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Anotace 

RYANTOVÁ, Olga. Plán krizové připravenosti úřadu Městské části Praha 7. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015, 51 stran. 

 

Diplomová práce se podrobně zabývá připraveností Úřadu Městské části 

Praha 7 na provádění krizových opatření v době vyhlášení krizových stavů. 

Zahrnuje analýzu požadavku na zpracování plánu krizové připravenosti, 

analýzu ohrožení prvku kritické infrastruktury a předkládá koncept plánu 

krizové připravenosti Úřadu Městské části Praha 7. 

 

Klíčová slova: plán krizové připravenosti; kritická infrastruktura; mimořádná 

událost; krizová situace; krizový stav; krizová opatření; krizové řízení 

 

Summary 

RYANTOVÁ, Olga. A Cisis Preparedness Plan for the Prague 7 City Distrikt 

Authority. Thesis, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015, 51 pages. 

 

This thesis deals in a detailed manner with the preparedness of the Prague 7 

District Authority to implement appropriate emergency measures during a 

state of emergency. It includes analysis of the requirement to compile an 

appropriate Crisis Preparedness Plan, analysis of hazardous elements to 

critical infrastructure and presents the concept of the Crisis Preparedness plan 

to the Prague 7 District Authority. 

 

Keywords: Crisis Preparedness Plan; critical infrastructure; extraordinary 

event; crisis situation; crisis state; emergency measure; crisis management 
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Úvod 

 

Současná moderní společnost je vystavena řadě rizik, které ohrožují její chráněné 

zájmy. Tento pojem zahrnuje především životy, zdraví, majetek, životní prostředí, ale také 

národní suverenitu a svrchovanost státu. Otázka ochrany těchto hodnot je řešena na všech 

úrovních orgánů veřejné správy, od úkolů vlády a parlamentem, až po orgány krajů a obcí. 

Významně se však dotýká také podnikatelské sféry – právnických a podnikajících 

fyzických osob. S ohledem na některá práva a povinnosti stanovená krizovou legislativou 

zahrnují i fyzické osoby.  

Chráněné zájmy naší společnosti jsou také předmětem kritické infrastruktury (dále 

KI). Patří sem např. oblast energetiky, dopravy, veřejného zdraví, bankovnictví, 

telekomunikací i veřejné správy. Narušení funkce KI může mít závažný dopad na 

bezpečnost státu, ekonomiku, životy a zdraví osob. Z tohoto pohledu jsou prvkem KI také 

obecní úřady. Subjekt KI odpovídá za ochranu prvku KI a za tímto účelem zpracovává 

plán krizové připravenosti subjektu KI (dále PKP). V tomto plánu jsou identifikovaná 

možná ohrožení funkce prvku KI a stanovená opatření na jeho ochranu. Vzhledem k tomu, 

že Městská část Praha 7 (dále MČ Praha 7) je zodpovědná za plnění krizových opatření 

uvedených v rámci krizového a obranného plánování uvedených v Krizovém plánu 

hlavního města Prahy, jehož součástí jsou katalogové listy Národního systému reakce na 

krize, má zpracování PKP Úřadu MČ Praha 7 své opodstatnění. 

Argument pro zpracování PKP KI se opírá o zákon o krizovém řízení [1]. Náležitosti 

PKP KI jsou obsahem Nařízení vlády [2] a podrobný postup při zpracování jednotlivých 

části plánu sjednocuje Metodika zpracování PKP vydaná Ministerstvem vnitra [3]. 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu PKP ÚMČ Praha 7. Její součástí je 

provedení rešerše literatury a platných právních norem a metodik pro tvorbu takové 

dokumentace, analýzy požadavku na tvorbu plánu, analýzy ohrožení, která naruší 

funkčnost úřadu, návrh opatření, která budou součástí PKP, včetně zdůvodnění navrženého 

řešení. 
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1 Základní pojmy 

 

Pro potřeby této práce se rozumí: 

 

krizovým řízením – souhrn řídících činností orgánů krizového řízení (dále KŘ) 

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

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

KS) a jejich řešením, nebo ochranou KI [1], 

 

kritickou infrastrukturou – prvek KI nebo systém prvků KI, narušení jehož funkce by 

mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. [1], 

 

subjektem kritické infrastruktury – provozovatel prvku KI [1], 

 

krizovou situací – narušení KI nebo jiné nebezpečí, při němž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu [1], 

 

krizovým opatřením – organizační nebo technické opatření určené k řešení KS                         

a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností                

osob [1], 

 

plánem krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury – plán, ve kterém je 

upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení 

mimořádných událostí [1], 

 

dílčím plánem obrany – plánovací dokument, který zpracovávají ministerstva, další 

ústřední správní úřady, ČNB a krajské úřady při zajišťování obrany České republiky,                  

v závislosti na oblasti působnosti a na úkolech jim stanovených v Plánu obrany České 

republiky a zvláštním právním předpisem [4], [5]. 
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2 Rešerše literatury 

 

Problematika tvorby PKP byla nalezena v následujících zdrojích: v platné legislativě, 

odborné literatuře, v odborných pracích a časopisech a v internetových odkazech.  

 

a) Platná legislativa 

 

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

Zákon stanovuje vedle působností a pravomocí státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace mj. povinnost subjektů kritické infrastruktury zpracovat plán krizové 

připravenosti. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [4] 

Nařízení vlády určuje v § 17 základní strukturu a způsob zpracování plánu krizové 

připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.  

 

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti [3] 

Metodika vydaná Ministerstvem vnitra podrobně vymezuje obsahové náležitosti 

jednotlivých částí plánu krizové připravenosti a slouží k zajištění jednotného postupu při 

zpracování této bezpečnostní plánovací dokumentace. 

 

Metodika zpracování krizových plánů [6] 

Metodiku zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,          

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

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává 

Ministerstvo vnitra. Specifikuje strukturu a obsah krizových plánů kraje a obce 

s rozšířenou působností. 

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/-2/PO-OKR-2011 [7] 

Směrnice sjednocuje pravidla organizačního uspořádání krizového štábu ORP. Věnuje se 

mj. rozsahu, určení a materiálního vybavení pracovišť krizového řízení. 
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b) Odborná literatura 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANEK, M.: Bezpečnostní plánování [8] 

Publikace se zaměřením na problematiku bezpečnostního plánování obsahuje mj. 

informace  o jednotlivých druzích zpracovávaných krizových plánů, jejich rozsahu              

a způsobu zpracování.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu [9] 

Jedná se o odbornou publikaci, která přináší přehled a popis právního rámce v oblasti 

krizového řízení. Autoři se zde podrobně věnují vzájemným vazbám orgánů krizového 

managementu. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Ochrana kritické infrastruktury [10] 

Práce se věnuje vývoji a současnému stavu kritické infrastruktury se zaměřením na její 

systémovou ochranu.  

 

ADAMEC, V.; skripta – Management rizik v ochraně kritické infrastruktury [11] 

Autor se v odborné publikaci věnuje způsobu provedení analýzy rizik využitelných při 

zpracování plánů krizové připravenosti. 

 

 

c) Odborné práce 

 

UCHÁČOVÁ, P.; Bakalářská práce – Plán krizové připravenosti Městského úřadu 

Bohumín [12] 

Autorka ve své bakalářské práci zpracovala PKP městského úřadu. Při jeho zpracování 

postupovala podle platné legislativy. 

 

MATĚJOVSKÝ, J.; Bakalářská práce – Plán krizové připravenosti Úřadu práce 

Příbram [13] 

Autor práce popisuje vývoj a současný legislativní stav v oblasti krizové dokumentace. 

Součástí práce je návrh PKP ÚP Příbram. 
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d) Odborné časopisy 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D.; Plány krizové připravenosti jako součást krizového 

plánování v Moravskoslezském kraji [14] 

Autorka se v příspěvku věnuje krizovému plánování v Moravskoslezském kraji procesu 

výběru právnických osob odpovědných za realizaci opatření krizového plánu MSK                 

a především obsahové struktuře plánu krizové připravenosti.  

 

 

e) Internetové odkazy 

 

HZS ČR; článek – Plán krizové připravenosti [15] 

HZS ČR zveřejnilo na svých webových stránkách podrobný formulář pro zpracování plánu 

krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Materiály jsou určené právnickým 

osobám a jsou volně ke stažení.  

 

Městský úřad Studénka; dokument – Plán krizové připravenosti [16] 

Na stránkách MÚ Studénka je zveřejněn obsah plánu krizové připravenosti úřadu. 

Dokument je volně ke stažení.  

 

Městský úřad Kroměříž; dokument – Plán krizové připravenosti [17] 

Na stránkách MÚ Studénka je zveřejněn obsah plánu krizové připravenosti úřadu. 

Dokument je volně ke stažení. 

 

Rešerše legislativních zdrojů a odborných pramenů prokázala, že existuje dostatečné 

množství relevantních podkladů týkající se struktury a obsahových náležitostí pro 

zpracování PKP subjektu KI, které se opírají především o zdroje v oblasti legislativy          

i odborné literatury. 
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3 Analýza požadavku na tvorbu plánu krizové 

připravenosti Městské části Praha 7 

 

Obecný požadavek na zpracování PKP vychází ze zákona o krizovém řízení [1], 

který tuto povinnost stanovuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (dále PO         

a PFO) uvedeným v krizových plánech správních úřadů. Konkrétně těch subjektů, které 

plní nebo se přímo podílejí na plnění opatření uvedených v těchto dokumentech. ÚMČ 

Praha 7 se v souladu s krizovým plánem HMP, Povodňovým plánem HMP, Havarijním 

plánem HMP a Dílčím plánem obrany HMP podílí na realizaci širokého spektra krizových 

opatření (dále KO). Patří sem např. zajištění příprav na vznik MU, organizování činnosti 

obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, připravenost v systému hospodářských 

opatření pro krizové stavy (dále HOPSK) nebo vyhodnocování objektů, které za stavu 

ohrožení státu (dále SOS) nebo za válečného stavu (dále VS) mohou být napadeny.  

Opatření obsažená ve výše jmenované krizové dokumentaci vychází z platné 

legislativy ČR, kam patří především krizová legislativa reprezentovaná krizovým zákonem 

[1], zákonem o IZS [18], zákonem o HOPSK [19] a zákonem o obraně státu [20].   

 

Postavení MČ Praha 7 

 

Hlavní město Praha je statutárním městem administrativně a organizačně uspořádané 

v souladu se zákonem o hlavním městě Praze [24] a dále Statutem hl. m. Prahy (dále Statut 

HMP) [21].  

 

 
                 Zdroj: vlastní  

Obrázek 1 - Organizační uspořádání MČ 7 v rámci HMP 

 

Městské části 23-57 

 

Městské části 1-22, kterým je 

Statutem svěřen výkon státní 

správy v přenesené působnosti 

 

 

Hlavní město Praha 
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Statutem HMP jsou jednotlivým městským částem přeneseny povinnosti obcí
1
 popř. 

obcí s rozšířenou působností
2
. Především je jím přenesena povinnost MČ P7 zajistit při 

vyhlášení SN a NS provedení krizových opatření v podmínkách MČ
3
. 

Třetím důvodem je fakt vycházející z charakteristicky KI [1]. Jednou z jejích oblastí 

je vedle potravinářství, energetiky nebo zdravotnictví také veřejné správa, kam činnost 

ÚMČ Praha 7 v oblasti poskytování státní sociální podpory
4
 nebo sociální pomoci patří 

[11]. Narušení funkce ÚMČ Praha 7 by mohlo mít závažný dopad na zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva a jejich zdraví
5
.  

Poslední argument souvisí s prováděním pravidelných kontrol nadřízených orgánů 

státní správy na ÚMČ P7. Kontroly se týkají výkonu přenesené působnosti státní správy    

a vycházejí ze zákonů o IZS [18], o krizovém řízení [1], o HOPKS [19], o zajištění obrany 

a o branné povinnosti [20]. Jedná se přitom o kontrolu plnění opatření, která často nejsou 

MČ Praha 7 svěřené Statutem HMP [21], jako je například jmenování bezpečnostní rady 

MČ P7 a zpracování krizového plánu MČ P7. HMP provádí u MČ 1-22 pravidelné 

kontroly aktualizace KP, výpisu z dílčího plánu obrany HMP, povodňových a havarijních 

plánů zpracovaných v podmínkách Prahy MČ. AČR Krajské vojenské velitelství hl. m. 

Prahy provádějí kontroly podle zákonů v oblasti obranného plánování nebo Správa 

Státních hmotných rezerv v rámci úkolů vyplývajících z HOPSK. Tato právní nejasnost 

poskytuje další důvod ke zpracování vhodné dokumentace k přípravě MČ P7 na plnění 

krizových opatření v podobě plánu krizové připravenosti ÚMČ Praha 7. 

V této kapitole byla provedena analýza požadavku na zpracování PKP MČ P7. Jako 

hlavní lze uvést především plnění krizových opatření při vzniku krizové situace (dále KS)              

a při vyhlášení krizových stavů. Plnění těchto úkolů má přímý dopad na zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva a jejich zdraví. 

 

 

 

                                                 
1
 např. povinnosti obcí z. č. 240/2000 Sb., § 21 

2
 např. § 7 písmeno a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR 

3
  z. č. 240/2000 Sb., § 22 

4
 Oblast KI – Veřejná správa; služba – 9.2. Sociální ochrana a zaměstnanost (sociální zabezpečení, státní 

sociální podpora, sociální pomoc) 
5
 Zpracovat postup Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ P7 v oblasti poskytování sociální pomoci za 

KS by vyžadovalo zpracování samostatné práce.  
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4 Návrh opatření a obsah plánu krizové připravenosti 

 

Obsah a další náležitosti spojené s tvorbou PKP určuje Nařízení vlády [3]. Podrobný 

obsah jednotlivých částí upravuje Metodika zpracování plánů krizové připravenosti [6]. 

Základní strukturu PKP tvoří tři části: základní, operativní a pomocná: 

 

Základní část obsahuje body, které se vztahují k vymezení předmětu činnosti 

subjektu, úkolů a opatření, které byly důvodem ke zpracování PKP, charakteristice 

krizového řízení, přehledu a hodnocení možných zdrojů rizik a analýze ohrožení a jejich 

možný dopad na činnost subjektu, úkoly v oblasti státní správy a samosprávy. 

 

Operativní část zahrnuje přehled opatření vyplývajících z KP kraje, způsob jejich 

zajištění a provedení, způsob zajištění akceschopnosti subjektu, postupy při řešení 

krizových situací identifikované v analýze ohrožení, plán opatření hospodářské mobilizace, 

přehled spojení, přehled dalších plánů zpracovaných podle zvláštních předpisů 

využitelných při řešení krizových situací. 

 

Pomocná část poskytuje přehled právních předpisů využitelných při přípravě ORP na 

MU, přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, jež byly důvodem pro 

zpracování PKP, zásady manipulace s PKP, geografické podklady a další dokumenty, které 

souvisí s připraveností na MU nebo na KS a jejich řešením. 

 

V návrhu plánu krizové připravenosti úřadu jsou v kapitole B.3 zpracovány postupy 

při vzniku mimořádné události (dále MU), které jsou uvedené a rozpracované v analýze 

vnitřních rizik ÚMČ P7 v Kapitole 5, písm. A.3.  

V PKP je dále vhodné specifikovat způsob zajištění pracoviště KŠ a záložního 

pracoviště KŠ, jeho vybavení počítačovou a jinou technikou, data projektorem, potřebným 

nábytkem – stoly, židle, pohovka vhodná k odpočinku členů KŠ. Dále je nezbytné 

specifikovat požadavky pracoviště stálé pracovní skupiny KŠ, které vyplývají ze Směrnice 

Ministerstva vnitra [7]. 
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5 Návrh plánu krizové připravenosti 

 

Plán krizové připravenosti ÚMČ Praha 7 vychází z požadavku plnit opatření uvedená 

v Krizovém plánu HMP a v Dílčím plánu obrany HMP, a úkoly MČ Praha 7 dané Statutem 

HMP [21]. PKP je součástí bezpečnostní plánovací dokumentace ÚMČ Praha 7 a má za cíl 

zajistit efektivní přípravu a realizaci opatření při MU a při vyhlášení KS.  

 

A Základní část 

A.1  Vymezení předmětu činnosti ÚMČ Praha 7 

 

Městská část Praha 7 (dále jen MČ P7) je nedílnou součástí hlavního města Prahy 

(dále jen HMP) jako jedna z jeho 57 městských částí. MČ Praha 7 tvoří katastrální území – 

Bubeneč, Holešovice, Troja a část Libně. MČ P7 je administrativně nadřazená MČ Troja. 

Rozkládá se uprostřed vltavského meandru na území o rozloze 10,5 km
2
.   

 

Identifikační údaje subjektu 

 

Název subjektu 

Městská část Praha 7 

Úřad Městské části Praha 7 

Nábř. Kpt. Jaroše 1000 

IČ 00063754 

ID datové schránky  r44b2x7 

Webové stránky www.praha7.cz 

Pracovník plnící službu 

stálé dosažitelnosti
6
 

Pracovník oddělení krizového řízení dle měsíčního rozpisu / 

rozhodovací úlohu mají vedoucí představitelé MČ P7 

 

                                                 
6
 Na základě doporučení primátora hl. m. Prahy č. j.: MHMP 41310/00 byla zavedena opatření k zabezpečení 

stálé dosažitelnosti odpovědných pracovníků MČ Praha 7. Tato opatření vznikla pro případ vzniku MU na 

území MČ. Má dvě úrovně. 1) úroveň rozhodovací pravomoci, kam patří vedoucí pracovníci MČ – starosta, 

jeho zástupci, ostatní radní a tajemník ÚMČ. 2) úroveň výkonné pravomoci – kam patří pracovníci oddělení 

krizového řízení Kanceláře starosty. Součinnost s OS KŠ MHMP je zajištěna prostřednictvím SMS, které 

mají informativní charakter a telefonního hovoru, kdy je přímo vyžádána součinnost MČ P7. 
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K trvalému pobytu je zde v současné době hlášeno 43 426 osob (údaj ČSÚ ze dne 

9.3.2015). Městskou část reprezentuje Zastupitelstvo MČ P7 a z jeho členů volený starosta 

a Rada MČ P7. Městské části 1 – 22 jsou určené Statutem HMP. MČ Praha 7 plní řadu 

krizových opatření, které jsou předmětem této práce. 

 

Přehled úkolů a opatření vedoucích ke zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Statutem HMP jsou MČ P7 svěřeny úkoly v oblasti samosprávy i státní správy 

v přenesené působnosti. V rámci krizového řízení jsou zde definovány úkoly starosty MČ 

P7 a Úřadu MČ P7 k zajištění přípravy na MU a povinnost zajistit při vyhlášení nouzového 

stavu nebo stavu nebezpečí provedení krizových opatření v podmínkách městské části [1]. 

Dále jsou zde zařazeny úkoly a opatření pro řešení HOPSK [19] a povinnosti vyplývající 

ze zákonů obrannému plánování [20], [23]. Celkový přehled je uveden v tabulkách 

v Kapitole 5 pod písm. B.1.  

Plnění těchto úkolů je vyžadováno jednak nadřízenou organizační složkou MČ P7 – 

Magistrátem HMP, jednak dalšími dotčenými subjekty v krizovém řízení: Krajským 

vojenským velitelstvím Hlavní město Praha (dále KVV HMP), Krajským ředitelstvím HZS 

HMP, Ministerstvem obrany, Nejvyšším bezpečnostním úřadem a Správou státních 

hmotných rezerv (dále SSHR). Připravenost MČ P7 je zajištěna prováděním pravidelných 

kontrol a cvičeními těchto subjektů. 

 

A.2  Charakteristika krizového řízení 

 

Stručné vymezení organizačních částí Úřadu městské části Praha 7 podílejících 

se na přípravě na krizové situace a jejich řešení 

 

Základní orgány krizového řízení MČ Praha 7 tvoří starosta MČ Praha 7 a Úřad MČ 

Praha 7. Organizace krizového řízení Městské části Praha 7 je uspořádána v souladu se 

zákonem o krizovém řízení [1] a Nařízením vlády [2]. 

Všechny pravomoci, úkoly a opatření vyplývající z platné legislativy pro městské 

části jsou však specifikovány zákonem o hlavním městě Praze [24]  a Statutem HMP [21]. 
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           Zdroj: vlastní 

Obrázek 2 - Struktura ÚMČ P7 

 

 

Předpokládané změny organizační struktury ÚMČ nezbytné k zabezpečení 

činnosti za krizové situace a plnění opatření vyplývajících z krizových plánů 

 

V případě vyhlášení KS, starosta svolá členy Krizového štábu (dále KŠ) MČ P7, a to 

cestou tajemnice KŠ (nejvhodnějším způsobem je svolání přes mobilní telefony). Dále je 

nutné nařízením tajemníka ÚMČ P7 stanovit režim chodu úřadu a stanovit pracovníky 

určené prioritně k jeho zajištění v případě MU. Předseda KŠ MČ P7 dále stanoví režim 

směnného provozu KŠ a PS KŠ. Nejlépe po osmi hodinách. Tajemník úřadu vyčlení pro 

členy stálé pracovní skupiny (dále SPS) sociální zařízení včetně sprch a kuchyňky pro 

zajištění základního občerstvení a místa pro odpočinek [7]. Pro případ MU, která by 

narušovala chod úřadu je pro účely tohoto dokumentu navržena odborná skupina KŠ MČ 

P7 pro zajištění kontinuity činnosti ÚMČ P7. Její složení je uvedeno v Kapitole 5, písm. 

B.2. 

 

Orgány pro řešení KS a zabezpečení plnění opatření vyplývajících z krizových 

plánů 

 

Bezpečnostní rada MČ Praha 7 (dále BR MČ P7) je koordinační orgán pro přípravu 

na krizové situace. Jejím předsedou je starosta MČ Praha 7, který jmenuje členy BR MČ 

Starosta MČ P7 Zastupitelstvo MČ P7 Rada MČ P7 

Tajemník ÚMČ P7 

Odbory ÚMČ P7 (15) 

Oddělení ÚMČ P7 

Příspěvkové organizace  MČ P7 Městská policie 

odbor 

Kancelář 

starosty 

oddělení 

krizového řízení 
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Praha 7. Rada je svolávána podle prioritních úkolů MČ Praha 7, úkolů stanovených 

právními předpisy, aktuálních priorit bezpečnostní situace, pokynů starosty MČ Praha 7, 

podnětů od členů BR MČ Praha 7 nebo Zastupitelstva MČ Praha 7. Složení BR MČ P7
7
 je 

uvedeno k Kapitole B.2. 

Krizový štáb MČ Praha 7 je výkonným orgánem starosty MČ Praha 7 pro řešení 

krizových situací (pracovní orgán starosty), předsedou je starosta, který jmenuje členy KŠ. 

Složení KŠ je uvedeno v Kapitole 5, písm. B.2. 

Odborná skupina pro ochranu obyvatelstva MČ P7 je pracovním orgánem KŠ MČ 

Praha 7 a její složení je dané Statuem KŠ MČ Praha 7. Jsou zde zastoupeni někteří vedoucí 

odborů a oddělení kompetentní organizačně a personálně zajistit ochranu obyvatelstva MČ 

P7 včetně provozu evakuačních středisek. V případě, že dojde pouze k ochromení ÚMČ P7 

v důsledku MU, lze tuto skupinu transformovat na odbornou skupinu zajišťující kontinuitu 

úřadu. Viz Kapitola 5, písm. B.2.   

Odborná skupina součinnosti a komunikace MČ P7 je pracovním orgánem KŠ MČ 

Praha 7. Její složení je dáno Statutem KŠ MČ Praha 7, který schvaluje předseda KŠ MČ 

P7. Jsou v ní zastoupení tiskový mluvčí a další pracovníci oddělení komunikace ÚMČ P7. 

 

 

             Zdroj: ÚMČ Praha 7 

Obrázek 3 – Organizační struktura BR MČ P7 a KŠ MČ P7
8
 

 

                                                 
7
  dle nařízení vlády č.: 462/2000 Sb. 

8
 V přehledu je pro úplnost samostatně uvedená i Povodňová komise MČ P7, která se při povodních 

v případě vyhlášení krizového stavu stává součástí krizového štábu. Zákon č. 254/2001 o vodách a změně 

některých zákonů (vodní zákon), § 77, odst. 9 

Pozn. 8 
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Stálé pracoviště krizového štábu (dále SP KŠ) je umístěno v budově ÚMČ, viz 

Kapitola 5, písm. B.2. Zasedací místnost je vybavena počítačovou technikou a dalšími 

technickými, telekomunikačními a informačními prostředky (telefon, fax, scanner, data 

projektor). Veškerou technickou vybavenost včetně informační techniky a počítačů 

zajišťuje se souhlasem tajemníka ÚMČ P7 oddělení informatiky ÚMČ P7. Vzhledem 

k tomu, že ÚMČ P7 je v nájemním vztahu s Ministerstvem financí, záložní zdroj zajišťuje 

pronajímatel
9
. Další nedílnou součástí SPS KŠ by měl být prostor pro odpočinek. 

Vzhledem k současnému nedostatku kanceláři ÚMČ P7 bude zřizován dle aktuálního 

vývoje situace [7].  

Pro zřízení záložního pracoviště KŠ byl zvolen objekt Obvodního ředitelství Městské 

policie Praha 7, viz Kapitola 5, písm. B.2. Pracoviště je standardně vybaveno technickými, 

informačními a komunikačními prostředky, disponuje záložním zdrojem elektrické energie 

a je zde zajištěna fyzická bezpečnost. 

 

Aktivace a svolání KŠ MČ P7 

 

Hlavním prostředkem pro vyrozumění a svolání členů KŠ MČ Praha 7 jsou mobilní 

telefony. Předseda KŠ rozhodne podle druhu krizové situace o vyrozumění a svozu stálé 

pracovní skupiny (či odborné skupiny) KŠ, nebo její části na hlavní nebo záložní 

pracoviště a o vyrozumění a povolání dalších osob (zaměstnanci ÚMČ Praha 7, odborníci 

atd.). Určené osoby se dopraví na určené místo městskou hromadnou dopravou, vlastními 

dopravními prostředky, nebo podle situace a na základě rozhodnutí předsedy krizového 

štábu budou k jejich svozu využity služební osobní automobily ÚMČ  Praha 7. 

Při plnění opatření vyplývajících z krizového plánu MČ P7 spolupracuje s KŠ HMP  

a SPS KŠHMP prostřednictvím Operačního střediska krizového štábu MHMP (dále OS KŠ 

MHMP).  

MČ Praha 7 disponuje radiostanicí Motorola MTH 500, která je součástí (koncovým 

terminálem) Městského rádiového systému hl. m. Prahy standardu TETRA (MRS). Každé 

první úterý v měsíci probíhá pravidelná zkouška radiového spojení mezi OS KŠ MHMP    

a městskými částmi 1 – 22. 

 

                                                 
9
 Technické parametry záložního zdroje 
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A.3  Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení 

 

Území MČ Praha 7 je ohroženo celou řadou hrozeb. Vedle antropogenních pohrom 

jsou to do značné míry živelní pohromy. Výčet možných zdrojů rizik vychází z analýzy 

rizik, kterou vypracovalo HZS HMP v rámci aktualizace Krizového plánu HMP. Jedná se 

zdroje rizika na území HMP, která by ohrožovala základní funkce území. S ohledem na 

konkrétní zdroje rizik je možné vybrat pouze ty, které budou přímo ohrožovat činnost 

ÚMČ a plnění opatření vyplývající z krizového plánu HMP, respektive KP MČ P7. 

Území MČ Praha 7 je křižováno dvěma významnými dopravními osami. První osa 

vede ze směru od Kbelského letiště na mezinárodní letiště Ruzyně, druhá z jihu na sever. 

Z toho plynou možná nebezpečí vzniku krizové situace, především při nehodě vozidla 

přepravujícího nebezpečnou látku. Dále se zde nachází několik provozoven                                

s nebezpečnými látkami. Mrazírny Kaver Servis, Zimní stadion HC Sparta a plavecký 

bazén v areálu Výstaviště Praha. Značná část plochy MČ Praha se nachází v záplavové 

oblasti vodních děl Vltavské kaskády. 

 

a) Analýza vnějších rizik 

Pro HMP je stanoveno 11 hrozeb
10

, které jsou uvedené v Tabulce 1. Pro MČ P7 jsou 

relevantní zejména výpadek elektrického proudu, narušení dodávek pitné vody a hromadné 

postižení osob mimo epidemie. Jejich úplný výběr lze provést na základě zvolené analýzy 

matice rizik. 

 

Tabulka 1 - Přehled hrozeb vzniku MU v rámci Hlavního města Prahy 

 

a Smogová situace g BlackOut (narušení dodávek el. en.)  

b Povodně velkého rozsahu h Narušení dodávek pitné vody 

c Sněhová kalamita / Ledovka i Jiné technické havárie velkého rozsahu 

d Epidemie (bez určení, popř.Ebola) j Hromadné postižení osob mimo epidemie 

e 

Havárie velkého rozsahu (Zimní 

stadion HC Sparta) 

k Narušení veřejného pořádku  

f 
Zvláštní povodeň (narušení hrází VD 

Orlík, VD Slapy) 

 

                                                 
10

 Hrozby pro účely Krizového plánu hl. m. Prahy byly generovány z Informačního systému krizového řízení 

hl. m. Prahy (ISKŘ HMP), z modulu Analýza rizik dle závažnosti následků na obyvatelstvo, majetek, životní 

prostředí a funkci systému, které způsobí MU vzniklá iniciací hrozby. 
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Výsledkem posouzení jednotlivých mimořádných událostí s ohledem na 

pravděpodobnost jejich výskytu, která se opírá o statistiku, a závažnost následků, které MU 

může způsobit, je matice rizik (viz Tabulka 2). Horizontální i vertikální škála označená 

hodnotou 1-5 vystihuje míru pravděpodobnosti výskytu MU a závažnost jejich dopadů. 

 

Tabulka 2 - Matice rizik  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            Legenda:      

 

 

b) Vyhodnocení matice rizik 

Z Matice rizik (viz Tabulka 2) můžeme použít získané výsledky pro další analýzu. 

Jako riziko přijatelné lze hodnotit rizika pod písmeny: a, d, e, i, j, k. Tedy smogová 

situace, epidemie, havárie velkého rozsahu, jiné technické havárie velkého rozsahu a 

narušení veřejného pořádku. K rizikům podmíněně přijatelným patří rizika pod písmeny 

c, f, h. Sněhová kalamita, zvláštní povodeň a narušení dodávek pitné vody. Jako riziko 

nepřijatelné lze dle matice hodnotit povodeň velkého rozsahu, rozsáhlý výpadek 

elektrické energie „BlackOut“ a požár v budově. Písmena b, g. Dopady vzniku zvláštní 

povodně by byly katastrofální a téměř nepředstavitelné, pravděpodobnost výskytu je však 

nepatrná, proto nebudeme toto riziko brát v další analýze v úvahu.  

 

c) Analýza vnitřních rizik 

S využitím výsledků matice rizik, která hodnotila závažnost vnějších rizik, můžeme 

sestavit seznam rizik, které ÚMČ P7 ohrožují zevnitř. K tomuto účelu můžeme doplnit 

riziko vzniku požáru v budově, kterému v matici rizik přiřadíme písmeno l, a otravu 
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zaměstnanců jídlem
11

, které bude odpovídat písmenu m. Výsledná matice pak získá 

následující tvar: 

 
Tabulka 3- Matice rizik včetně rizik označené písmeny l a m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro provedení analýzy vnitřních rizik ÚMČ P7 sestavíme upravený přehled MU, 

které by ohrozily činnost úřadu. Opomineme-li riziko vzniku smogové situace, která 

nemusí zasáhnout chod úřadu
12

, vznik zvláštní povodně, která by svými katastrofickými 

dopady paralyzovala činnost krizového řízení v rámci celého území HMP, narušení 

veřejného pořádku, havárii s únikem čpavku (Zimní stadion HC Sparta) a další, které 

nemusí přímo zasáhnout provoz úřadu, získáme přehled, který je uveden v Tabulce 4: 

 

 

Tabulka 4 - seznam rizik ohrožující činnost ÚMČ P7 

 

1 Povodně velkého rozsahu 

2 Sněhová kalamita / Ledovka 

3 BlackOut (narušení dodávek el. energie) 

4 Narušení dodávek pitné vody (např. v důsledku BlackOut) 

5 Požár v budově 

6 Otrava zaměstnanců 

 

                                                 
11

 V suterénu budovy úřadu se nachází závodní jídelna s kapacitou cca. 200 míst, kterou provozuje externí 

firma. 
12

 Pokud Primátor HMP nevyhlásí Krizový stav včetně opatření regulace osobní dopravy. 
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Pro získání výsledných analytických dat provedeme analýzu rizik [11], zahrnující 

analýzu kritičnosti
13

, analýzu ohrožení
14

 a analýzu zranitelnosti
15

. Strukturu procesu 

analýzy rizik lze vyjádřit graficky viz Obr. 4. 

 

 
                        Zdroj: [11] 
 

Obrázek 4 – Struktura procesu analýzy rizik 

 

Do tabulky analýzy rizik vyplníme v levém sloupci jednotlivá kritická místa nebo 

kritické procesy a na pravé straně uvedeme rizika představující MU, která ohrožují činnost 

úřadu. Na řádky ke kritickým místům vyplníme hodnotu (Tabulka 5). V našem případě 

můžeme vyplnit vždy stejnou hodnotu, neboť se u analýzy kritičnosti (zkr.: KRI) jedná              

o podklad pro analýzu rizik [3]. 

 

Tabulka 5 - Měřítko hodnocení kritických míst 

 

  

úroveň kritičnosti / ohrožení / 

zranitelnosti 

bodové 

ohodnocení 

velmi vysoká 5 

vysoká 4 

střední 3 

nízká 2 

zanedbatelná 1 

 

                                                 
13

 Analýza kritičnosti je nástrojem pro stanovení potřebnosti jednotlivých součástí objektu – kritických míst 
14

 Analýza ohrožení se vztahuje na ohroženost kritických míst  
15

 Analýza zranitelnosti stanovuje míru odolnosti kritického místa 

ANALÝZA 

OHROŽENÍ 

ANALÝZA 

ZRANITELNOSTI 

ANALÝZA RIZIK 

  OPATŘENÍ 

ANALÝZA 

KRITIČNOST

I 
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Po přiřazení zbývajících hodnot analýzy ohrožení (zkr.: OHR) a analýzy zranitelnosti 

(zkr.: ZRA) získáme výslednou hodnotu rizika (zkr.: RIZ) výpočtem podle vztahu             

RIZ = KRI * OHR * ZRA, viz Tabulka 6.  

 

 

Tabulka 6 - Výsledná tabulka analýzy rizik ÚMČ Praha 7 
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zásobování 

elektrickou energií 

KRI 5 5 5 5 5 5 

OHR 2 4 5 4 4 3 

ZRA 2 2 5 3 2 2 

RIZ 20 40 125 60 40 30 

informační 

technologie 

KRI 4 4 4 4 4 4 

OHR 2 1 5 1 4 1 

ZRA 2 1 5 1 4 1 

RIZ 16 4 100 4 64 4 

komunikační 

technologie 

KRI 4 4 4 4 4 4 

OHR 2 2 5 1 4 2 

ZRA 2 1 5 1 4 2 

RIZ 1 8 100 4 64 16 

zajištění ochrany 

objektu 

KRI 3 3 3 3 3 3 

OHR 2 2 4 1 3 2 

ZRA 1 1 4 1 3 4 

RIZ 6 6 48 3 27 24 

Legenda: KRI – kritičnost; OHR – ohrožení; ZRA – zranitelnost; RIZ - riziko 
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d) Vyhodnocení analýzy rizik 

 

Z výsledné tabulky analýzy rizik lze jednoznačně konstatovat, že největší překážkou 

pro zajištění chodu a činnosti ÚMČ P7 při krizových situacích je výpadek elektrické 

energie. Ten by měl zásadní dopad na zásobování elektrickou energií, informační 

technologie i komunikační technologie úřadu. S rozsáhlým výpadkem elektrické energie – 

tzv. BlackOut – by následně souviselo rozsáhlé přerušení dodávek pitnou vodou včetně 

následných hygienických důsledků. Zároveň by bylo nutné počítat s narušením veřejného 

pořádku, včetně ochrany samotné budovy úřadu, a to nejpozději při setmění.  

Narušení dodávek pitné vody by mohlo dočasně vyvolat požadavek na zajištění 

hygienických opatření, které by zabránily přenosu infekce. V tomto případě by bylo nutné 

počítat s uzavřením budovy pro většinu zaměstnanců a objednat přistavení mobilních WC. 

Požár v budově by mohl způsobit významná omezení činnosti úřadu a destrukci 

stávajících komunikačních a technologických opatření. To vše ovšem v závislosti na místě 

vzniku a rozsahu požáru. 
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B Operativní část 

B.1    Přehled opatření vyplývající z krizové dokumentace 

 

a) Popis úkolů a opatření a vymezení konkrétních postupů realizace úkolů                  

a opatření, které byly důvodem pro zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Seznam uvedených úkolů a opatření v Tabulce 7 - 20 odpovídá požadavkům KP MČ 

P7 a požadavkům MHMP. Ten jako nadřízený správní orgán prověřuje připravenost          

a operabilitu ÚMČ P7 k plnění těchto opatření formou pravidelných kontrol státní správy 

přednesené působnosti. 

 
Tabulka 7 - Seznam opatření krizového zákona [1] § 18 
 

Zákon č. 240/2000 Sb., § 18 

1 
starosta MČ P7 zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení KS ostatní 

orgány MČ P7 se na této připravenosti podílejí 

2 

řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení KS a činnosti ke zmírnění 

jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním 

obvodu ORP 

3 
zajišťuje za KS provedení stanovených KO v podmínkách správního obvodu MČ 

P7 

4 
odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek KŘ 

určených Ministerstvem vnitra 

5 
MČ P7 za účelem zajištění připravenosti správního obvodu  na řešení KS poskytuje 

součinnost HZS HMP při zpracování KP HMP a při zpracování KP MČ P7 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Starosta MČ P7 zřizuje a řídí BR MČ P7, organizuje přípravu MČ P7 na krizové 

situace a podílí se na jejich řešení, schvaluje po projednání v BR MČ P7 krizový plán MČ 

P7, vyžaduje od HZS HMP údaje podle § 15 odst. 3 krizového zákona [1], zřizuje a řídí KŠ 

MČ P7 pro území svého správního obvodu, který je současně KŠ pro území MČ Troja. 

Starosta dále zřizuje pracoviště krizového řízení – OKŘ ÚMČ P7. ÚMČ P7 poskytuje 

součinnost HZS HMP při zpracování KP HMP. Plní úkoly stanovené primátorem HMP       

a orgány KŘ při přípravě na KS a při jejich řešení. 
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Tabulka 8 – Seznam opatření krizového zákona [1], § 19 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., § 19 

6 
ÚMČ P7 vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává 

údaje v ní vedené HZS HMP  

7 
vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za SN (§ 39e) a předává 

údaje v ní vedené HZS HMP 

8 
vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních 

předpisů, odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku KS 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Pracoviště krizového řízení (OKŘ KS ÚMČ P7) při vyhlášení krizových stavů (SN, 

NS a SOS) požádá Odbor správních agend ÚMČ P7 o seznam osob s přechodnou změnu 

pobytu na
16

. Získaná data zadá do vytvořené aplikace – Registr přechodných pobytů na 

www.rpp.izscr.cz; popř. předá v tištěné formě na připraveném formuláři
17

. V listinné 

podobě je OKŘ předá HZS do 15:00 příslušného dne. Přehled možných zdrojů rizik je 

uveden v základní části KP MČ P7
18

. 

 

Tabulka 9 - Seznam opatření krizového zákona[1],  § 21 a Statutu HMP [21] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., §21 

9 

starosta MČ P7 zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na 

území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud 

tak již neučinil HZS HMP 

10 nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce 

11 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva 

12 zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace 

13 podílí se zajištění veřejného pořádku 

14 

ÚMČ P7 seznamuje PO a FPO způsobem v místě obvyklým s charakterem 

možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení 

                                                 
16

 Hlášení o přechodné změně pobytu osob může vyhlásit primátor (SN) vláda (NS) parlament (SOS) formou 

opatření. 
17

 V listinné podobě lze data předávat na formuláři uvedeném v příloze Směrnice MV č. j. MV- 55649-

19/PO-OKR-2013, nebo v přílohové části KP MČ P7 
18

 Kapitola A.2 – Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení 
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Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Varování osob je na území HMP zajišťováno JSVV
19

 ale především ASVV
20

. Na 

území MČ Praha 7 se nachází 17 sirén z toho 13 elektronických a 4 rotační. ASVV 

umožňuje odvysílat varovný signál včetně tísňové informace, a to rovněž během 72 hodin 

po výpadku elektrické energie. Pro informování občanů MČ Praha 7 slouží, úřední deska, 

radniční noviny „Hobulet“, internet – http://www.praha7.cz, informace poskytované 

v infocentrech – pracovištích OIC ÚMČ P7. Na informování obyvatel se dále podílí hlídky 

OŘ MP P7 (informační letáky, megafon)
21

. Nouzové přežití obyvatelstva je detailně 

zpracováno v havarijním plánu
22

. Evakuaci osob z ohroženého území koordinuje starosta 

MČ Praha 7, realizuje ji velitel zásahu. Za účelem evakuace osob jsou vytipovány 

evakuační střediska na území MČ Praha 7 a zpracován plán evakuace
23

. Veřejný pořádek 

je zabezpečován místně příslušným OŘ MP Praha 7 a OŘ PČR Praha I. K zajištění 

veřejného pořádku na území MČ Praha 7 je využíváno 65 kamerových stanovišť. 

Dohledové pracoviště MKS je zřízeno v budově OŘ MP P7. 

 

Tabulka 10 - Opatření krizového zákona [1], § 22 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., §22 

15 
Při vyhlášení NS nebo SN starosta MČ P7 zajišťuje provedení krizových opatření         

v podmínkách MČ P7 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce nabývá toto nařízení účinnosti 

okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce ÚMČ P7. Nařízení obce se zveřejní též dalšími 

způsoby v místě obvyklými, na webových stránkách ÚMČ P7 – úřední deska. Stejný 

postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce. Formuláře 

k zajištění krizových opatření vyhlášených při SN nebo NS jsou v příloze KP MČ P7. 

 

 

                                                 
19

 Rotační sirény jednotného systému varování a vyrozumění HZS ČR s celostátní působností 
20

 Elektronické sirény autonomního systému varování a vyrozumění na území HMP 
21

 viz. havarijní plán – č. 2. Plán varování – v přílohové části KP MČ P-7 
22

 Viz havarijní plán – č. 6. Plán nouzového přežití obyvatelstva – v přílohové části KP MČ P7 
23

 viz havarijní plán – č. 5. Plán evakuace – v přílohové části KP MČ P7 

http://www.praha7.cz/
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Tabulka 11 – Opatření krizového zákona[1], § 25 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., §25;  218/2000 Sb. 

16 

MČ P7 ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňuje objem finančních 

prostředků potřebný k zajištění přípravy na KS; dále ve svém rozpočtu na příslušný 

rok vyčleňuje účelovou rezervu finančních prostředků na řešení KS a odstraňování 

jejich následků 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Finanční položka na zajištění přípravy na krizové situace je schválena v rámci 

rozpočtu Oddělení krizového řízení KS. Účelová rezerva finančních prostředků není 

vyčleněna. V případě vyhlášení KS bude využita rezerva MHMP a dále bude v případě 

vyhlášení NS čerpáno z kapitoly Všeobecná pokladní správa
24

. 

 

 

Tabulka 12 – Seznam opatření krizového zákona[1], § 26 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., §26 

17 
Starosta a ÚMČ P7 při plánování KO a při řešení krizových situací využívají 

informační systémy KŘ 

18 
Orgány KŘ při plánování KO odpovídají za dodržení zásady rovnocennosti 

písemných a elektronických údajů obsažených v krizovém plánu 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Pro účely krizového řízení MHMP provozuje Informační systém krizového řízení 

(dále ISKŘ MHMP). Byl vytvořen pro účely informační podpory krizového řízení na 

území hlavního města Prahy, pro podporu řešení krizových a mimořádných událostí a 

událostí narušujících životní standardy občanů a návštěvníků města. Je využíván denně při 

řešení „běžných" událostí, např. přerušení dodávek pitné vody, narušení plynulosti dopravy 

apod. Informace v KP MČ P7 jsou vedeny v tištěné a v elektronické podobě rovnocenně. 

                                                 
24

 Kapitola 398 – VPS, zákon č. 218/2000 Sb. (velká rozpočtová pravidla) 
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Tabulka 13 – Opatření krizového zákona [1], § 27 
 

Zákon č. 240/2000 Sb., § 27 

19 
Orgány KŘ označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály 

obsahující zvláštní skutečnosti slovy "Zvláštní skutečnosti" nebo zkratkou "ZS" 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Pracoviště OKŘ – KS ÚMČ P7 splňuje technické a organizační požadavky nakládání 

s dokumentací označenou jako „Zvláštní skutečnosti“. 

 

Tabulka 14 – Seznam opatření zákona o HOPKS [19], § 28 
 

Zákon č. 241/2000 Sb., § 8 

20 
Starosta MČ P7 zajišťuje připravenost správního obvodu MČ P7 v systému 

HOPSK; ostatní orgány MČ P7 se na této připravenosti podílejí 

21 ÚMČ P7 zpracovává plán nezbytných dodávek MČ P7 

22 zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

MČ P7 zpracovává PND prostřednictvím informačního systému SSHR – ARGIS. 

Zajišťují proškolení pracovníci OKŘ KS s oprávněným přístupem. Za tímto účelem jsou 

vytipováni vhodní dodavatelé nezbytných dodávek na území MČ P7
25

. 

 
Tabulka 15 – Opatření zákona o HOPKS [19], § 12 
 

Zákon č. 241/2000 Sb., § 12 

23 

O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda SSHR na základě 

požadavku primátora nebo starosty MČ P7. Přidělení zásob pro HP fyzickým 

osobám vážně postiženým krizovou situací zajišťuje primátor nebo starosta, 

kterému byly zásoby pro HP poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují, ani 

nevracejí. 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Prostředky humanitární pomoci (dále HP) jsou uloženy v organizaci SSHMP. Jejich 

vyžádání probíhá cestou OS KŠ HMP s využitím IS KRIZKOM
26

. Další  zásoby HP jsou 

                                                 
25

 Viz krizový plán MČ P7 – B.2 Plán nezbytných dodávek  
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vytvářeny SSHR v systému státních hmotných rezerv. K vyžádání je připraven formulář 

„Požadavek na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc“
27

. Tyto zásoby jsou vydávány po 

schválení předsedou SSHR. MČ Praha 7 také spolupracuje s humanitární organizací 

Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 7. 

 

Tabulka 16 - Seznam opatření zákona o HOPKS [19], § 21 
 

Zákon č. 241/2000 Sb., §21 

24 

starosta může za SN MČ P7 v území, pro které byl vyhlášen, uložit PO nebo PFO, 

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

příslušném územním obvodu, povinnost  a) dodávat výrobky, práce nebo služby, které 

jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání 

25 
skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání SN a odstranění jeho 

následků nebo toto skladování strpět 

26 
přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní 

prostředky movité povahy a zásoby na určené místo 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Za účelem ukládání povinnosti PO nebo PFO za SN jsou zpracovány příslušné 

formuláře
28

. 

 

Tabulka 17 - Opatření zákona o HOPKS [19],  § 24 
 

Zákon č. 241/2000 Sb., § 24 

27 
Správní úřad kontroluje ve své působnosti přípravu HOPSK a po vyhlášení 

krizových stavů jejich plnění a účinnost 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Namátkově je prováděn především vizuální průzkum ve velkoprodejnách potravin 

jednotlivých obchodních řetězců umístěných na území MČ Praha 7 s cílem získání 

přehledu o základních druzích potravin v jejich nabídce. Tyto prodejny mají pouze denní 

zásoby základních potravin. Jejich zásobování je zajišťováno operativně na základě 

aktuální poptávky dovozem z centrálních skladů. Po zavedení regulačních opatření budou 

                                                                                                                                                    
26

 Informační systém krizové komunikace zpracovaný SSHR pro využití správních orgánů 
27

 Viz KP MČ P7 příloha č. 4 – základní část 
28

 Viz KP MČ P7 příloha č. 4 – základní část 



 

 34 

požadavky na zásobování operativně upřesněny. Nouzové zásobování obyvatel bude 

řešeno v souladu se zpracovaným Havarijním plánem MČ P7
29

. Pravidelně jsou prováděny 

aktualizace seznamu prodejců potravin a pohonných hmot zařazených do systému HOPKS. 

 

Tabulka 18 - Seznam opatření zákona o obraně státu [20], § 7a) 
 

Zákon č. 222/1999 Sb., § 7a)  

28 

ÚMČ P7 při zajišťování obrany státu se podílí, v rozsahu stanoveném MHMP, na 

vyhodnocování objektů, které za SOS nebo za VS mohou být napadeny, a navrhují 

způsob jejich ochrany 

39 

plánuje, v rozsahu stanoveném MHMP, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro 

zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy                            

a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za SOS nebo za VS 

30 

vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování 

obrany státu za SOS nebo za VS a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich 

vlastnících 

31 

vede evidenci nezbytných osobních údajů o FO, které lze určit pro potřeby zajišťování 

obrany státu za SOS nebo za VS k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci 

32 provádí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků 

33 

rozhoduje o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu         

a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu 

34 

rozhoduje o povolání FO, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu                       

s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním 

výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za SOS     

a za VS 

35 

podílí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle 

rozhodnutí MHMP 

36 podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

ÚMČ P 7 má zpracován „Přehled objektů, které za SOS nebo za VS mohou být 

napadeny“ (OMN), včetně uvedení způsobu ochrany a počtu osob navržených k zajištění 

                                                 
29

 Plán nouzového přežití obyvatelstva MČ Praha 7 



 

 35 

ochrany. Aktualizace dat jednotlivých OMN se realizuje elektronicky modulu tzv. „Malá 

aplikace“. K zajištění životních potřeb obyvatel je zpracován Plán nouzového přežití 

obyvatelstva v KP MČ Praha 7. Dále jsou vytipovány prostory k provádění odvodního 

řízení s požadovaným vybavením. Pověřeným zaměstnancům KVV hl. m. Praha byla 

vydána „Plná moc – pověření“. Evidence o FO, které lze určit pro potřeby zajišťování 

obrany k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci bude zavedena na základě 

požadavků KVV hl. m. Praha. Evidence zdravotnických pracovnic
30

 bude řešena 

v součinnosti s MO a MZ. 

Pověřeným zaměstnancům KVV hl. m. Praha byla pro provádění výběru věcných 

prostředků vydána „Plná moc – pověření“. Povolání FO k pracovním výpomocím a k 

pracovním povinnostem je řešeno v KP MČ Praha 7 zasláním příslušného příkazu. 

Evakuace a nezbytné potřeby obyvatelstva jsou řešeny v havarijních plánech  MČ Praha 7. 

Údaje nezbytné pro evakuaci obyvatelstva jsou též součástí výpisu z Dílčího plánu obrany 

MČ P7. 

 

Tabulka 19 - Seznam opatření zákona o obraně státu [20], § 18 
 

Zákon č. 222/1999 Sb., §18, § 23  odst. 1, § 52 odst. 5 

37 doručování dodávacích příkazů, převzetí a předání věcných prostředků ÚMČ 

38 doručení povolávacích příkazů k pracovní povinnosti povolávacím příkazem 

49 zajištění přípravy občanů městské části k obraně státu 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Doručení dodávacích příkazů bude řešeno využitím služeb organizací s poštovní 

licencí, kurýrem nebo vlastními zaměstnanci úřadu. Doručování je procvičováno v  rámci 

distribuce hlasovacích lístků před volbami a cvičením PPO Holešovice 2011 

prostřednictvím České pošty, s.p.
31

 Místo a čas předání a převzetí věcných prostředků bude 

uvedeno  v dodávacích příkazech. Výběr a určení osob k pracovní povinnosti bude 

proveden ÚMČ Praha 7 v součinnosti s pověřenými zaměstnanci KVV hl. m. Praha. 

Doručení povolávacích příkazů bude prováděno s využitím zaměstnanců úřadu nebo služeb 

organizací s poštovní licencí. 

 

                                                 
30

§ 72 čl. 3 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů 
31

 příloha č.3 KP MČ P-7 – základní část, plán doručování povolávacích a dodávacích příkazů 
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Tabulka 20 - Seznam opatření branného zákona [23], § 17 
 

Zákon č. 585/2004 Sb. § 17 – odst. 3 a 5, §2 odst. 3 

40 
žádosti o zproštění výkonu mimořádné služby pro vybrané zaměstnance za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu u KVV hl. m. Praha 

41 
realizace požadavku ředitele KVV hl. m. Praha na zajištění místnosti k provádění 

odvodního řízení, její vybavení, údržba a technický provoz 

 

Vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření 

Pro zajištění činnosti ÚMČ Praha 7 v případě vyhlášení SOS a VS jsou připraveny 

podklady pro zproštění výkonu mimořádné služby vybraných zaměstnanců ÚMČ Praha 7, 

které jsou uvedeny  na předem připraveném formuláři. Jmenovitě bude seznam doplněn          

v případě vyhlášení některého z válečných krizových stavů. K provádění odvodního řízení 

v MČ P 7 jsou vytipovány prostory KC Vltavská, na adrese Bubenská 1447/1, 170 00, 

Praha 7. Vybavení dle požadavků ředitele KVV hl. m. Praha bude v případě potřeby 

zajištěno přímo ze zdrojů KC Vltavská a ÚMČ Praha 7. 

 

V Příloze 1 této práce je pro úplnost předložen seznam katalogových listů
32

 včetně 

uvedení opatření, které jsou součástí KP HMP a jejichž plnění vyžaduje součinnost MČ 

P7. Opatření umožňují orgánům KŘ reagovat na hrozící nebo vzniklou krizovou situaci.
33

 

 

 

b) Definování předpokládaných požadavků na síly a prostředky pro realizaci úkolů        

a opatření 

 

Pro zajištění materiálních, technických a personálních opatření je zde uveden přehled 

sil a prostředků, kterými MČ P7 může při vzniku MU disponovat:   

 

                                                 
 
33

Katalogové listy představují seznam opatření vycházející zejména z ústavních zákonů, Bezpečnostní 

strategie České republiky, krizových zákonů, zákonů branného zákonodárství a Aliančních opatření NCRS 

(NATO Crisis Response System). Základním dokumentem pro zpracování katalogových listů je schválený 

„Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize“ (dále NSRK). Katalogové listy jsou zpracovány dle 

„Metodických pokynů pro zpracování katalogových listů pro Národní systém reakce na krize“ vydaných 

Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra Čj.: 6-4/2009/DP-3691 v elektronické podobě s využitím 

aplikačního programového vybavení ECC® NSRK. 



 

 37 

Využitelné síly představují zaměstnanci ÚMČ P7 včetně řidičů úřadu, zaměstnanci 

organizačních složek ÚMČ P7, zaměstnanci příspěvkových organizací MČ P7
34

                  

a zaměstnanci společností vázaných smlouvou s MČ P7 o správě majetku
35

 a údržbě 

chodníků
36

. Prostředky tvoří materiál evidovaný v majetku MČ P7 jako humanitární 

materiál – vysoušeče, horkovzdušné ohřívače, dopravní prostředky v majetku MČ Praha 7 

– 2x osobní vozy Škoda Superb, 1x Škoda Rapid, Opel Vivaro, Škoda Fabia, prostředky 

poskytnuté výše uvedenými společnostmi (pozn.35, 36, 37).  

Náhradní zdroj el. energie (dieselagregát) ve vlastnictví MF ČR – umístěn                 

v suterénu budovy, v prostorách autoprovozu, včetně naftového hospodářství a příslušných 

elektrických rozvodných sítí. Technické parametry a informace o provádění revizí jsou 

uloženy na OKŘ KS MČ P7. 

 

B.2  Zabezpečení akceschopnosti ÚMČ P7 

 

Systém fyzické ostrahy ÚMČ P7  

 

ÚMČ Praha 7 se nachází v budově Ministerstva financí ČR, na adrese nábř. Kpt. 

Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 Holešovice. Fyzická ostraha objektu je zřízena vlastníkem 

budovy, MF ČR. Zahrnuje pracovníky bezpečnostní služby – ostraha, kteří zároveň 

zajišťují provoz recepce objektu.  

 

Telefonní číslo na pracovníky ostrahy 220 142 222 

Technická správa budovy MF ČR – 

nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 
731 628 924 

 

Pracovníci ostrahy pracují ve směnném provozu, 24 hodin denně. Recepce se 

nacházejí u obou vchodů do budovy. V budově je instalován bezpečnostní systém CCTV. 

Hlavní vchod úřadu je situován na nábřeží, vedlejší – tzv. služební, převážně využívaný 

zaměstnanci a občany – na protilehlé straně budovy z ulice Na  Ovčinách. 

                                                 
34

 Pečovatelské centrum Praha 7 
35

 Sedmá Ubytovací, s.r.o. 
36

 CDV, v.v.i. 
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           Zdroj: googlemaps 

Obrázek 4 - Budova ÚMČ P7 – letecký pohled                                                    
                                                                                        

Dále je využíván služební vchod pro zásobování závodní jídelny. Režim zabezpečení 

tohoto vchodu je v kompetenci provozovatele jídelny a vlastníka budovy. Vnitroblok 

budovy nabízí několik garážových státní a parkovacích míst pro osobní automobily. Jejich 

využívání a pronájem je v kompetenci vlastníka budovy. Situační obrázek širších vztahů je 

uveden v Příloze 4.  

 

Zabezpečení změny organizační struktury ÚMČ P7 za krizové situace 

 

OKŘ KS má k dispozici zpracovaný seznam zaměstnanců ÚMČ P7 nezbytný pro 

zajištění základních funkcí úřadu. Seznam byl vytvořen na základě projednání                         

a doporučení vedoucích odborů ÚMČ P7. Je pravidelně aktualizován a schvalován 

tajemníkem ÚMČ P7. Rozsah změn organizační struktury se liší podle charakteru krizové 

situace. Vyhlášení změn organizační struktury ÚMČ P7 bude po projednání se členy BR 

MČ P7, popř. KŠ MČ P7, zajištěno odborem Kancelář tajemníka ÚMČ P7.  

 

 

Služební 

vchod pro 

zaměstnance 

Hlavní 

vchod 

Služební 

vchod  

Služební 

vjezd 
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Zabezpečení způsobu komunikace  

 

Hlavním prostředkem pro vyrozumění a svolání členů KŠ MČ Praha 7 jsou mobilní 

telefony. Předseda KŠ MČ Praha 7 rozhodne podle druhu krizové situace o vyrozumění            

a svozu SPS KŠ na hlavní nebo záložní pracoviště a o vyrozumění a povolání dalších osob 

(zaměstnanci ÚMČ Praha 7, odborníci atd.).  

 

Stálé pracoviště krizového štábu 

sledovaný údaj popis 
pozná

mka 

Adresa  Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 – Holešovice      

Vlastník objektu Ministerstvo financí ČR  

Ostraha stálá služba 24 hod.  

Spojení tel.: 220141111,e-mail: podatelna@p7.mepnet.cz  

 

Záložní pracoviště krizového štábu 

sledovaný údaj popis poznámka 

Adresa Argentinská 1098/17, 170 00 Praha 7 - Holešovice  

Vlastník objektu Česká republika  

Katastrální území Holešovice  

Situování objektu Operační středisko OŘ MP Praha 7  

Spojení Bc. Petr Svatoň – ředitel OŘ MP Praha 7, tel.: … 

 

Určené osoby se dopraví na příslušné místo městskou hromadnou dopravou, 

vlastními dopravními prostředky, nebo podle situace a rozhodnutí předsedy krizového 

štábu budou k jejich svozu využity služební osobní automobily ÚMČ Praha 7. 

 

Tabulka 20 - Seznam řidičů včetně telefonického spojení 
 

řidič spojení 

Pracovník zařazený na pozici řidič 1 
 

Pracovník zařazený na pozici řidič 2  

Pracovník zařazený na pozici řidič 3  

BUDE DOPLNĚNO 

mailto:podatelna@p7.mepnet.cz
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Pro řešení MU a KS se využijí orgány krizového řízení uvedené rovněž v KP MČ P7.  

Jsou to Bezpečnostní rada MČ Praha 7 a  její stálá pracovní skupina.  

 

Složení BR MČ Praha 7 

 

funkce zařazení jméno tel. fax m.tel. e-mail 

předseda Starosta MČ Praha 7           

místopředseda Zástupce starosty pro bezpečnost 
  

        

tajemník Vedoucí OKŘ
37

           

člen Tajemník ÚMČ P7           

člen Zástupce OŘ PČR PI           

člen Ředitel OŘ MP P7           

člen Velitel HZS HMP (HS-3)           

 

 

Složení stálé pracovní skupiny KŠ MČ Praha 7 

 

funkce zařazení jméno tel. fax 
mob. 

tel. 
e-mail 

vedoucí Vedoucí OKŘ          

člen Vedoucí odboru územního rozhodování 
 

        

člen Vedoucí odboru dopravy          

člen Referent oddělení krizového řízení          

člen Referent oddělení krizového řízení          

 

 

Pro řešení krizových opatření je Statutem KŠ MČ Praha 7 ustanovena odborná 

skupina pro zajištění ochrany obyvatelstva. Pro případ MU, která by omezovala chod 

                                                 
37

 Oddělení krizového řízení 

 

BUDE DOPLNĚNO 

 

 

BUDE DOPLNĚNO 
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úřadu, je tímto dokumentem navržena odborná skupina KŠ MČ P7 pro zajištění kontinuity 

ÚMČ P7. 

 

Složení odborné skupiny KŠ MČ P7 pro zajištění kontinuity činnosti ÚMČ P7 

 

funkce zařazení jméno tel. fax mob. tel. e-mail 

vedoucí Tajemník ÚMČ P7          

zástupce Vedoucí oddělení krizového řízení          

člen Vedoucí odboru dopravy          

člen Vedoucí odboru výstavby          

člen Vedoucí odboru školství          

člen Vedoucí odboru životního prostředí          

člen Vedoucí odboru majetku          

člen Vedoucí odboru právního          

člen Vedoucí oddělení vnitřní správy          

 

 

Složení odborné skupiny KŠ MČ P7 součinnosti a komunikace MČ P7 

 

funkce zařazení jméno tel. fax 
mob. 

tel. 
e - mail 

vedoucí Zástupce starosty          

zástupce Vedoucí oddělení informatiky  
  

      

člen Tiskový mluvčí          

člen Zástupce starosty          

člen Vedoucí oddělení informatiky          

člen Tiskový mluvčí          

 

 

 

 

BUDE DOPLNĚNO 

 

BUDE DOPLNĚNO 
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B. 3 Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

 

Pro řešení krizových situací, které vyplynuly z analýzy rizik (Tabulka 4), jsou zde 

navrženy postupy zpracované formou diagramů, viz Obrázek 5 – 10. Řešení jednotlivých 

MU vychází z úvahy, že nastanou nezávisle na sobě. Pouze v případě vniku rozsáhlého 

výpadku elektrické energie – BlackOut – by došlo k řetězení MU. Taková situace by 

vyžadovala postupovat v souladu s konkrétním typovým plánem KP MČ P7. 

 

 

 
Zdroj: vlastní 

Obrázek 5 – Schéma činností při vzniku povodně 

 

Předpokládané síly: pro zajištění chodu ÚMČ není nutné zajišťovat externí síly 

Prostředky: bez požadavku  

 

 

Obrázek 6 – Schéma činností při vzniku sněhové kalamity 

 

Síly: zaměstnanci ÚMČ P7, dobrovolníci přihlášení na dobrovolnici@praha7.cz 

Prostředky: lopaty, reflexní vesty, posyp – ve skladu MČ P7 

Sněhová kalamita / Ledovka 

Aktivovat 

(starosta) a 

svolat (tajemník 

komise) PK MČ 

P7 

 

Postupovat podle 

Typového plánu 

KP MČ P7 – 

Sněhová kalamita / 

Ledovka 

 

Aktivovat 

dobrovolníky, 

kteří se přihlásili 

do týmu 

dobrovolníků 

Realizovat práce 

v terénu dle 

harmonogramu 

výstavby PPO 

Povodeň velkého rozsahu  

Aktivovat 

(starosta) a 

svolat 

(tajemník 

komise) PK 

MČ P7 

 

Postupovat 

podle 

Harmonogramu 

činností KP MČ 

P7 viz PP MČ 

P7 

 

Využít 

Metodiku 

organizačního a 

personálního 

zajištění ÚMČ P7 

při MU 

 

Realizovat 

práce v terénu 

dle 

harmonogramu 

výstavby PPO 

 

Zdroj: vlastní 

 

mailto:dobrovolnici@praha7.cz
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          Zdroj: vlastní 

Obrázek 7 – Schéma činností při narušení dodávky el. energie 

 

Síly: strážníci OŘ MP P7, PČR, AČR k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku 

Prostředky: náhradní zdroje el. energie – zajišťuje vlastník budovy, Kontakt: MF ČR – 

Finanční úřad pro Prahu 6 a Prahu 7 – Ing. Šalda tel.: 731 628 924 

 

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek 8 – Schéma činností při narušení dodávek pitné vody 

 

Síly: situace nevyžaduje zajištění externích sil mimo ÚMČ P7. Výdajová místa budou 

obsazena určenými pracovníky úřadu.  

Prostředky: zajištění systému nouzového zásobování vodou NZV včetně cisteren na 

pitnou vody (společnost Veolia), bude zajišťována na vyžádání cestou OS KŠ MHMP 

Narušení dodávky pitné vody 

BlackOUT 

 Aktivovat 

(starosta) 

a svolat 

(tajemník 

komise) 

KŠMČ P7 

 

Uvolnit 

zaměstnance ÚMČ 

P7, po dohodě 

s vlastníkem uzavřít 

celou budovu 

Uzavřít toalety, objednat 

mobilní WC,  zajistit 

náhradní zdroj pitné vody, 

zajistit nezbytný počet 

zaměstnanců 

Plnit úkoly 

MHMP 

v systému 

NZV 

Narušení dodávky el. energie 

BlackOUT 

 Aktivovat 

(starosta) a svolat 

(tajemník 

komise) KŠ MČ 

P7 včetně 

odborných skupin  

 

Ověřit 

zprovoznění 

náhradního 

zdroje el. 

energie - pan 

Šalda 

 

Uvolnit 

zaměstnance 

ÚMČ P7, 

zajistit vstup do 

budovy 

 

Zajistit základní 

funkce pro činnost 

KŠ MČ P7 / 

postupovat dále 

s ohledem na 

přerušení dodávek 

pitné vody 
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Zdroj: vlastní 

Obrázek 9 – Schéma činností při vzniku požáru v budově 

 

Síly a prostředky: zdroje složek IZS 

 

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek 10 – Schéma činností při hromadné otravě zaměstnanců 

 

Předpokládané síly: situace nevyžaduje zajištění externích sil mimo ÚMČ P7 

Prostředky: bez požadavku 

 

B. 4 Plán opatření hospodářské mobilizace 

 

Pro ÚMČ MČ P7 není důvodné zpracovat plán hospodářské mobilizace, není 

dodavatelem mobilizační dodávky. 

 

B. 5 Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení 

 

Kontakty nadřízených orgánů jsou podrobně uvedené v krizovém plánu MČ P7. 

 

 

Přerušit do příjezdu 

ZZS a Hygienické 

stanice provoz závodní 

jídelny 

Vyčkat do příjezdu 

RLP na další 

instrukce 

zaměstnancům 

Zajistit u 

vlastníka 

objektu 

dezinfekci 

budovy 

Ohlásit na 

lince 

 112 / 150 

 

Ohlásit požár  

 interním rozhlasem, 

popř. hlasitým HOŘÍ 

 

Zahájit evakuaci 

objektu 

zaměstnanců 

 

Zajistit vstupy 

do objektu 

 

Ohlásit na 

lince 112 

popř. 155 a 

158 

Otrava zaměstnanců  

BlackOUT 

 

Požár 

BlackOUT 

 



 

 45 

B. 6 Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů 

 

OKŘ KS disponuje řadou plánů, zpracovaných podle zvláštních právních předpisů, 

které slouží jako praktický nástroj při zdolávání mimořádných událostí. Viz Příloha 2.  

 

   

C Pomocná část 

C. 1 Přehled právních předpisů 

 

Do přehledu právních předpisů jsou zařazeny  zákony a další prováděcí předpisy, 

které se vztahují k problematice zpracování PKP, řešení MU a realizaci krizových opatření. 

Viz Příloha 3. 

C. 2 Přehled uzavřených smluv za účelem provedení krizových opatření 

 

MČ Praha 7 nemá s ohledem na svůj rozpočet uzavřenou žádnou smlouvu. Uzavírání 

smluv zajišťující přednostní pomoc nebo poskytnutí služeb v případě krizové situace 

probíhá na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy. 

C. 3 Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti ÚMČ Praha 7 

 

Plán krizové připravenosti ÚMČ P 7 bude uložen na pracovišti krizového řízení 

ÚMČ P7, v zabezpečené místnosti kanceláře OKŘ – KS. Dokument je zde uložen v tištěné 

podobě v jednom vyhotovení. Záloha dokumentu je uložena na externím disku OKŘ – KS. 

K dokumentu mají přístup pracovníci ÚMČ, členové KŠ, stálé skupiny KŠ. 

C. 4 Geografické podklady 

 

Geografické podklady jsou uvedené v Příloze 3 – Situace a širší vztahy budovy ÚMČ 

Praha 7 a v Příloze 4 – Mapa záplavové čáry Q2002. 

 

C. 5 Další související dokumenty 

Koncept PKP ÚMČ P7 neuvádí žádné související dokumenty. 
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6 Zdůvodnění navrženého řešení 

 

Navržená struktura a obsah plánu krizové připravenosti odpovídají metodice [3] 

zpracované pro tyto účely Ministerstvem vnitra, dále Nařízení vlády [2], a v obecné rovině 

krizovému zákonu [1].  

Obsah jednotlivých kapitol reflektuje specifické úkoly ÚMČ P7 při zajišťování 

povinnosti provést krizová opatření při vyhlášení KS. Významnou součást návrhu 

představuje analýza požadavku na zpracování PKP ÚMČ P7 zařazená na začátku práce            

v Kapitole. Pro přehlednost diplomové práce bylo zpracování analýzy ohrožení ÚMČ 

Praha 7 včetně navržených opatření vyplývajících z provedené analýzy zařazeno až 

v Kapitole 5 v základní části samotného návrhu PKP ÚMČ P7, což je v souladu                         

s metodikou zpracování PKP [3]. Zdánlivě může jít o nesoulad se zadáním diplomové 

práce, výše popsaný důvod je zcela pragmatický. 

Stěžejní části návrhu PKP ÚMČ P7 představují 1) již zmíněná analýza ohrožení 

ÚMČ P7 zařazená v Kapitole 5 v Základní části pod písmeno A.3 a 2) zpracování přehledu 

samotných opatření včetně jejich popisu v operační části návrhu, které vycházejí 

z legislativy krizového a obranného plánování. Nedílnou součástí PKP je také zpracování 

postupů ÚMČ P7 při vzniku MU, které by mohly ohrozit činnost Úřadu MČ P7, především 

jeho akceschopnost a operabilitu při řešení krizových opatření podmíněných vznikem KS  

a vyhlášením krizových stavů. Tyto postupy završují operační část návrhu PKP. 

Do příloh byly zařazeny některé části plánu, které tvoří podporu orgánů KŘ při jeho 

praktickém využití. Je to především přehled opatření uvedený v Katalogových listech, 

přehled plánů souvisejících s realizací krizových opatření a mapové podklady. 

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh plánu krizové připravenosti poskytuje 

přehledný a praktický nástroj představitelům MČ P7 a pracovníkům krizového řízení ÚMČ 

P7 při přípravě a realizaci úkolů v oblasti krizového řízení. 
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh Plánu krizové připravenosti Městské 

části Praha 7. Výsledku bylo dosaženo postupným řešením. První fáze zahrnovala 

provedení rešerše dostupných zdrojů, které se definovanou problematickou zabývají. 

Rešerše prokázala existenci uspokojivých právní nástrojů včetně odborné metodiky ke 

zpracování samotného PKP. Nařízení vlády [2] a Metodika pro zpracování plánů krizové 

připravenosti [3] poskytují dostatečný návod pro realizaci této krizové dokumentace. 

Následovalo provedení analýzy důvodů pro tvorbu PKP ÚMČ Praha 7. Tato kapitola 

přinesla argumenty, které podporují jeho zpracování: MČ Praha 7 plní dle Krizového plánu 

hl. m. Prahy celou řadu úkolů, které jsou taxativně vymezeny, popř. poskytuje součinnost 

při jejich realizaci. Patří sem opatření, která vycházejí z krizové legislativy k zajištění 

přípravy na krizové situace a jejich řešení. Druhým argumentem je právní nejasnost 

postavení MČ Praha 7. Statutem hl. m. Prahy nejsou na MČ P7 přeneseny povinnosti 

jmenovat bezpečnostní radu ani zpracovat krizový plán ORP. Plán krizové připravenosti 

MČ P7 supluje plán akceschopnosti ÚMČ P7 při vzniku MU. Třetím důvodem je fakt 

vycházející z charakteristicky kritické infrastruktury [1]. Jednou z oblastí KI je vedle 

potravinářství, energetiky nebo zdravotnictví také veřejné správa, kam činnost ÚMČ Praha 

7 patří. Narušení funkce ÚMČ Praha 7 by mohlo mít závažný dopad na činnost státní 

správy a v konečném důsledku na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva           

a jejich zdraví. 

MČ Praha 7 získá praktický dokument, který poskytuje přehledný souhrn všech 

opatření realizovaných v případě vzniku krizové situace a vyhlášení krizových stavů. 

Poskytuje také vhodný podklad při kontrolách výkonu přenesené působnosti státní správy 

podle zákona o IZS, o krizovém řízení včetně nařízení vlády k provedení některých 

paragrafů tohoto zákona, zákona o HOPKS, o zajištění obrany a o branné povinnosti. 

V neposlední řade se pracovníkům krizového řízení a vrcholným přestavitelům úřadu 

dostává do ruky praktický nástroj umožňující efektivní přípravu na krizové situace a jejich 

zdolávání. V konečném důsledku se profesionální příprava krizového managementu odrazí 

na snížení ztrát na životním prostředí, majetku, zdraví a především životech občanů.  
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[23] Zákon č. 585/2004 Sb.o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),         

ve znění pozdějších předpisů 

[24] Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění 
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Příloha 1 – Katalogové listy 

 

 

                                                 
38

 z. č. 222/1999 Sb.; z. č. 240/2000 Sb. a 241/2000 Sb. 
39

 z. č. 435/2004 Sb.; z. č. 222/1999 Sb.; z. č. 240/2000 Sb. a 133/2000 Sb. 
40

 z. č. 183/2006 Sb.; z. č. 241/2000 Sb. 
41

 z. č. 222/1999 Sb.; z. č. 240/2000 Sb.; z. č. 241/2000 Sb.; vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb.;  
42

 z. č. 240/2000 Sb.; z. č. 258/2000 Sb.; z. č. 320/2002 Sb.; z. č. 189/1999 Sb. 
43

 z. č. 40/1993 Sb.; z. č. 283/1991 Sb.; z. č. 326/1999 Sb.; z. č. 133/2000 Sb.; z. č. 240/2000 Sb.;                         

z. č. 296/2004 Sb.; z. č. 642/2004 Sb. 
44

  z. č. 222/1999 Sb.; z. č. 240/2000; z. č. 236/1999 Sb. 

Katalogové listy 

1 

příprava a zabezpečení věcných prostředků pro určené subjekty hospodářské mobilizace
38

 

(SO2009, opatření č. 6.1.3.) – nařízení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo 

pro řešení krizové situace  

2 
příprava a přechodu systému zajišťování zaměstnanosti na válečný režim

39
 (SO2009, 

opatření č. 6.1.4.) – poskytnutí věcného prostředku 

3 

stanovení druhů staveb, které nebudou zahajovány nebo na nichž dojde k omezení nebo 

přerušení stavebních prací
40

 (SO2009, opatření č. 6.5.12.) - bezodkladné provádění staveb, 

stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem 

zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace 

4 
vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 

rodiče nebo jiný zákonný zástupce
41

 (SO2009, opatření č. 1.4.9.) 

5 

zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení, pobytových zařízení 

sociálních služeb a ozbrojených bezpečnostních sborů a složek IZS, podílejících se na 

plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků KI
42

 (SO2009, opatření č. 

1.4.10.) 

6 

zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), 

kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového 

zabezpečení, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče,               

a o jejich výplatě (SO2009, opatření č. 5.4.8) 

7 
Příprava a zamezení nekontrolovanému pohybu a pobytu osob na území ČR

43
 (SO2009, 

opatření č. 1.4.5.) – hlášení přechodné změny pobytu osob 

8 evakuace obyvatelstva (SO2009, opatření č. 5.2.1) 

9 

omezení pohybu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní 

bezpečnosti státu a veřejného pořádku
44

 (SO2009, opatření č. 4.4.2.) – zákaz vstupu, 

pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území 



 

 III 

Příloha 2 – Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů 

 

plán zpracovatel místo uložení 

Krizový plán hl. m. 

Prahy 
HZS hl. m. P. 

pracoviště krizového řízení HZS HMP, 

Olšanská 5, Prahy 3; OKM, BKR, 

MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 

Havarijní plán hl. m. 

Prahy 
HZS hl. m. Prahy dtto  

Krizový plán MČ 

Praha 7 
HZS HMP 

ÚMČ P7, OKŘ – KS, nábř. Kpt. Jaroše 

1000, Praha 7 

Vnější havarijní plán 

Flaga s.r.o. 
HZS hl. m. Prahy 

KOIS HZS HMP, OOO, BKR, MHMP, 

nám. Franze Kafky 1, Praha 1 

Vnější havarijní plán 

Linde Gas a.s. 
HZS hl. m. Prahy dtto 

Povodňový plán hl. 

m. Prahy 
MHMP 

OOO, BKR, MHMP, nám. Franze Kafky 

1, Praha 1 

Povodňový plán MČ  

P7 
ÚMČ P7 

ÚMČ P7, OKŘ – KS, nábř. Kpt. Jaroše 

1000, Praha 7 

Dílčí plán obrany hl. 

m. Prahy 
MHMP 

OKM, BKR, MHMP, nám. Franze Kafky 

1, Praha 1 

Výpis z dílčího 

plánu obrany hl. m. 

Prahy 

MHMP 
ÚMČ P7, OKŘ – KS, nábř. Kpt. Jaroše 

1000, Praha 7 

Havarijní plány MČ 

Praha 7
45

 
ÚMČ P7 dtto 

                                                 

45
1) Plán veřejného pořádku a bezpečnosti; 2) Plán varování; 3) Plán individuální ochrany obyvatelstva; 4) Plán ukrytí 

obyvatelstva; 5) Plán evakuace 6) Plán nouzového přežití 



 

 IV 

Příloha 3 – Právní předpisy 

 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky  

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

 Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze  

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

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

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

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

zákonů  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému 

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

obyvatelstva  

 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky  

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

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

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  

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

některých souvisejících zákonů  

 Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb. o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy 

 Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 

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

 Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky 

 Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon               

o státní pomoci při obnově území)  



 

 V 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu          

o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních 

funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené 

krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu  

 Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změněn některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) 

 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 51/2004 Sb. nařízení vlády o plánování obrany státu 

 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 Usnesení vlády České republiky č. 512 ze dne 10. května 2006 o zásadách pro zřizování 

záložních krizových pracovišť 

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

k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení                

a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-

76085-1/PO-OKR-2011)  

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

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

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

předpisů (č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011) 

 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 (Věstník 

vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011) 

 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 

května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů 

obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou 

nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, 

částka 3 ze dne 20. června 2011) 



 

 VI 

Příloha 4 – Situace – širší vztahy 

 

 

    Zdroj: https://www.google.cz/maps/@50.096379,14.4349281,17 

Úřad MČ 

Praha 7 



 

 VII 

Příloha 5 – Záplavové území MČ Praha 7 a MČ Troja pro Q2002 

 

 

  Zdroj: Operační mapy rozlivu – Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 2010 

Úřad MČ 

Praha 7 

 


