těchto stavů prodloužit. V případě stavu 

nebezpečí musí odsouhlasit prodloužení doby vláda a v případě nouzového stavu 

prodloužení musí odsouhlasit Poslanecká sněmovna.  

Vyhlašuje Území Období Vyhlášení

Stav nebezpečí Hejtman Kraj / část kraje 30 dní
Ve Věstníku 

právních předpisů 

Nouzový stav Vláda ČR
Část nebo celé 

území státu
30 dní Stejně jako zákon

Stav ohrožení státu 
Parlament na 

návrh vlády

Část nebo celé 

území státu
Není stanoveno Stejně jako zákon

Válečný stav Parlament Celé území státu Není stanoveno Stejně jako zákon



8 

 

4. Orgány krizového řízení 

Krizové řízení představuje všechny činnosti orgánů krizového řízení, které jsou 

zaměřeny na analýzu a hodnocení rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu v 

oblasti přípravy a řešení krizové situace nebo ochranu kritické infrastruktury. 

Mezi orgány krizového řízení patří: 

 Vláda ČR, 

 ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

 Česká národní banka, 

 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, 

 orgány obce s rozšířenou působností a 

 určené orgány s územní působností. [3] 

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

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

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

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

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

krizového stavu obecně. [8] 

Vedle obecných vymezení pravomocí a povinností vlády je krizovým zákonem 

obecně stanovená působnost orgánů krizového řízení
7
. Podrobněji vymezuje krizový zákon 

působnost vybraným orgánům krizového řízení: 

 Ministerstvu vnitra, 

 Ministerstvu zdravotnictví, 

 Ministerstvo dopravy, 

 Ministerstvu průmyslu a obchodu, 

 České národní bance, 

 orgánům kraje a dalším orgánům s působností na území kraje a 

 orgánům obce s rozšířenou působností. [3]  

V podkapitolách, které budou následovat, jsou ve zkratce popsány úkoly jednotlivých 

orgánů krizového řízení při vyhlášení krizových stavů, a to pro stav nebezpečí, nouzový 

stav a stav ohrožení státu. 

                                                 

7
 §9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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4.1 Vláda 

Mezi základní úkoly vlády při zajišťování připravenosti a řešení krizové situace 

patří: 

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

 zřizování Ústředního krizového štábu, 

 stanovení ministerstva (jiného správního úřadu), které bude koordinovat 

přípravu na řešení krizové situace, jestliže to nevyplývá ze zákonem 

stanovených působností, 

 projednání opatření v rámci působnosti ČNB. 

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

vláda na nezbytně nutnou dobu a pouze v nezbytně nutném rozsahu omezit zákonem 

stanovena práva a svobody obyvatel. [3] 

 

4.2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

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

zajišťují připravenost na řešení krizových situací v rámci své působnosti. Pro tyto účely 

plní úkoly, které jim stanovuje zákon. [3] 

Tyto orgány k zajištění připravenosti na řešení krizových situací ve své působnosti: 

 zřizují pracoviště krizového řízení, 

 zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k 

řešení krizových situací, tento plán schvaluje ministr nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, 

 zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové situace a k 

jejich řešení, jehož složení a úkoly určí a věcné, organizační a 

administrativní podmínky pro jeho činnost zajistí ministr nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, 

 zajišťují na základě vyžádání jiného ministerstva nebo jiného ústředního 

správního úřadu provedení odborných prací vyplývajících z jejich 

působnosti, 
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 poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností, 

 vyžadují potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností, které vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra, 

 stanovují podřízeným územním správním úřadům povinnost poskytovat na 

vyžádání podklady pro zpracování krizových plánů krajů. 

Podrobný výčet všech úkolů stanovuje zákon [3].  

 

4.3 Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje 

Tyto orgány likvidují následky živelních pohrom, havárií a nehod, které nejsou 

značné svým rozsahem a nepřesahují hranici jednoho kraje. [8] 

4.3.1 Hejtman kraje 

Jeden z hlavních úkolů hejtmana je zabezpečení připravenosti na řešení krizových 

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

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

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

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

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

vyžaduje údaje od hasičského záchranného sboru kraje.[3] 

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

 záchranných a likvidačních prací, 

 realizace opatření ochrany veřejného zdraví, 

 poskytování zdravotní pomoci, 

 provádění bezodkladných pohřebních služeb, 

 nouzového ubytování, zásobování pitnou vodou a potravinami, 

 zabezpečení ochrany majetku po provedené evakuaci obyvatel. [3] 

 

4.3.2 Krajský úřad 

Hlavním úkolem krajského úřadu při zajištění připravenosti na krizové situace je 

součinnost při zpracování krizového plánu kraje, kterou poskytuje hasičskému 
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záchrannému sboru kraje a dále plnění úkolů, které vyplývají z tohoto plánu. Za tímto 

účelem zřizuje pracoviště krizového řízení. [3] 

 

4.3.3 Hasičský záchranný sbor kraje 

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

tímto účelem: 

 organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, 

 vede seznam možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení, 

 zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností, 

 plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra, hejtmanem a starostou obce 

s rozšířenou působností v rozsahu příslušných krizových plánů, 

 informuje o charakteru možného ohrožení, o připravených opatřeních a 

způsobu jejich provedení, 

 vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a obce s rozšířenou 

působností, 

 eviduje údaje o změnách pobytu osob za krizových stavů, 

 poskytuje údaje Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce 

s rozšířenou působností, 

 požaduje, eviduje a shromažďuje zákonem stanovené údaje. [3] 

 

4.3.4 Policie ČR 

Připravenost na krizové situace spojené s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem 

zajišťuje na území kraje Policie České republiky. Za tímto účelem je oprávněna vyžadovat 

informace od hasičského záchranného sboru kraje. [3] 

 

4.4 Orgány obce s rozšířenou působností 

Připravenost na řešení vzniklé krizové situace v rámci svého správního obvodu při 

vyhlášení jednoho z krizových stavů zajišťují orgány obce s rozšířenou působností. Těmito 

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

s rozšířenou působností a obecní úřad obce s rozšířenou působností. [3] 
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4.4.1 Starosta obce s rozšířenou působností 

Úkolem starosty obce s rozšířenou působností je zajištění připravenosti na řešení 

krizové situace a plnění stanovených úkolů hejtmanem a orgány krizového řízení. Dalšími 

úkoly jsou koordinace a kontrola provedení preventivních opatření, řízení a kontrola 

samotného řešení krizové situace a činnosti, které mají zmírnit její následky. Tyto činnosti 

jsou prováděny územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými a fyzickými osobami na území obce 

s rozšířenou působností. Za tímto účelem starosta obce s rozšířenou působností zřizuje a 

řídí bezpečnostní radu a krizový štáb obce s rozšířenou působností, schvaluje krizový plán 

obce s rozšířenou působností a vyžaduje údaje od hasičského záchranného sboru kraje. [3] 

 

4.4.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností 

na řešení krizových situací obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí tyto činnosti: 

 vede seznam možných zdrojů rizik a odstraňuje nedostatky, které by mohly 

vést ke vzniku krizové situace, 

 eviduje údaje o změně pobytu osob za krizových stavů a tyto údaje předává 

hasičskému záchrannému sboru kraje, 

 plní úkoly, které jsou v krizovém plánu obce s rozšířenou působností, 

 spolupracuje při zpracování krizovému plánu kraje a obce s rozšířenou 

působností. [3] 

 

4.5 Orgány obce 

Připravenost obce na řešení krizových situací zajišťuje starosta obce, ostatní orgány 

obce se na této připravenosti podílejí. [3] 

 

4.5.1 Starosta obce 

Za účelem řešení krizové situace si může starosta obce zřídit jako svůj pracovní 

orgán krizový štáb. Úkolem starosty obce je zajištění plnění stanovený krizových opatření 
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v podmínkách obce, provádění úkolů vyplývajících z krizového plánu obce s rozšířenou 

působností, jež jsou stanoveny starostou obce s rozšířenou působností či orgánem 

krizového řízení. Starosta obce je rovněž zodpovědný za využívání informačních a 

komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení stanovených Ministerstvem vnitra.  

Za krizových stavů starosta obce zajišťuje varování a informování osob, které se 

nacházejí na území obce, před hrozícím nebezpečím a vyrozumívá orgány krizového 

řízení. Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce a organizuje činnost 

obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva. [3] 

 

4.5.2 Obecní úřad 

Při připravenosti obce na řešení krizových situací obecní úřad: 

 zajišťuje přípravu obce na řešení krizové situace, 

 poskytuje informace pro potřeby zpracování krizového plánu obci 

s rozšířenou působností, 

 eviduje údaje o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů, 

 podílí se na zajištění veřejného pořádku, 

 plní úkoly z krizového plánu obce s rozšířenou působností. [3] 
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5. Bezpečnostní rady  

Úkolem státu a orgánů územní samosprávy je zabezpečit připravenost na řešení 

krizových situací. Koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace jsou bezpečnostní 

rady. Tyto orgány jsou zřízeny jak na úrovni státu, tak i na úrovni kraje a obcí s rozšířenou 

působností. Složení bezpečnostních rad je určeno zákonem. Tímto je zajištěno, aby v rámci 

jednotlivých správních území fungovala příslušná úroveň bezpečnostního systému státu. 

Z pohledu vedoucího představitele územní veřejné správy, kterým je hejtman kraje, či 

starosta ORP, se při zajišťování bezpečnosti na daném území rozlišují následující režimy: 

 denní režim, 

 činnost při koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 činnost dle ročního plánu práce a 

 řešení krizových situací. 

Při vzniku krizové situace se členové bezpečnostních rad stávají členy příslušných 

krizových štábů. Tímto opatřením je zajištěna kontinuita mezi fází připravenosti na řešení 

krizových situací a fází jejich řešení.  

Nutno zdůraznit, že bezpečnostní rady jako koordinační orgány pro přípravu na 

krizové situace zasedají mimo období krizové situace. 

Naopak k řešení krizových situací zřizují vedoucí funkcionáři orgánů krizového 

řízení jako své poradní a pracovní orgány krizové štáby. [8] 

 

5.1 Bezpečnostní rada státu 

BRS je zřízena ústavním zákonem o bezpečnosti
8
. BRS je stálý pracovní orgán 

vlády, který v rozsahu pověření stanoveném vládou koordinuje a vyhodnocuje 

problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování (plánování). 

To znamená, že produkují koncepce a strategie státu, projednávají a schvalují Ústřední 

povodňový plán, návrhy rozpočtu z oblasti bezpečnosti a otázky týkající se bezpečnosti. 

Její složení a činnost je upřesněna usnesením vlády
9
. Podle tohoto se obvykle odvíjí 

i počet členů.  Tento počet členů se v různých volebních obdobích různí. Předsedou BRS je 

                                                 

8
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. 

9
 Usnesení vlády ze dne 10. Června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění 

bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů 
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vždy předseda vlády. Místopředsedou bývá 1. místopředseda vlády. Dalšími členy jsou 

zpravidla: 

 ministr vnitra,  

 ministr obrany,  

 ministr financí,  

 ministr průmyslu a obchodu,  

 ministr dopravy,  

 ministr zdravotnictví,  

 ministr životního prostředí. 

Bezpečnostní rada je zpravidla aktivní v době, kdy se ještě neudála žádná mimořádná 

událost. 

Schůze BRS se dále účastní guvernér České národní banky, předseda Správy 

státních hmotných rezerv a vedoucí Úřadu vlády České republiky. 

Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat 

od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich 

působnosti.  

Pracovními orgány BRS jsou:  

a)  čtyři stálé pracovní výbory, jimiž jsou: 

- Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, 

- Výbor pro obranné plánování, 

- Výbor pro civilní nouzové plánování, 

- Výbor pro zpravodajskou činnost.  

b) Ústřední krizový štáb, jako pracovní orgán BRS pro zabezpečení řešení 

krizových situací. [9, 18] 

Dokumenty, kterými se BRS řídí je jednací řád BRS a statut BRS. Jednací řád 

upravuje jednání rady a statut obsahuje zejména působnost, složení a popis pracovních 

orgánů již zmíněné rady. [18] 

 

5.2 Bezpečnostní rada kraje 

Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města 



16 

 

Prahy, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 

členů a hejtman jejími členy zpravidla jmenuje: 

 náměstka hejtmana, 

 ředitele krajského úřadu, 

 ředitele krajského ředitelství Policie ČR, 

 ředitele hasičského záchranného sboru kraje, 

 příslušníka Armády ČR určeného náčelníkem Generálního štábu 

Armády ČR, 

 vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu,  

 zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, jehož zároveň 

jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady kraje. 

 

Hejtman má možnost při jmenování zbývajících dvou členů bezpečnostní rady kraje 

přizpůsobit složení Bezpečnostní rady kraje místním podmínkám.  

Prostřednictvím bezpečnostní rady kraje může hejtman kraje, jako jeden z orgánu 

kraje, naplňovat zákonem stanovenou povinnost k zajištění připravenosti kraje. [8] 

 BR kraje projednává Havarijní plán kraje, Povodňový plán kraje, dále sbírají data 

z obcí s rozšířenou působností a navrhují a zároveň přerozdělují objem peněžních 

prostředků. Mezi jejich činnost patří také projednávání Krizového plánu kraje, dále 

Vnějšího havarijního plánu kraje (pokud je ovšem schvalován hejtmanem kraje). Obsah 

činnosti BR kraje je podrobněji popsán v nařízení vlády
10

. [12] 

 

5.3 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Bezpečnostní rada starosty ORP je poradním orgánem starosty pro přípravu na 

krizové situace ve svém správním území. Předsedou bezpečnostní rady ORP je starosta 

obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady ORP. Tato rada má nejvýše 8 členů a její 

složení je velice podobné složení bezpečnostní radě kraje. Jmenováni jsou tedy tito 

členové: 

 místostarosta, 

                                                 

10
 §6 NV č. 462/2000 Sb. 
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 tajemník obecního úřadu, 

 příslušník Policie ČR určený ředitelem krajského ředitelství Policie ČR, 

 příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje, 

 zaměstnanec ORP zařazený do obecního úřadu ORP, který je zároveň 

tajemníkem BR ORP, 

 další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu 

připravenosti na krizové situace. 

 

Při jmenování zbývajících členů bezpečnostní rady je starostovi dána možnost 

přizpůsobit složení bezpečnostní rady ORP místním podmínkám. Zpravidla se ještě mezi 

členy BR řadí velitel sboru dobrovolných hasičů ORP, pokud je tento sbor v obci 

s rozšířenou působností zřízen. 

Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje: 

 přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

 krizový plán ORP a vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou 

obce s rozšířenou působností, 

 zajištění finančních prostředků na mimořádné události nebo krizové 

situace, 

 stav připravenosti složek IZS, dislokovaných ve správním obvodu ORP, 

 způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s možným 

ohrožením, s opatřeními na řešení krizové situace a způsobu jejich 

provedení, 

 závěrečnou zprávu po ukončení krizové situace v rámci správního obvodu 

ORP, 

 další dokumenty související s připraveností obce s rozšířenou působností na 

krizové situace a jejich řešení. [12] 

5.4 Shrnutí kapitoly 

Z této kapitoly vyplývá, že bezpečnostní rady jsou tedy zřizovány na úrovni státu, 

krajů a obcí s rozšířenou působností. V případě vzniku krizové situace se bezpečnostní 

rada stane součástí krizového štábu. Výjimku tvoří Ústřední krizový štáb, který je orgánem 

bezpečnostní rady státu a bezpečnostní rady na úrovni obcí se nezřizují. 
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6. Krizové štáby 

K řešení krizových situací, při koordinaci záchranných a likvidačních prací, při 

taktických a prověřovacích cvičeních, zřizují vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení 

a jiných státních orgánů resp. právnické osoby své pracovní orgány, kterými jsou krizové 

štáby. Rozlišujeme krizové štáby zřízené u orgánů s územní působností a krizové štáby 

zřízené u ostatních orgánů či organizací, viz obrázek 3. 

Krizové štáby u orgánů s územní působností v podstatě kopírují uspořádání veřejné 

správy v ČR a jsou utvářeny na úrovni:  

 státu (ústřední krizový štáb),  

 kraje (krizový štáb kraje),  

 obce s rozšířenou působností (krizový štáb obce s rozšířenou 

působností),  

 obce (krizový štáb obce).  

Dále fungují krizové štáby v rámci jednotlivých resortů, správních úřadů, orgánů 

státní správy či organizací:  

 krizové štáby ministerstev a ostatních správních úřadů,  

 krizové štáby ostatních státních orgánů,  

 krizové štáby právnických osob a podnikajících fyzických osob.  

[8, 10] 

Krizový štáb vykonává svou činnost na předem stanoveném pracovišti. Pracoviště 

se dělí na prostor pro zasedání krizového štábu a prostor pro činnost stálé pracovní 

skupiny. V místnosti, kde probíhá zasedání krizového štábu, musí být technické, 

komunikační a informační prostředky, náhradní zdroj elektrické energie a zařízení na 

pořízení zvukového záznamu. Tento prostor musí být zabezpečen před povětrnostními 

vlivy a nesmí být umožněn vstup nepovolaným osobám. Prostor, ve kterém vykonává svou 

činnost stálá pracovní skupina, musí kromě výše uvedeného dále umožnit nepřetržitý 

provoz a být vybaven administrativními prostředky. Podmínkou nepřetržitého provozu je  

zázemí pro stravování, hygienu a odpočinek. [13] 

Podmínky pro práci krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení a dále 

personál, který pracoviště obsluhuje a poskytuje technickou podporu. [13] 
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Obrázek 3: Úrovně krizových štábů, upraveno dle [8] 

 

6.1 Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb (dále jen ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády k řešení 

krizových situací. O aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti na 

území ČR nebo z jiných závažných důvodů, první místopředseda vlády nebo jiný, 

předsedou vlády pověřený, místopředseda. Návrh na aktivaci ÚKŠ může předsedovi vlády 

nebo pověřenému místopředsedovi vlády podat člen vlády.  

Při potřebě poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při 

potřebě zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních 

pohrom, návrh na aktivaci ÚKŠ podává ministr zahraničních věcí. [8] 

 

6.1.1 Složení Ústředního krizového štábu 

Ústřední krizový štáb se skládá z BRS a dalších členů štábu (17 členů) plus 

z odborníků z praxe. Podrobné složení je dáno jeho statutem. 

 Předsedou ÚKŠ jmenuje předseda vlády podle charakteru situace:  

a) ministra vnitra, nebo  

b) ministra obrany v případě vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se 

zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, za 
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válečného stavu či za dalších situací vojenského charakteru, jež se 

významně dotýkají bezpečnostních zájmů ČR. [11] 

6.1.2 Činnost Ústředního krizového štábu 

Činnosti, které vykonává ÚKŠ jsou: 

 příprava návrhů řešení krizových situací, 

 koordinace, sledování a vyhodnocování plnění opatření k řešení vzniklé 

krizové situace, 

 poskytování podpory orgánům krizového řízení, 

 zabezpečení součinnosti s orgány krizového řízení mezinárodních 

organizací, 

 projednávání a koordinace meziresortních opatření navrhovaných 

ministerstvy, 

 posouzení vývoje situace a opatření přijímaná správními úřady a orgány 

územních samosprávných celků a informuje Bezpečnostní radu státu. [22] 

 

ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové 

materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může 

rozhodovat o návrzích na provedení příslušných opatření. 

Úlohu sekretariátu ÚKŠ plní, v případě předsednictví ministra vnitra, odbor 

bezpečnostní politiky, který prostřednictvím situačního a informačního střediska zajišťuje 

svolávání členů na jednání a předávání informací, dále připravuje podklady pro jednání, 

pořizuje zápisy z jednání a provádí jejich rozesílání, technicky zabezpečuje jednání. 

Podrobnosti k ÚKŠ stanoví statut a jednací řád ÚKŠ. [11] 

 

6.2 Krizový štáb kraje 

K řešení krizových situací s působností pro území kraje zřizuje a řídí hejtman kraje, 

jako svůj pracovní orgán, krizový štáb kraje (dále jen KŠK). [8] 

Krizový štáb kraje projednává možnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření 

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

pracovní skupiny krizového štábu kraje.  

KŠK svolává hejtman, a to v těchto případech: 
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  je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do 

působnosti kraje, 

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

  jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

  je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci, 

  jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek IZS, 

 je nezbytný pro řešení MU z jiného důvodu. [12] 

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací jedná nepřetržitě. Doporučené rozdělení činností ve stálé pracovní 

skupině je popsáno v Příloze č. 2.  

Plenární zasedání, tzn. za účasti všech členů krizového štábu kraje, se svolává podle 

potřeby.  

Významným prvkem pro komunikaci při řešení krizové situace na úrovni kraje či 

obce s rozšířenou působností je územně příslušné operační a informační středisko IZS, 

které je stálým orgánem pro koordinaci složek IZS na daném území. [12] 

 

6.2.1 Složení krizového štábu kraje 

Krizový štáb kraje se skládá ze členů bezpečnostní rady kraje a ze členů stálé 

pracovní skupiny. Přesný počet členů krizového štábu není závažně stanoven. Právní 

předpis pouze stanoví doporučené složení KŠK
11

, viz obrázek 4. 

Stálou pracovní skupinu KŠK tvoří:  

 tajemník krizového štábu,  

 pracovníci krajského úřadu,  

 zástupci základních
12

 složek IZS s krajskou působností,  

 odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo 

krizové situace. 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. Toto opatření 

má za cíl zajistit kontinuitu činností na úseku připravenosti na řešení krizových situací a při 

jejich řešení.  

                                                 

11
 § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

12
 § 4 odst. 1) zákona 239/2000 Sb., o IZS  



22 

 

Vnitřní členění stálé pracovní skupiny s přihlédnutím k realizovanému procesu 

řízení a podrobnosti k činnosti upravuje Metodika Ministerstva vnitra.
13

 [8] 

 

 

Obrázek 4: Struktura krizového štábu kraje [8] 

 

6.2.2 Činnost krizového štábu kraje 

Činnost krizového štábu kraje se obvykle řídí jeho jednacím řádem. Tento 

dokument schvaluje předseda příslušného krizového štábu. Pro činnost krizového štábu 

kraje může být rovněž zpracována Metodika práce krizového štábu kraje. [12] 

Na zasedání krizového štábu se zejména projednává: 

 záležitosti týkající se řešení krizové situace, 

 nasazení sil a prostředků složek IZS, 

 provedení krizových opatření a opatření k ochraně obyvatelstva, 

 doporučená opatření k řešení krizové situace nebo MU, 

 žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí včetně krizových opatření, 

 finanční a ekonomické dopady krizové situace, 

 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu. [13] 

                                                 

13
 Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, ze dne 8. října 2004 
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6.3 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností zřizuje a svolává starosta obce s 

rozšířenou působností (dále jen ORP), jako svůj pracovní orgán a rovněž jmenuje jeho 

členy. Krizový štáb ORP je svolán k řešení krizových situací na území obce, jestliže: [8] 

 je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo celé území kraje nebo 

pro jeho část patřící do působnosti ORP,  

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje nebo pro jeho část patřící do 

působnosti ORP,  

 jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, 

 jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení 

složek IZS. 

 je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události z jiného důvodu. 

[12] 

 

6.3.1 Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Složení krizového štábu ORP je obdobné jako v případě krizového štábu kraje. 

Členy tohoto štábu jsou členové bezpečnostní rady ORP a členové stálé pracovní skupiny 

ORP. Počet členů není závazně stanoven. Právní předpis pouze stanoví doporučené složení 

štábu,
14

 viz obrázek 4.  

Vnitřní členění stálé pracovní skupiny s přihlédnutím k realizovanému procesu 

řízení doporučuje metodika Ministerstva vnitra. 

O složení krizového štábu ORP při řešení konkrétní mimořádné události nebo 

krizové situace rozhoduje předseda krizového štábu operativně. 

Postavení tajemníka je stejné jako v případě KŠK. [8] 

                                                 

14
 § 13 nařízení vlády 462/2000 Sb. 
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Obrázek 5: Struktura krizového štábu ORP [8] 

 

6.3.2 Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností  

Činnost krizového štábu ORP se řídí jeho jednacím řádem. Ten schvaluje předseda 

příslušného krizového štábu, tzn. starosta obce s rozšířenou působností. Obsahově je 

jednací řád krizového štábu ORP obdobou jednacího řádu krizového štábu kraje. 

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí 

týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným 

omezením základních práv a svobod. [12] 

Na zasedání krizového štábu ORP se projednává: 

 záležitosti týkající se řešení krizové situace, 

 nasazení sil a prostředků složek IZS, 

 provedení krizových opatření a opatření k ochraně obyvatelstva, 

 doporučená opatření k řešení krizové situace nebo MU, 

 finanční a ekonomické dopady krizové situace, 

 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu. [13] 

Po aktivace krizového štábu ORP zahajuje svou nepřetržitou činnost stálá pracovní 

skupina, která plní stejné úkoly jako stálá pracovní skupina kraje s tím rozdílem, že je 

provádí s působností na příslušném území ORP. [12] 
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6.4 Krizový štáb obce 

Rovněž starosta obce může zřídit, k přípravě na krizové situace a jejich řešení, 

krizový štáb obce.
15

 V tomto případě se jedná o pracovní orgán starosty obce. Právní 

předpisy řeší problematiku složení a činnosti krizového štábu obce velmi obecně. V zásadě 

platí přiměřeně zásady činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností.
16

 [8] 

 

6.4.1 Složení krizového štábu obce 

Jelikož na úrovni obce není povinnost zřídit bezpečnostní radu obce, je možné při  

určení složení krizového štábu obce postupovat několika způsoby. [8] 

Obce mohou:  

 do krizového štábu zařadit pracovníky obce a jejích organizačních složek, zástupce 

místních občanských sdružení a další fyzické osoby na základě dobrovolnosti,  

 organizovat a členit stálou pracovní skupinu podle místních podmínek a podle 

možností obce nebo ji vůbec nezřizovat,  

 využívat ze základních složek integrovaného záchranného systému ve stálé 

pracovní skupině krizového štábu zástupce své jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce. [10] 

 

6.4.2 Činnost krizového štábu obce 

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty obce. Hlavní aktivity činností 

krizového štábu obce lze spojit s podpůrnou činností orgánům obce, které při vyhlášení 

nouzového stavu nebo stavu nebezpečí mají za povinnost zajistit provedení stanovených 

krizových opatření v podmínkách obce. [3] 

Náklady, které budou vynaloženy na provedení krizových opatření, hradí obce ze 

svého rozpočtu. [3] 

Vnitřně bude krizový štáb obce fungovat obdobně jako krizový štáb obce 

s rozšířenou působností. [8] 

                                                 

15
  § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. 

16
  § 14 odst. 2 nařízení vlády 462/2000 Sb. 
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6.5 Ostatní krizové štáby 

V zákoně nejsou stanoveny podrobnosti o složení a fungování krizových štábů 

ministerstev, jiných správních úřadů, ostatních orgánů státní správy a krizových štábech 

právnických a podnikajících fyzických osob. [8] 

 

6.5.1 Složení ostatních krizových štábů 

Složení těchto krizových štábů musí zajišťovat plnění úkolů těchto orgánů při 

řešení krizových situací. Je doporučeno, aby byl složen ze sekretariátu krizového štábu a 

dalších osob, které jmenuje předseda krizového štábu, kterým je předseda daného orgánu 

nebo organizace. Sekretariát v tomto případě nahradí stálou pracovní skupinu, která se 

objevuje ve všech krizových štábech popsaných v předchozích kapitolách. V sekretariátu 

by mělo být zastoupeno příslušné oddělení daného orgánu či organizace z oblasti 

krizového řízení. Tímto se zachová kontinuita mezi připraveností a samotným řešením 

krizové situace. [8] 

 

6.5.2 Činnost ostatních krizových štábů 

Činnost těchto štábů musí zajistit plnění úkolů při řešení krizových situací. Po 

aktivaci štábu pracuje sekretariát nepřetržitě. Zasedání krizového štábu bude svoláváno dle 

potřeby. Vnitřní činnost těchto krizových štábů podléhá své vlastní vypracované metodice 

a dalším plánovacím dokumentům, jako je krizový plán a plán akceschopnosti orgánu či 

organizace. [8] 

 

6.6 Shrnutí kapitoly 

Pro zajištění připravenosti a řešení krizových situací jsou krizové štáby pracovními 

orgány jejich zřizovatelů. Pro účely této práce je důležitá především úroveň krajská, tzn. 

krizové štáby krajů, pro jejichž činnost budou stanoveny zásady pro posuzování možnosti 

narušení jejich činnosti.  
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7. Krizové štáby v okolních státech 

Je důležité se podívat, jak fungují krizové štáby, včetně jejich složení a činnosti i 

v jiných zemích. Pro srovnání je zde uvedena Slovenská republika a Polsko. 

 

7.1 Slovenská republika 

Výkonným orgánem orgánu krizového řízení je ve Slovenské republice krizový 

štáb. Jeho úkolem je analýza krizové situace, návrh opatření na řešení krizové situace a 

koordinace činností složek v jeho působnosti během krizové situace. Krizová situace je ve 

Slovenské republice definována jako období, kdy je bezprostředně ohrožena nebo narušena 

bezpečnost státu a ústavní orgány mohou, po splnění zákonných podmínek, na její řešení 

vyhlásit nouzový stav, výjimečný stav, válečný stav nebo válku. Krizová situace 

nesouvisející s obranou, je krizová situace, pro jejíž řešení může být vyhlášen výjimečný 

stav, nouzový stav nebo mimořádná situace. Přehled vyhlašovaných stavů je zobrazen 

v tabulce 2. [23, 24] 

 

Tabulka 2: Přehled vyhlašovaných stavů ve Slovenské republice [24, 25] 

  Vyhlašuje Území Období 

Mimořádná 

situace 

Vláda, obvodní 

úřad v sídle 

kraje, obvodní 

úřad, starosta 

obce 

Vymezené 

území 

Na nezbytně 

nutnou dobu 

Nouzový stav Vláda  

Postižené či 

bezprostředně 

ohrožené území 

90 dní 

Výjimečný stav 
Prezident na 

návrh vlády 

Postižené či 

bezprostředně 

ohrožené území 

60 dní 

Válečný stav 
Prezident na 

návrh vlády 
Celé území státu Není stanoveno 

Válka 

Prezident na 

návrh Národní 

rady 

Celé území státu Není stanoveno 

 

Krizové štáby jsou zřizovány vládou, jako Ústřední krizový štáb, Ministerstvy a 

jinými ústředními orgány státní správy, Národní bankou Slovenska, obvodními úřady v 



28 

 

sídle kraje, obvodními úřady a obci. Tyto jednotlivé úrovně jsou podrobněji znázorněny na 

obrázku 6. [26] 

 

 

Obrázek 6: Jednotlivé úrovně krizových štábů ve Slovenské republice [upraveno dle 26] 

7.1.1 Složení krizového štábu  

Základní struktura složení štábů je na jednotlivých úrovních téměř totožná.  

Podrobněji složení štábů upravuje statut příslušného štábu. Složení štábů je velmi podobné 

jako v České republice. Štáb je tvořen předsedou, který stojí v čele, místopředsedou, 

tajemníkem krizového štábu a dalšími členy. Mimo tyto jmenované osoby je v rámci 

krizového štábu zřízen sekretariát, který plní podobnou funkci, jako stálá pracovní skupina 

krizového štábu v České republice. Tuto základní strukturu dále doplňuje povodňová 

komise, která je součástí krizového štábu na úrovni státu (jako Ústřední povodňová 
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komise), kraje a obvodu a také pandemická komise, která je součástí krizového štábu 

obvodního úřadu v sídle kraje. [26] 

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

zřizují odborné pracovní skupiny. Těmito skupinami jsou: 

 řídící skupina, 

 informační skupina, 

 operační skupina, 

 zabezpečovací skupina. [26] 

 

7.1.2 Činnost krizového štábu 

Do činnosti krizového štábu lze zahrnout činnost sekretariátu a samotného štábu 

pro úroveň krizového štábu obvodního úřadu v sídle kraje a úroveň krizového štábu 

obvodního úřadu.  

Tyto činnosti mohou být rozděleny do těchto fází: 

I. vyjasnění krizové situace, 

II. zhodnocení situace, 

III. navržení způsobu řešení, 

IV. řešení krizové situace, 

V. ukončení krizové situace. 

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

jsou projednány: 

 návrhy dokumentů předkládané Ústřednímu krizovému štábu, 

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

 návrhy dalších materiálů, u kterých se příslušné subjekty nedohodly na 

obsahu nebo na řešení krizové situace. [26] 

 

7.2 Polsko 

Systém krizového řízení v Polsku se zabývá přípravou na krizové situace a řešením 

a odstraňováním jejich následků. Tento systém funguje na několika úrovních a skládá se 

z orgánů krizového řízení a orgánů konzultačních a poradních, těmi poradními orgány jsou 

krizové štáby. Dle krizového zákona je v Polsku krizová situace definována jako „situace, 
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která má negativní dopad značné velikosti na bezpečnost obyvatel, majetek nebo životní 

prostředí, což způsobuje významné snížení činnosti orgánů veřejné správy z důvodu 

nedostatku sil a prostředků“. [27, 28] 

Na obrázku 7 jsou zobrazeny jednotlivé úrovně krizového řízení společně s jeho 

částmi.  

 

Obrázek 7: Schéma jednotlivých úrovní krizového řízení v Polsku [upraveno dle 28] 

V Polsku jsou krizové štáby zřizovány na úrovni státu, ministerstev a ostatních 

ústředních orgánů státní správy, vojvodství, okresů a obcí. [28] 

 

7.2.1 Složení krizového štábu 

Krizový štáb se skládá z vedoucího štábu, jeho zástupce a pracovních skupin. Dle 

úrovně, na které je krizový štáb zřízen, je příslušným funkcionářem jmenován vedoucí 

štábu. Příslušným funkcionářem je buď starosta obce, starosta okresu, vojvoda nebo 

ministr. 

Pracovní skupiny můžeme rozdělit na: 

 stálé pracovní skupiny, 



31 

 

 nebo dočasné pracovní skupiny. 

Do stálé pracovní skupiny spadá: 

 skupina civilního plánování, 

 skupina monitorování, prognóz a analýz. 

Pro úroveň vojvodství je zřízena skupina veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Skupina civilního plánování je v Ústředním krizovém štábu nahrazena meziresortní 

skupinou bezpečnostní politiky a civilního plánování a dále skupinou veřejné bezpečnosti a 

veřejného pořádku.  

Dočasné pracovní skupiny jsou: 

 operační skupina, 

 skupina pro logistiku, 

 skupina zdravotní péče a sociální pomoci. 

Pro ústřední úroveň jsou tyto skupiny nahrazeny skupinou pro plánování podpory a 

analýzu zdrojů, skupinou pro koordinaci mimořádných událostí, skupinou pro koordinaci 

pomoci a skupinou pro informační politiku. 

Pracovní skupiny jsou složeny ze zaměstnanců příslušných úřadů, organizačních 

jednotek, odborníků či příslušníků záchranných složek.  Tyto skupiny jsou utvářeny 

příslušnými centry krizového řízení, která jsou organizační složkou na příslušném úřadě. 

[29] 

Základní struktura složení krizových štábů v Polsku je patrná z obrázku 8.  

 

Obrázek 8: Základní struktura složení krizových štábů v Polsku [upraveno dle 29] 
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7.2.2 Činnost krizového štábu 

Činnost krizového štábu probíhá na základě plánu činnosti. Tento plán schvaluje 

příslušný starosta obce, starosta okresu, vojvoda nebo příslušný ministr, záleží na úrovni, 

na které je štáb zřízen. Vedoucí krizového štábu řídí jeho činnost. [29] 

Povinnosti vedoucího krizového štábu jsou následující: 

 zahájení a organizování činnosti krizového štábu, 

 přizvání dalších osob na zasedání krizového štábu, 

 vedení samotného zasedání, 

 oznámení o termínu konání zasedání, 

 vymezení obsahu a časový harmonogram zasedání, 

 příprava ročního plánu činnosti krizového štábu, 

 tvorba zásad činnosti krizového štábu a opatření v krizových situacích.  

Dočasná pracovní skupina zahajuje činnost v případě vzniku krizové situace, kdežto stálá 

pracovní skupina pracuje každý den, dle pracovních hodin příslušného úřadu, na kterém je 

zřízena. [29] 

 

7.3 Shrnutí kapitoly 

Problematika krizového řízení může být v některých státech podobná jako v České 

republice a někde je řešena zcela odlišně. Obsahem této kapitoly bylo provedení analýzy 

současného stavu krizových štábů ve Slovenské republice a v Polsku. Tyto poznatky by 

mohly sloužit jako motivace k řešení zadání v této práci. 
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8. Postavení a pravomoci orgánů kraje 

Pro potřeby této práce je další zaměření na úroveň krajskou. V této kapitole jsou 

stručně vymezeny orgány kraje. 

8.1 Orgány kraje 

Postavení a pravomoci krajů jsou vymezeny zvláštním zákonem o krajích
17

, podle 

něhož kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj 

spravuje zastupitelstvo kraje, dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad. Kraj 

si však může vytvořit i další orgány. [15] 

 

Zastupitelstvo kraje 

Zastupitelstvo kraje je voleným orgánem kraje. Zastupitelstvo se skládá z členů 

zastupitelstva a jeho počet členů se odvíjí od počtu obyvatelstva v daném kraji. Počet členů 

se pohybuje v rozmezí 45 až 65 členů.  Jeho zasedání jsou veřejná a pořizuje se z nich 

zápis, který je následně uložen na krajském úřadě k nahlédnutí. Zastupitelstvo mimo jiné 

volí hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady kraje. Má právo předkládat návrhy 

zákonů Poslanecké sněmovně a vydává obecně závazné vyhlášky kraje. 

V době vyhlášení krizového stavu
18

 se informace o místě, době a navrženém 

programu připravovaného zasedání zastupitelstva zveřejní na úřední desce krajského úřadu 

alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva; záležitosti, které se netýkají 

vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, 

jestliže byla informace zveřejněna nejméně 10 dnů před zasedáním zastupitelstva. [14, 15] 

 

Rada kraje 

Rada kraje je výkonným orgánem kraje zodpovědným zastupitelstvu. Jejími členy 

jsou mimo jiné hejtman a zástupce hejtmana. Schůze rady jsou neveřejné, zápis z nich je 

následně uložen na krajském úřadě k nahlédnutí. Počet členů se rovněž odvíjí od počtu 

obyvatelstva v kraji, a to v rozmezí 9 až 11 členů. [14, 15] 

 

 

                                                 

17
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

18
  § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  
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Hejtman 

Hejtman reprezentuje kraj navenek. Spolu se svým zástupcem je volen 

zastupitelstvem a oba zodpovídají zastupitelstvu za výkon své funkce. 

Velmi rozsáhlé a významné kompetence jsou hejtmanovi svěřeny v platné právní 

úpravě na úseku krizového řízení. Hovoříme-li zde o právní úpravě krizového řízení, pak 

máme konkrétně na mysli tyto právní předpisy, které hejtmanovi svěřují v této oblasti zcela 

konkrétní působnosti: 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhlášku č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, 

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

znění pozdějších předpisů, 

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

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ze všech orgánů kraje je to právě hejtman, kterému platná právní úprava 

problematiky krizového řízení svěřuje nejvíce úkolů. Jeho výsadní postavení v této oblasti 

oproti ostatním orgánům kraje vyplývá nepochybně z monokratického charakteru hejtmana 

jako orgánu kraje, který, de facto jako jediný orgán kraje, je schopen okamžité 

akceschopnosti v případě neočekávaně nastalé krizové situace. Svěření úkolů v krizovém 

řízení hejtmanovi je relativní zárukou rychlého a jednoznačného rozhodování v krizových 

situacích, což kolektivní orgány kraje objektivně nemohou zabezpečit. [16] 

 

Krajský úřad 

Krajský úřad je výkonným a správním orgánem kraje, zajišťuje běžný chod kraje  

organizačně a administrativně. Nejvyšším funkcionářem krajského úřadu je ředitel. 

Krajský úřad se obvykle člení na odbory a oddělení. Takové členění však není dáno ze 

zákona a záleží na zastupitelstvu nebo radě kraje, jaká základní organizační struktura kraje 
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bude vytvořena. Kromě odborů, které jsou vyloženě zaměřeny na výkon státní správy v 

určité oblasti, působí v rámci krajského úřadu jako samostatné odbory sekretariát 

hejtmana, sekretariát ředitele krajského úřadu, popř. sekretariáty náměstků hejtmana.  

Postavení a působnost úřadu upravuje zákon o krajích, a pokud jde o působnost, též 

další obecně závazné právní předpisy. V samostatné působnosti plní úřad úkoly uložené 

mu zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí 

rady. Rada může ukládat úkoly úřadu jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem. Do 

samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, 

pokud nejde o přenesenou působnost kraje. [16, 17] 

 

8.2 Shrnutí kapitoly 

Stav nebezpečí, jako jeden z krizových stavů, je vyhlašován stejně jako nařízení 

kraje. Tento stav vyhlašuje hejtman kraje. Po vyhlášení krizového stavu, dochází k aktivaci 

krizového štábu, jenž je složen z členů bezpečnostní rady kraje, stálé pracovní skupiny 

(kde jsou zařazeni zaměstnanci krajského úřadu) a dalších členů. Krizový štáb může být 

dislokován v prostorách krajského úřadu. Pro tyto účely jsou v této kapitole stručně 

vymezeny orgány kraje, kde jak již bylo řečeno, spadá hejtman kraje, krajský úřad, 

zastupitelstvo a rada kraje.  
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9. Management rizik 

Management rizik neboli řízení rizik je oblast řízení, zaměřující se na analýzu a 

snížení rizika, pomocí různých metod a technik prevence rizik, které eliminují existující 

nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. Riziko je všudy přítomným a 

charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v současném prostředí. 

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž 

cílem je řídit možná rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich 

dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se 

krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. Řízení rizik se skládá se ze čtyř vzájemně 

provázaných fází, a to z identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládnutí rizik (respektive 

jejich zmírnění) a monitoringu rizik. 

Zásadní pro řízení rizik je jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje míra 

nebezpečí (hrozba), kterým je organizace vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto 

hrozbám zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane (zranitelnost) a jaký 

dopad to na organizaci může mít.  

Základní principy řízení rizik lze shrnout do následujících tvrzení: 

 každá lidská činnost přináší určitá rizika, 

 nulové riziko neexistuje. [30] 

 

9.1 Analýza rizik 

Analýzy s cílem identifikovat pravděpodobnost nějaké mimořádné události, jakož i 

možné dopady a škody, jsou typickou úlohou z oblasti analýzy a managementu rizik. 

Existuje celá řada metodik k provádění analýzy rizik, a to jak v oblasti bezpečnosti 

informačních technologií, tak i oblastech dalších. Tyto metodiky pracují často s velice 

podobnou strukturou – objekty, ohrožení, slabá místa, pravděpodobnosti. Výsledkem 

metod je pak očekávaná výše škody nebo kategorizace rizika.  

Jak již bylo zmíněno výše, riziko jako takové je neodstranitelné. Vždy nám zůstane 

tzv. zbytkové riziko. Za určitých podmínek již už nezáleží na objemu vložených finančních 

prostředků, riziko už dále neklesá. Z tohoto vyplývá, že se snažíme rizika řídit. Lze také 

říci, že minimalizujeme rizika na přijatelnou sociálně-ekonomickou úroveň. [32] 

Možný způsob identifikace rizik je znázorněn na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Možný způsob identifikace rizik [31] 

Důležitým krokem při identifikaci rizik je stanovení zdrojů rizik. Těmito zdroji 

mohou např. být: 

 výsledky procesů probíhajících vně i uvnitř planety Země (živelní pohromy, 

nemoci lidí, zvířat, rostlin, eroze krajiny atd.), 

 výsledky procesů v lidské společnosti (selhání lidského faktoru, usmrcení 

lidského jedince, šikana atd.), 

 výsledky procesů a činností instalovaných lidmi (nehody, havárie, selhání 

technologií atd.), 

 interakce planety Země a životního prostředí na činnosti lidí (zemětřesení 

vyvolána činností člověka, např. těžbou nerostů, stavba velkých přehrad 

atd.), 

 úmyslné jevy vyvolané lidmi (např. teroristické útoky, kriminální činy, 

atd.), 

 vnitřní závislosti v lidském systému přirozené nebo lidmi vytvořené (toky 

surovin a výrobků, toky peněz, toky informací, řízení lidské společnosti). 

[32] 

Riziko je tedy míra výskytu ztrát, škod a újmy na chráněných zájmech o určité 

velikosti ve stanoveném časovém intervalu. Znamená to, že má vztah k chráněným 

zájmům. Možný způsob výpočtu rizika je následující: 

RIZIKO = OHROŽENÍ x ZRANITELNOST 

Matematicky je riziko výsledkem maticového součinu ohrožení a zranitelnosti. Ohrožení 

představuje určitou velikost mimořádné události včetně škodlivých interakcí v daném 
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místě. Zranitelnost představuje citlivost chráněných zájmů na konkrétní projevy 

mimořádné události včetně škodlivých interakcí v daném místě. [32] 

 

9.2 Shrnutí kapitoly 

Analýza rizik je zásadním krokem pro řízení rizik. Pomocí analýzy rizik zjišťujeme 

míru nebezpečí, kterým je organizace vystavena, do jaké míry jsou její aktiva vůči 

nebezpečím zranitelná a jaký dopad to na organizaci může mít. Aktivum v této práci 

představuje krizový štáb, včetně jeho členů a prostor, kde zasedá. Je tedy potřeba znát 

fungování, složení a obecné zásady platné v krizových štábech, abychom mohli posoudit, 

co by mohlo narušit jejich činnost. V předchozích kapitolách jsou vymezeny působnosti 

krizových štábů, jak v České republice, tak v jiných státech. Na základě studie těchto 

poznatků je v následující kapitole obecné schéma řešení, respektive kritéria, dle kterých 

budou stanoveny zásady, jež jsou výsledkem této práce. 
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10. Narušení činnosti orgánu krizového řízení 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, abychom mohli zjistit možné zdroje 

rizik, je podstatné provést analýzu ohrožení. Pro případy, kdy může být narušena činnost 

orgánu krizového řízení, můžeme vycházet z analýz ohrožení, které byly provedeny např. 

v havarijních plánech, krizových plánech, plánech krizové připravenosti apod. Tyto plány 

obsahují analýzu ohrožení a přehled možných zdrojů rizik, dle své územní příslušnosti. To 

znamená, že ne všechna rizika, která by mohla narušit činnost OKŘ, jsou na všech místech 

v České republice stejná. Pro každý kraj jsou specifická jiná rizika a analýza ohrožení je 

provedena ve zmíněných plánech.  

Pro potřeby této práce jsem se zaměřila na krajskou úroveň. To znamená, že práce 

je dále orientována především na činnost orgánu krizového řízení kraje. To se týká 

hejtmana kraje, krajského úřadu, s tím i související krizový štáb kraje, rada kraje, 

zastupitelstvo kraje.  

 

10.1 Výchozí podklady pro určení rizik 

Podklady, ze kterých můžeme získat přehled možných zdrojů rizik pro dané území, 

jsou tedy krizové plány, havarijní plány, plány krizové připravenosti apod.  

Krizový plán je výstupem krizového plánování u orgánu krizového řízení a u 

dalších státních orgánů. Tento plán je dokumentem, který obsahuje souhrn krizových 

opatření a postupů k řešení krizových situací v působnosti OKŘ.  U právnických a 

podnikajících fyzických osob je to plán krizové připravenosti. Tento dokument upravuje 

přípravu dotčené právnické osoby na podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se podílet, při přípravě na 

krizové situace, na zpracování krizových plánů na výzvu příslušného OKŘ. V případě, že 

tyto osoby zajišťují opatření vyplývající z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny 

zpracovávat plány krizové připravenosti. [3, 8] 

Například krajský úřad je zpracovatelem plánu krizové připravenosti.  

Na úrovni státu bylo Bezpečnostní radou státu jako výchozí opatření vytipováno 24 

typových krizových situací. Jedná se o mimořádné události, u kterých se v závislosti na 

jejich rozsahu předpokládá vyhlášení krizového stavu. Pro jednotlivé druhy takto určených 
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typových krizových situací zpracovávají ústřední správní úřady dle své působnosti typové 

plány. [8]  

Přehled typových krizových situací je uveden v příloze 3. 

Z tohoto přehledu typových krizových situací se provede transformace na příslušné 

území správního úřadu. Tzn., že každý kraj posoudí dopad na své správní území a následně 

pak zpracují typové plány. Typový plán je dokument, kterým jeho zpracovatel stanoví pro 

jednotlivé druhy krizových situací ve své působnosti doporučené, neboli typové, postupy, 

zásady a opatření pro jejich řešení. [8] 

 

10.2 Narušení činnosti 

V této podkapitole jsou v tabulce 3 zaznamenány možné vnitřní zdroje a v tabulce 4 

vnější zdroje, které by mohly narušit činnost OKŘ. To znamená, jak samotného hejtmana, 

jako předsedu krizového štábu, tak členy krizového štábu i prostor, kde krizový štáb 

zasedá. Zdroje narušení jsou tedy rozděleny na vnitřní a vnější a v pravé části tabulky je 

podrobnější specifikace těchto vlivů. 
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Tabulka 3: Vnitřní zdroje narušení činnosti [vlastní zpracování] 

Kategorie  
Vnitřní zdroje narušení 

činnosti 
Specifikace 

2 

Technické stroje a 

zařízení Chybná obsluha 

    Chybná manipulace 

    Interní výpadky (el. Energie, plyn, voda, teplo) 

    Zastaralost technického zázemí 

1 Informační technologie Nefungující zařízení 

    Zastaralá technika a komponenty 

2 Lidský faktor Nekompetentnost 

    Nevzdělanost 

    Záměrné poškození dat 

    Zdravotní stav 

    Nemožnost sejít se 

    Pokus o neoprávněný průnik a přístup k datům 

    

Neúmyslné zničení nebo poškození dokumentů (z 

nedbalosti) 

    

Úmyslné zničení nebo poškození dokumentů 

(utajovaných i neutajovaných) 

    

Neúmyslné vyzrazení utajované informace (z 

nedbalosti) 

    Neúmyslné poškození majetku (z nedbalosti) 

    Úmyslné poškození majetku 

    Lidské selhání 

3 

Hrozby teroristického 

útoku Ozbrojený útok jednotlivce či skupiny 

    Uložení nebezpečného předmětu v budově  

2 

Porušení organizačních 

záležitostí 
Porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

    

Porušení režimových opatření objektové 

bezpečnosti 

    Porušení opatření administrativní bezpečnosti 

    Porušení opatření informační bezpečnosti 
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Tabulka 4: Vnější zdroje narušení činnosti [vlastní zpracování] 

Kategorie  
Vnější zdroje narušení 

činnosti 
Specifikace 

 2 Technické stroje a zařízení Externí výpadky (el. energie, plyn, voda, teplo) 

    Chybná obsluha nebo manipulace 

2 Lidský faktor Neúplnost předávaných informací 

    Nepodloženost předávaných informací 

    Pandemie, epidemie 

    Lidské selhání 

1 Informační technologie Výpadky sítě 

    Výpadky telekomunikačních sítí 

3 Technogenní MU Únik NL 

    Průmyslové havárie 

    Porucha vodovodního řádu 

    Pád letadla 

    Požár 

3 Živelní katastrofy Záplavy a vytopení vlivem dešťové vody 

    Povětrnostní vlivy 

    Sesuvy půdy 

    Zemětřesení 

    Atmosférický výboj 

    Nadměrná horka, sucha, mrazy 

    

Uložení nebezpečného předmětu v bezprostřední 

blízkosti budovy 

3 

Hrozby teroristického 

útoku 
Zaslání nebezpečných předmětů a látek formou 

poštovní zásilky 

    Ozbrojený útok jednotlivce či skupiny 
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Kategorizace narušení činnosti v krizových štábech 

Pro potřeby kategorizace narušení činnosti v krizových štábech jsou v tabulce 5 

navrženy tři úrovně, pro které je stanoveno, zda narušení bude malé, střední či velké.   

  

Narušení činnosti malého rozsahu 

Pokud bude narušení malého rozsahu, nebude to mít vliv na hlavní funkce fungování ve 

štábu. Jedná se o částečná omezení, která lze vyřešit v krátkém čase, za pomocí 

dostupných prostředků. Nehrozí žádná nebezpečí z prodlení. 

 

Narušení činnosti středního rozsahu 

Pokud bude narušení středního rozsahu, bude to mít vliv na hlavní funkce ve štábu, 

nicméně doba potřebná pro obnovení činnosti bude v rozmezí 1 až 12 hodin. Systém se 

připraví na případný nouzový provoz. 

 

Narušení činnosti velkého rozsahu 

Pokud bude narušení velkého rozsahu, budou narušeny hlavní i ostatní funkce ve štábu. 

Hrozí nebezpečí z prodlení (např. nedodržení lhůt ve správním řízení), vzhledem k době 

obnovy činnosti. Systém nebude vůbec schopen fungovat v obvyklých podmínkách. 

Vzejde potřeba hledat nouzová řešení (např. aktivace záložních pracovišť). 

 

Tabulka 5: Kategorizace narušení činnosti [vlastní zpracování] 

Narušení činnosti  

1 Malého rozsahu 

2 Středního rozsahu 

3 Velkého rozsahu 

 

Po přiřazení jednotlivých kategorií z tabulky 5 k vlivům narušení činnosti do tabulky 3 a 

tabulky 4 dostáváme zatřízení jednotlivých vlivů do kategorií 1 až 3. Pro přehlednost jsou 

výsledky znázorněny v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Výsledky přiřazení jednotlivých kategorií k vlivům narušení činnosti [vlastní zpracování] 

Kategorie Vnitřní zdroje narušení Vnější zdroje narušení 

1 Informační technologie Informační technologie 

2 

Technické stoje a zařízení Technické stoje a zařízení 

Lidský faktor  Lidský faktor  

Porušení organizačních záležitostí   

3 

Hrozby teroristického útoku Hrozby teroristického útoku 

  Technogenní MU  

  Živelní katastrofy 

 

Z tabulky 6 je patrné, že nejzásadnější vnitřní vlivy na narušení činnosti budou mít 

hrozby teroristického útoku a z vnějších vlivů to je taktéž hrozba teroristického útoku, 

technogenní mimořádné události a živelní katastrofy. Vlivem těchto zdrojů, by mohlo dojít 

úplnému narušení hlavních i vedlejších funkcí a sytém by nebyl schopen fungovat. Pro 

zdroje narušení ze třetí kategorie je žádoucí, aby byla zpracována a dodržována určitá 

opatření, která zapříčiní minimalizací těchto hrozeb. 

Na druhé straně jsou to informační technologie zařazené do kategorie jedna. 

V případě narušení těmito vlivy, nebude systém až tak zasažen a nastalá situace, se bude 

dát zvládnout běžnými prostředky v poměrně krátkém čase, kdy nebude hrozit nebezpečí 

z prodlení. 

 

10.3 Posuzovací kritéria 

 S přihlédnutím k závěrům a analýz z předchozího textu, je možné pro posuzování 

zásad pro posuzování možnosti narušení činnosti orgánu krizového řízení, vycházet 

z následujících zásad: 

 nahraditelnost – toto kritérium udává, zda je prvek/systém/lidský jedinec 

nahraditelný v požadovaném rozsahu, či nikoli, 

 vliv času – toto kritérium popisuje, do jaké doby po narušení činnosti, 

nastane opětovné uvedení do plného, či nouzového provozu, 

 důležitost – toto kritérium určuje dopad na fungování systému, v případě 

výpadku určitého prvku/systému/lidského jedince.  

Tato posuzovací kritéria budou následně použita v tabulce 7, pro stanovení velikosti 

poškození u hodnotících kritérií. 
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10.4 Hodnotící kritéria 

Při stanovování hodnotících kritérií jsem vycházela z návrhu posuzovacích kritérií, 

která jsou uvedena v předchozí kapitole. Jako hodnotící kritéria jsem stanovila:  

 lidé – toto kritérium zahrnuje členy krizového štábu, stálé pracovní skupiny, 

obsluhy,  

 prostředí  - toto kritérium zahrnuje místnost/objekt, kde krizový štáb zasedá, 

místnost/objekt pro práci stálé pracovní skupiny, včetně materiálního vybavení, 

administrativního vybavení, apod., 

  informační technologie – toto kritérium zahrnuje vybavení informačními 

technologiemi (software, hardware, telefony, mobilní telefony, zařízení pro 

pořízení zvuku, dataprojektor, zařízení pro videokonferenci, apod.).  

 

Hodnotící kritéria 

Hodnotící kritéria jsou tedy charakterizovány parametry nahraditelnost, vliv času a 

důležitost. Tyto parametry budou uplatněny při hodnocení dopadu. Klasifikace následků je 

hodnocena od 1 do 3, přičemž hodnoty znázorňují kategorii narušení činnosti (viz. tabulka 

5). 

Tabulka 7: Hodnotící kritéria [vlastní zpracování] 

Klasifikace následků Velikost poškození daného parametru 

Hodnota Slovní vyjádření Nahraditelnost [%] Vliv času [hod] Důležitost 

1 malé omezení > 75 do 1 nevýznamná 

2 střední omezení < 25 - 75  1 - 12 významná 

3 vysoké omezení < 25 nad 12 prioritní 

 

Postup je následující, vezmeme libovolný prvek z hodnotících kritérií, např. předsedu 

krizového štábu a budeme určovat, do jaké míry je nahraditelný, po jakou dobu a jaký bude 

celkový dopad na fungování. 

Posuzovací kritéria společně s hodnotícími kritérii jsou aplikovatelná k hodnocení návrhu 

zásad pro posuzování možnosti narušení činnosti orgánu krizového řízení. 
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11. Zásady pro posuzování možnosti narušení činnosti 

orgánu krizového řízení  

V této kapitole jsou uvedeny jakési symbolické zásady, respektive postupy, které 

by se mohly používat při posuzování možnosti narušení činnosti orgánu krizového řízení. 

Z výše uvedeného v této práci vyplývá, že pokud chceme určovat, jak posuzovat možnosti 

narušení činnosti, musíme znát možné vlivy narušení a dále je potřeba určit jakési 

posuzovací a hodnotící kritéria, dle kterých můžeme hodnotit. Přehled těchto kritérií 

nemusí být nutně konečný, jedná se o subjektivní pohled, se kterým se nemusí odborníci 

ztotožňovat. Výsledkem předchozích analýz a bádání je jakési symbolické osmero, 

respektive postup, který může být volen někým, kdo dostane za úkol posoudit možnosti 

narušení činnosti orgánu krizového řízení. 

Posuzujeme-li možnost narušení činnosti OKŘ, je možnost se řídit těmito zásadami: 

 Zásada první – výběr zdrojů rizik dle územně příslušných plánů (KP, PKP, HP, 

atd.). 

 Zásada druhá – výběr vnitřních a vnějších zdrojů rizik, které mohou narušit činnost 

OKŘ. 

 Zásada třetí – zařazení vnitřních a vnějších zdrojů narušení činnosti do kategorií 

(narušení malého, středního, velkého rozsahu).  

 Zásada čtvrtá – přiřazení k posuzovacím kritériím. 

 Zásada pátá – přiřazení hodnotících kritérií. 

 Zásada šestá – určení stupně nahraditelnosti daného prvku/systému/lidského 

jedince (do jaké míry je nahraditelný či zastupitelný). 

 Zásada sedmá – určení doby, po kterou nebude prvek/systém/lidský jedinec 

schopen pracovat či fungovat. 

 Zásada osmá – určení důležitosti dopadu na fungování prvku/systému/lidského 

jedince (jak je narušení důležité z hlediska činnosti OKŘ). 
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12. Závěr 

Diplomová práce se zabývá možnostmi narušení činnosti orgánu krizového řízení a 

následnému stanovení zásad, pro již zmíněné možnosti. V rámci zpracování diplomové 

práce je řešení dané problematiky členěno do několika samostatných částí. 

Při zpracování jsem vycházela z platných právních předpisů, a to především ze 

zákona o krizovém řízení [3], ze směrnice Ministerstva vnitra 3a dalších právních 

předpisů, které se dané problematiky týkají. 

Úvod práce je věnován orgánům krizového řízení, dále bezpečnostním radám a 

krizovým štábům. Jelikož se práce dále zabývá úrovní krajskou, jsou v práci definovány 

orgány kraje. 

V kapitole 7 je provedena analýza krizových štábů v zahraničí, pro kterou jsem 

vybrala Slovenskou republiku a  Polsko. 

Chceme-li posuzovat možnost narušení činnosti orgánu krizového řízení, měli 

bychom znát, jaké vlivy mohou tuto činnost narušit.  V kapitole 10.1 jsou jmenovány 

výchozí podklady, ze kterých můžeme čerpat možná rizika. Tato rizika nejsou pro každé 

území stejná, mohou se lišit v závislosti na tom, ve kterém kraji, obci s rozšířenou 

působností či obci se nacházíme. Zdrojem pro tyto případy jsou územně příslušné krizové 

plány, havarijní plány, plány krizové připravenosti apod. V kapitole 10.2 je přehled vlivů 

narušení činnosti, který je rozdělen na vlivy vnější a vlivy vnitřní. Jsou zde, dle 

subjektivního pocitu, vybrány nejčastější zdroje, které nám mohou činnost narušit. 

Následně jsou k těmto zdrojům přiřazeny kategorie, které určují, zda se jedná o narušení 

malého, středního či velkého rozsahu. Na základě volených posuzovacích a hodnotících 

kritérií jsou v závěru práce definovány jakési symbolické zásady, dle kterých je možnost 

postupovat při posuzování možnosti narušení činnosti orgánu krizového řízení. 

Diplomová práce vychází z platné legislativy, odborné literatury, dostupných 

informací a internetových stránek. 

Na základě výše uvedených poznatků, byl cíl práce naplněn. Je však nutné zmínit, 

že diplomová práce by měla být podkladem pro detailnější studování a výsledkem by 

mohlo být vytvoření metodiky, která by sloužila pro posuzování a kde by byly detailně 

definovány zmíněné zásady. 
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Příloha 1: Krizové stavy  

 [7] 

  

Krizový stav Legislativní rámec Vyhlašuje Důvod Území Doba trvání

Stav 

nebezpečí

Zákon č. 240/2000 

Sb., o krizovém 

řízení a o změně 

některých zákonů 

(krizový zákon), 

ve z.p.p.

Hejtman 

kraje, 

primátor 

hl.m. Prahy

Jsou-li ohroženy životy, zdraví, 

majetek, životní prostredí, 

pokud nedosahuje intenzita 

ohrožení znacného rozsahu, a 

není možné odvrátit ohrožení 

bežnou cinností správních úradu, 

orgánu kraju aobcí, složek 

integrovaného záchranného 

systému nebo subjektu kritické 

infrastruktury.

pro území 

kraje nebo 

jeho část

nejvýše 30 

dnů 

(prodloužení 

se souhlasem 

vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 

Sb., o 

bezpečnosti ČR, 

ve z.p.p.

Vláda 

(předseda 

vlády)

V případě živelních pohrom, 

ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod 

nebo jiného nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohrožují životy, 

zdraví nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a 

bezpečnost.

celý stát - 

omezené 

území státu

nejdéle 30 

dnů 

(prodloužení 

se souhlasem 

Poslanecké 

sněmovny)

Stav ohrožení 

státu

ÚZ č. 110/1998 

Sb., čl. 7, ve z.p.p.

Parlament na 

návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena 

svrchovanost státu nebo územní 

celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy.

celý stát - 

omezené 

území státu

není omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., 

(Ústava ČR), čl. 43 

ÚZ č. 110/1998 

Sb., o 

bezpečnosti ČR, 

ve z.p.p.

Parlament

Je-li ČR napadena nebo je-li 

třeba plnit mezinárodní smluvní 

závazky o společné obraně proti 

napadení.

celý stát není omezeno
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Příloha 2: Doporučené rozdělení činností ve stálé pracovní skupině 

1. Tajemník krizového štábu  

Tajemník krizového štábu zabezpečuje součinnost (komunikaci) krizového štábu s 

organizačními částmi orgánů krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Při plnění těchto 

úkolů je obvykle zmocněn hejtmanem nebo starostou obce s rozšířenou působností 

zabezpečovat, mimo jiných, zejména následující činnosti:  

a) porady se zástupci organizačních složek orgánů krizového řízení,  

b) svolávání a řízení porad zástupců obcí, které jsou v územní působnosti orgánů 

krizového řízení,  

c) koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího krizového štábu a 

složek integrovaného záchranného systému, styk s médii, zejména přípravu 

informací pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových 

konferencí a styku s hromadnými sdělovacími prostředky.  

2. Vedoucí stálé pracovní skupiny  

Vedoucí stálé pracovní skupiny organizuje činnost stálé pracovní skupiny. Pro 

plnění úkolů zabezpečuje ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu zejména následující 

činnosti:  

a) organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, zejména rozpis 

služeb ve stálé pracovní skupině, rozmístění pracovišť a pracovníků, případné 

vybavení pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální,  

b) komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

c) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a přípravu a odesílání 

hlášení a jiných potřebných informací jiným krizovým štábům,  

d) plnění funkce podatelny krizového štábu, 

e) kontrolu zabezpečení krizového štábu a řízení technického obslužného personálu 

pro výkon ostrahy pracoviště krizového štábu, pochůzkové a kurýrní služby, 

zásobování energiemi, potravinami a vodou včetně provozu dieselagregátů a jiných 

náhradních zdrojů energií, úklidu prostor,  

f) organizování výjezdů členů krizového štábu na místa událostí, 

g) organizování součinnosti vedoucích odborných skupin, pokud byli svoláni při 

konkrétní mimořádné události nebo krizové situaci,  

h) zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly svolány.  



54 

 

3. Vedoucí odborné skupiny  

Plnění úkolů stanovených stálé pracovní skupině vyžaduje podle typu mimořádné 

události nebo krizové situace provádět všechny nebo některé činnosti zřízenými odbornými 

skupinami, vytvořenými a nazvanými podle místních podmínek, zkušeností a tradic (např. 

sekretariát, podatelna, skupiny logistiky, spojení, komunální oblasti atd.). Vedoucí odborné 

skupiny plní zejména následující úkoly:  

a) určí konkrétní složení odborné skupiny z předurčených pracovníků krajského úřadu 

nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zástupců složek integrovaného 

záchranného systému a specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné 

události,  

b) osobně provede nebo zabezpečí svolání pracovníků podle písmene a), 

c) v případě naléhavé potřeby požádá o uložení pracovní povinnosti
19

 nebo osobní 

pomoci
20

 spočívající v práci ve štábu, specialistům, kteří jinak nejsou předurčeni k 

práci v krizovém štábu,  

d) organizuje a řídí činnost odborné skupiny, 

e) v případě potřeby specifického zařízení (např. řízení skladu humanitární pomoci) 

nebo naléhavé potřeby organizuje vytvoření a svolání specializovaných podskupin, 

působících mimo prostory stálé pracovní skupiny. [10] 

  

                                                 

19
 § 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb. 

20
 § 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb. 
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Příloha 3: Přehled typových krizových situací 

1.   Dlouhodobá inverzní situace 

2.   Povodně velkého rozsahu 

3.   Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové situace č. 1 a 2, jako např. 

rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod. 

4.   Epidemie - hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů) 

5.   Epifytie - hromadné nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších režimů) 

6.   Epizootie - hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů) 

7.    Radiační havárie  

8.   Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky 

9.   Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu - požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb 

10.  Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

11.  Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu 

12.  Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 

13.  Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu  

14.  Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu 

15.  Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

16.  Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

17.  Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 

18.  Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 

19.  Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 

20.  Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 

21.  Migrační vlny velkého rozsahu 

22.  Hromadné postižení osob mimo epidemií - řešení následků včetně hygienických 

a dalších režimů 

23.   Narušení zákonnosti velkého rozsahu 

24. Narušení funkčnosti poštovních služeb velkého rozsahu 

[8] 

 


