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Diplomová práce se zabývá krizovým plánováním právnické osoby. Teoretická část 

práce obsahuje teoretická východiska právnické osoby. Dále práce dokumentuje strukturu 

krizového řízení a plánování, popis moţných ohroţení, krizových opatření a způsob jejich 

provádění právnickou osobou. Praktická část se snaţí o zdokumentování plánování a přípravy 

právnické osoby na řešení krizových situací formou dotazníku, který byl rozdán na základě 

kritérií reprezentativnímu vzorku na vybraném území. Na základě vyhodnocení jsou určeny 

moţnosti přípravy právnické osoby na řešení krizových situací. Cílem práce je 

zdokumentovat proces plánování a přípravy právnické osoby na realizaci opatření pro řešení 

krizových situací. 
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crisis situations, 

The master thesis deals with the issue of crisis planning for a legal entity. The 

theoretical part contains theoretical bases of legal entity and crisis planning. The practical part 

is trying to describe possible threats. It includes also the description of crisis remedies and the 

way, how the legal entity can use them. After that, the practical part documents planning and 

a preparation of the legal entity for solutions of crisis situations by questionnaire, which was 

distributed to a representative sample at selected area. The questionnaire is not crucial. The 

main goal of the thesis consists in documenting the process of planning and preparation of the 

legal entity to realization of selected remedies for the solution of crisis situations. 
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Úvod 

Slova jako krize, krizová situace, mimořádná událost a jim podobná slýcháváme 

v dnešní příliš hektické době aţ moc často. Denní zprávy jsou plné bolesti a starostí, co ještě 

dalšího můţe přijít. Často zapomínáme, ţe taková mimořádná událost, která mnohdy přechází 

v krizovou, postihuje nejenom lidi jako takové ale také ničí infrastrukturu a podnikatelskou 

sféru. Podnikatelé, pro nás právnické osoby, jsou součástí sociálního systému, bez kterého se 

v dnešní době neobejdeme. Uniká nám, ţe tyto právnické osoby nejsou jenom ti, kteří z nás 

strhávají za všech okolností kůţi, aby měli co nejlepší výdělek a ţili si šťastně, ale jsou to 

hlavně zaměstnavatelé a ţivitelé našich rodin, kteří mají práva a povinnosti stejně jako jeho 

zaměstnanci. Práva a povinnosti týkající se bezpečnosti. Povinnosti, které zachraňují ţivoty, 

majetek a další kulturní hodnoty. 

Tato práce se zabývá plánováním opatření pro řešení krizových situací na úrovni 

právnické osoby. Hlavním účelem je zdokumentovat proces plánování a přípravy právnické 

osoby na realizaci opatření pro řešení krizových stavů, tedy tehdy, kdy je vyhlášen krizový 

stav a pomoc od Integrovaného záchranného systému se nedostaví ihned. Snaţí se také 

poukázat na moţnosti vyuţití sebeochrany a vzájemné pomoci. Teoretická část práce se 

zabývá vymezením právnické osoby a bezpečnostním systémem v České republice. Je zde 

také obsaţena koncepce ochrany obyvatelstva roku 2014 a její pojetí pro zapojení právnické 

osoby do řešení ochrany obyvatel. Praktická část popisuje krizové plánování právnické osoby, 

způsob provádění krizových opatření právnickou osobou a její přípravu na řešení krizových 

situací. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které není stěţejní, slouţí pouze jako 

pomůcka ke zjištění povědomí právnické osoby o problematice krizového plánování. Dle 

zadání diplomové práce je dán cíl a charakteristika práce takto: 

Cíl práce: 

 Zdokumentovat proces plánování a přípravy právnické osoby na realizaci opatření pro řešení 

krizových stavů 

Charakteristika práce: 

 Provést rešerši literatury, platných právních norem v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového 

řízení a integrovaného záchranného systému 

 Popis ohroţení, plánovaných krizových opatření a způsoby jejich provedení pro právnickou osobu 

 Moţnosti přípravy právnické osoby pro řešení krizových stavů 
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1 Rešerše 

Právní předpisy, kniţní publikace, dokumenty a příručky uvedené v této kapitole jsou 

hlavními prameny diplomové práce. Poznatky z těchto publikací jsou stěţejní pro kvalitu a 

úroveň práce. 

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

zákonů[17] 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Stanovuje také působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků
1
, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a záchranné a likvidační práce při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu 

a válečného stavu. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) [13] 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

napadením, při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury.  

ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 

[8] 

Krizová připravenost firmy je dosud chápána jako vnitřní záleţitost firmy vztahujících se 

zejména ke stavu starostí o moţný výskyt hrozeb uvnitř firmy. Autor ovšem uvádí, ţe je třeba 

krizovou připravenost firmy chápat z hlediska soudobých poţadavků komplexněji. Publikace 

je rozdělena na dvě částí, ta první se zabývá podstatou krizové připravenosti, strategií řízení 

krizí a jeho obsahu a procesu tvorby. Dále analyzuje jednotlivé kroky komplexního systému 

řízení rizik a zabývá se také problematikou infrastruktury potřebné pro zdolávání krizí. Druhá 

část poukazuje na význam odborné přípravy personálu firmy, popisuje různé metody a 

způsoby přípravy personálu. Věnuje se také otázce psychické a stresové odolnosti 

zaměstnanců. Tato publikace poslouţí jako jeden z důleţitých pramenů pro vypracování práce 

z hlediska vysoké odbornosti a informovanosti v problematice krizové připravenosti firmy. 

                                                 
1 orgány kraje, obce s rozšířenou působností, obce 
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2 Teoretická východiska právnické osoby 

Kapitola se zabývá definicí právnické osoby a všech potřebných teoretických 

východisek, která jsou zapotřebí k vytvoření kritérií pro potřeby dotazníku. Obsahuje práva a 

povinnosti právnické osoby (PO) v rámci bezpečnosti, dosavadní pomůcky pro PO a příklady 

z praxe v zahraničí. Zakončení kapitoly je věnováno dílčímu závěru pro celkové zhodnocení.  

2.1 Právnická osoba 

Právnických osob je mnoho, působí ve všech sférách hospodářského a společenského 

ţivota. Mají různé právní podoby a struktury. Podnětem k jejich vytváření je buď 

podnikatelský zájem, který vede obyvatele k zakládání obchodních společností a druţstev, 

nebo lidé usilují o seberealizaci mimo hospodářskou sféru v různých sdruţeních a zájmových 

organizacích kulturních, sportovních a jiných. Podle platných zákonů má právnická osoba 

právní osobnost, tedy způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, od svého 

vzniku do svého zániku. Právní osobnosti se nemůţe nikdo vzdát, učiní-li to, nepřihlíţí se 

k tomu. Právnická osoba je tedy organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, ţe má právní 

osobnost nebo jehoţ právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba můţe bez zřetele na 

předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.
 2
 

Dle občanského zákoníku se rozlišují tři typy právnických osob: korporace, fundace 

a ústavy. 

Korporace: vytváří ji jako právnickou osobu společenství osob, ovšem i jediný člen můţe 

vytvářet korporaci
3
 

Fundace: je ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem, v nichţ musí být 

určeny i její majetkové zajištění a účel, jsou to nadace a nadační fondy
4
 

Ústavy: je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti uţitečné společensky 

nebo hospodářsky s vyuţitím své osobní a majetkové sloţky, ústav provozuje činnost, jejíţ 

výsledky jsou kaţdému rovnocenně dostupné za podmínek, které jsou předem stanoveny, 

osobní i majetková sloţka je propojena: ústav nemá členy jako korporace, ale zaměstnance, 

                                                 
2 § 15, § 16, § 20 ods.1, § 118 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

3 § 210 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

4 § 303 – 401 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
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a majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací, jde především o obecně prospěšné 

společnosti.
5
 

Za právnickou osobu jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření 

zaměstnanci či členové. K jejímu vzniku je obvykle potřeba 

písemná smlouva nebo zakladatelská listina, ta vzniká zásadně dnem zápisu 

do obchodního nebo jiného rejstříku. Při vzniku je potřeba určit její název, který pak pouţívá 

zákonné ochrany, a sídlo. Zanikají výmazem z této evidence, zpravidla po likvidaci.
 6
 

Právnické osoby, které slouţí k soukromým zájmům (např. běţná obchodní banka), 

anebo zájmu veřejnému (např. Česká národní banka) jsou řízeny různými právními předpisy. 

Právnické osoby veřejného práva se řídí hlavně zvláštními zákony
7
, např. zákonem o obcích, 

zákonem o České národní bance (ČNB), zákonem o vysokých školách apod. Pokud však 

obec, kraj nebo Česká lékařská komora vystupují jako soukromníci – např. jako smluvní 

strana nebo závětní dědic, mají vzhledem k zásadě rovnosti stejné právní postavení jako jiné 

osoby. To platí i o státu.
8
[24]  

2.2 Úkoly právnické osoby v rámci bezpečnosti 

Úkoly PO v rámci bezpečnosti se rozdělily do tří kategorií. A to bezpečnost 

zaměstnance, ochrana majetkových hodnot a ochrana ţivotního prostředí.  

Na začátku se věnujeme bezpečnosti zaměstnance PO. Tu bychom mohli definovat 

jako nejdůleţitější a velice podstatnou. Bezpečnost zaměstnance se řeší v mnoha právních 

předpisech jako zákoník práce, občanský zákoník či zákon o ochraně veřejného zdraví, těm se 

budeme věnovat pouze okrajově a to ve spojitosti s krizovým plánování právnické osoby. 

Jsou ovšem i takové zákony, které se bezpečnosti zaměstnance či v jiných případech fyzické 

osoby dotýkají pouze okrajově, ty jsou pro tuto práci z důvodu přílišně velkého obsahu pouze 

zmíněny. Legislativa myslí také na ochranu obyvatelstva, které ţije v okruhu podnikání 

právnické osoby a můţe být ohroţeno mimořádnou událostí (MU) či krizovou situací 

(KS) důsledku provozu jeho zařízeních. Jde převáţně o ochranu obyvatelstva v zónách 

havarijního plánování.[10]  

                                                 
5 § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

6 § 122- § 126 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

7 § 20 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

8 § 21 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zakladatelsk%C3%A1_listina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
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Z pohledu PO je ochrana majetkových hodnot důleţitější neţ ochrana samotného 

zaměstnance, naštěstí právní předpisy jsou jiného názoru. Začali bychom bezpečnostními 

prvky. Kaţdá PO je vlastní a to bez ohledu na to, v jakých prostorách provozuje svou 

podnikatelskou činnost. Jedná se především o reţimovou ochranu
9
, poţární ochranu, fyzickou 

ochranu či technickou. Selhání těchto bezpečnostních prvků by mohlo vést ke vzniku 

mimořádné události, ta by mohla přejít na krizovou situaci. Dále můţeme povaţovat v dnešní 

době za důleţitou překáţku narušení provozu v rámci kontinuity činností, jejichţ výsledek 

bude neschopnost organizace dodávat své produkty a sluţby. Tomuto problému se věnují 

některé zahraniční normy a to britská státní norma BCN BS 25 999
10

. Mnohé PO povaţují za 

důleţitou i ochranu svého know how, z bezpečnostního pohledu je ovšem zcela nepodstatná. 

[10] 

Ochrana ţivotního prostředí (OŢP) je úzce spjata s bezpečností. Její poškozování 

můţe vést ke vzniků mnoha nebezpečných situací. Můţe také odstartovat lavinu příčin vzniku 

mimořádných událostí a jejich důsledky mohou vést aţ ke katastrofám. Proto je tak důleţitá. 

Kaţdá PO má jiný vztah k OŢP. Jsou PO, které se OŢP ţiví a tedy ji chrání a jsou takové, 

které ji naopak ničí. Nicméně to se většinou nějak kompenzuje. V ČR jde většinou o 

ekonomické nástroje ochrany. Jedná se o poplatky za znečišťování ţivotního prostředí jako za 

znečištění ovzduší či ukládání odpadů, nebo poplatky za vyuţívání přírodních zdrojů jako 

odběry pozemní vody či z dobývacího prostoru, dále jsou to uţivatelské poplatky jako 

poplatky za spotřebu látek poškozujících ozonovou vrstvu či uţívání hnojiv a pesticidů, ale 

také daně a sankce. K ochraně ŢP kaţdá PO pouţívá jiné interní předpisy, avšak zákony musí 

dodrţovat všechny, zákon o ţivotním prostředí či zákon o ochraně přírody a krajiny jsou 

stěţejní. Mnohé PO vyuţívají tz. etické kodexy, které udávají směr ochrany ŢP v jejich 

firmách. [10] 

Právnické osoby mají i jiné úkoly v bezpečnosti a to hlavně v systému krizového 

řízení a plánování. Pro potřebu práce se zaměříme právě na tyto úkoly prováděné právnickými 

osobami, které jsou součásti krizové legislativy ČR. [10] 

                                                 
9 Označení pro směrnice, které stanovují pravidla pro vstup, odchod a pohyb osob v objektu 

10 BOEHMER, Wolfgang, Alexandros PARASKEVAS, K JOHNSTONE, A MOCZARSKI a Nijaz BAJGORIC. Survivability and Business 

Continuity Management System According to BS 25999: 2012 and BS ISO 22313. In: 2009 Third International Conference on Emerging 

Security Information, Systems and Technologies [online]. 2009, s. 40-59 
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2.3 Právnické osoby v koncepci ochrany obyvatelstva ČR 2013 

Tato práce má zdokumentovat proces plánování a přípravy právnické osoby na 

realizaci opatření pro řešení krizových stavů. Proto bylo rozhodnuto, ţe se do práce začlení 

postavení právnické osoby dle nové koncepce ochrany obyvatelstva ČR z roku 2013. Účelem 

tohoto kroku je pohled do budoucna v ochraně obyvatelstva pomocí práv a povinností 

právnické osoby. Jde o zajištění jistého nadhledu v této problematice. 

 Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 23.10.2013 novou Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Zpracování této koncepce 

vychází ze zákona o IZS.
11

 Dokument zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně 

obyvatelstva a to v souvislosti s jiţ existujícími, ale také předpokládanými bezpečnostními 

hrozbami. Základních strategických priority koncepce je pět: [26] 

 širší zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva cestou zvýšení jejich schopnosti 

sebeochrany za vyuţití informací a znalostí získaných v rámci plošného a cíleného 

systému výchovy a přípravy 

 širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy na 

mimořádné události a krizové situace a jejich řešení cestou uţší spolupráce s 

odpovědnými orgány veřejné správy a zvýšeným podílem na realizaci konkrétních 

úkolů u subjektů představujících zvýšené riziko pro své okolí 

 zvýšení odolnosti a ochrany prvků kritické infrastruktury proti moţným rizikům a 

zajištění širšího zapojení subjektů kritické infrastruktury do procesu přípravy na 

mimořádné události a krizové situace a jejich řešení 

 cílená podpora vědy a výzkumu, vývoje, inovací s důrazem na vyuţívání dosaţených 

výsledků v aplikační sféře v rámci systému vzdělávání a přípravy odborníků 

 vyváţené a komplexně vyuţitelné úkoly a nástroje ochrany obyvatelstva umoţňující 

efektivní prevenci a přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení 

zaloţené na přesně definovaném a zakotveném systému ochrany obyvatelstva [26] 

O právnických osobách se zmiňuje druhá priorita - širší zapojení PO do příprav na MU 

a KS a jejich řešení. Cílem této priority je určit, které PO budou povinny realizovat úkoly 

OOB a svým odpovědným přístupem jak v prostoru svého podnikání, tak i v prostoru, do 

kterého mohou zasáhnout účinky případné MU či KS, která vznikla v souvislosti s jejich 

činností, sníţit rozsah předpokládaných dopadů. [26] 

                                                 
11 §7, odst. 2, písmena e) zákona o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů 
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Dále se úkoly PO v koncepci vyskytují v kapitole Koncepce rozvoje významných 

oblastí ochrany obyvatelstva. Zde je PO vedena jako jeden z nástrojů, tedy její úkoly, které 

řeší oblasti OOB. [26] 

Základními oblastmi ochrany obyvatelstva jsou síly, věcné zdroje, úkoly ochrany 

obyvatelstva, krizové řízení, výchova a vzdělávání, věda a výzkum, vývoj, inovace. Kaţdá z 

oblastí je v koncepci detailně rozpracována prostřednictvím následujících nástrojů, a to právní 

předpisy, finanční prostředky, úkoly veřejné správy, úkoly právnických a fyzických osob, 

věda a školství, public relations (vztahy s veřejností) a mezinárodní vztahy. Důsledkem 

rozvinutí a konfrontace jednotlivých oblastí jsou úkoly, které jsou popsány v závěrečné části 

Koncepce. Sledují naplňování vrcholových strategických cílů a priorit ochrany obyvatelstva. 

Na obrázku č. 1 je uvedeno schéma pro lepší orientaci v problému. [26] 

 

Obrázek 1 Schéma obsahu koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 (zdroj:[26]) 

V daných oblastech se zaměříme pouze na úkoly právnických osob.  

1. Síly 

Hlavními úkoly právnických osob jsou zejména povinnost poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci, případně moţnost nařízení pracovní pomoci či pracovní výpomoci. Velkou 

pozornost je nutné v rámci akceschopnosti věnovat širšímu zapojení nestátních neziskových 

organizací a dobrovolníků, jsou to také právnické osoby. Řešení jedné z nejdiskutabilnějších 

otázky mezi právnickými osobami a IZS - povinnost zaměstnavatelů uvolňovat své 

zaměstnance pro výkon dobrovolnické činnosti nebo činnosti v nestátních neziskových 

organizacích, je dle koncepce jiţ víceméně vyřešena. V Koncepci ochrany obyvatelstva 
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z roku 2002 do roku 2006 s výhledem do roku 2015 bylo zjištěno, ţe tuto záleţitost není 

moţné řešit tzv. „pozitivní diskriminací“ zaměstnanců, která by je v rámci pracovního 

procesu znevýhodnila. Naopak, koncepce vidí řešení v motivaci zaměstnavatelů, a to zejména 

formou daňových úlev za nepřítomnost zaměstnance z důvodu zapojení do provádění 

záchranných a likvidačních prací nebo dobrovolnické činnosti při mimořádné události či 

krizové situaci. [26] 

2. Věcné zdroje 

Mezi důleţitými nástroji, kromě těch, které jsou uvedeny v zákonech,
12

 je moţné 

jmenovat zejména povinnost právnických osob poskytnout věcný prostředek, důleţitý k řešení 

krizové situace. Právnické osoby jsou dále povinny poskytnout věcnou pomoc při řešení 

mimořádných událostí. Poskytnutí věcných prostředků a poskytnutí věcné pomoci se v praxi 

osvědčilo jako účinný nástroj k odstranění následků mimořádné události či krizové situace. 

[26] 

3. Úkoly ochrany obyvatelstva 

Úkoly právnických osob v této oblasti jsou vedeny směrem k prevenci a připravenosti 

na reakci vzniklé MU. Podle koncepce je nezbytné vydefinovat okruh dotčených právnických 

osob, které provozují potenciálně nebezpečná zařízení a vůči kterým je potřeba důsledně 

uplatňovat poţadavky na co nejvyšší míru prevence, připravenosti a schopnosti reagovat na 

vzniklé mimořádné události a krizové situace. Jedná se zejména o provozovatele: 

- zařízení IV. kategorie podle atomového zákona, 

- zařízení zařazeného do skupiny B podle zákona o prevenci závaţných havárií, 

- vodních děl I. kategorie podle vodního zákona, 

- objektů s výskytem velkého mnoţství obyvatelstva (např. nad 1000), které můţe být ohroţeno v důsledku 

mimořádné události nebo krizové situace, 

- objektů zařazených do kategorie „objekty dotčené poţadavky ochrany obyvatelstva“, 

- další objekty a zařízení, které mohou povahou své činnosti způsobit vznik mimořádné události či krizové 

situace (na základě odůvodněného podezření) [26] 

Dle nové koncepce je nutné zvýšit odpovědnost určených provozovatelů 

nebezpečných objektů a zařízení za bezpečný provoz. Zdůraznit jejich podíl na zajištění 

ochrany obyvatelstva na daném území s vyuţitím nově vytvořených norem a technických 

                                                 
12 Zákon o IZS, krizový zákon, HOPKS, a jiné 
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předpisů. Hlavní je vyuţívání moderních technologií k objektivnímu a rychlému informování 

obyvatelstva o moţných hrozbách, jiţ vzniklých mimořádných událostech a krizových 

situacích i o doporučených postupech při sebeochraně. [26] 

4. Krizové řízení 

Úkoly právnických osob jsou upraveny v jednotlivých ustanoveních zákona
13

. Řešení 

krizových situací je zaloţeno na moţnosti zásahu do základních práv a svobod a na vyuţití 

nadstandardních sil a prostředků. Dále zkušenosti ukazují, ţe v rámci krizových plánů krajů a 

krizových plánů obcí s rozšířenou působností není věnována dostatečná pozornost k širšímu 

zapojení konkrétních soukromých subjektů do řešení krizových situací. Toto řeší pouze 

systém nouzového hospodářství, přesto ţe krizový zákon obsahuje řadu moţností, jak 

právnické osoby do systému krizového řízení účinně zapojit. U subjektů kritické 

infrastruktury je nutné připravit a implementovat postupy, které umoţní důraznější 

prosazování a kontrolu vyuţívání konkrétních nástrojů a návodů pro ochranu prvků kritické 

infrastruktury v celé její šíři. [26] 

5. Výchova a vzdělávání 

Úkoly právnické osoby ve vzdělávání a výchově je zcela jasné. Je to právě právnická 

osoba, jejíţ zařízení jsou velikou hrozbou pro obyvatele. V nové koncepci
14

 jde hlavně o to, 

aby soukromý sektor byl více zapojován do výchovy a vzdělávání obyvatelstva. Do přípravy 

obyvatelstva se začínají zapojovat také nestátní neziskové organizace, které působí napříč 

celou škálou obyvatelstva, a to prostřednictvím konkrétních projektů nebo prostřednictvím 

veřejných akcí a besed. [26] 

6. Věda a výzkum, vývoj, inovace 

Včlenění soukromých subjektů do výzkumné, vývojové a inovační podpory ochrany 

obyvatelstva podpoří podle koncepce přenos teoretických poznatků do praxe. Bezpečnostní 

výzkum svým výrazně mezioborovým charakterem umoţňuje široké zapojení subjektů, proto 

je nutné uplatňovat principy akčního výzkumu ve výzkumné, vývojové a inovační podpoře 

ochrany obyvatelstva a zajistit informování soukromých subjektů o výstupech bezpečnostního 

výzkumu ověřených v praxi a to prostřednictvím odborných publikací nebo mezinárodních 

konferencí. [26] 

                                                 
13 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění 

14 do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
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3 Mimořádné události a krizové situace 

Výskyt mimořádných událostí a ohroţení jsou ve světě často součástí mnoha diskuzí. 

Hlavní příčinou jsou jejich častější údery s čím dál vyššími napáchanými škodami. Jako 

příklad můţeme uvést tornáda. Ještě na začátku 20tého století byl výskyt tornád na území 

České republiky (ČR) takřka nulový, to se změnilo tornádem v Litovli, který měl sílu F3
15

. 

Od té doby byl na území ČR zaznamenán častější výskyt těchto větrných tromb a to 

několikanásobně. Ohroţení je z důvodu technologického vývoje větší, proto se tornáda 

začlenila jako další moţná mimořádná událost.[45]  

Tato kapitola se bude snaţit o zpřehlednění mimořádných událostí, tedy jejich členění, 

a výběr těch, které se mohou vyskytnout v České republice. Jelikoţ práce pojednává o 

právnických osobách, popíšeme zde i moţná ohroţení, která je zasahují. Ty posléze 

zhodnotíme a zjistíme, které nejvíce právnickou osobu ohroţují, jaké z nich vyplývají 

následky a škody. Dále jde o krizové situace, které vznikají na základě mimořádných událostí. 

Jejich provázanost bude v této kapitole také popsána. 

3.1 Dělení mimořádných událostí 

Zákon definuje mimořádnou událost jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“
16

 Další důleţitý 

pojem je závaţná havárie. Zde jde o mimořádnou událost, která vznikla v souvislosti 

s provozem technických zařízení a budov, jejich uţitím, zpracováním, výrobou, skladováním, 

přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady. [2] 

Mimořádné události mohou být způsobeny přírodními nebo civilizačními vlivy. Za 

civilizační vlivy povaţujeme chybu, úmysl či nechtěné počiny člověka. Lze je rozdělit na 

základě podstaty jevů do tří skupin a to: 

a) Přírodní – vznikají za pomocí přírodních sil  

b) Antropogenní – jsou způsobeny činností člověka 

c) Kombinované 

 Řetězová 

 Pyramidální  

                                                 
15 F3 je dle Fujitove stupnice - rychlost 70 aţ 92 m/s (252 aţ 332 km/h, 158 aţ 206 mph), váţné škody - ničí střechy i zdi dobře postavených 

domů, převrací vlaky, většina stromů v lesích je vyvrácena, těţká auta jsou zdvihána ze země a odvrhávána 

16 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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Ne všechny mimořádné události (MU) se vyskytují na stejných místech. V ČR se 

vyskytují MU pouze ty, které se svým charakterem a způsobem vzniku mohou přizpůsobit 

místním geografickým podmínkám, klimatu a půdnímu charakteru. Tyto MU jsou uvedeny 

v tabulce č.1. – Seznam mimořádných událostí vyskytujících se na území ČR [2] 

Tabulka 1 Seznam mimořádných událostí vyskytujících se na území ČR 

MU přírodní MU antropogenní 

Poţáry v krajině Zvláštní povodně 

Sesuvy a svahové pohyby Radiační havárie 

Extrémní sucho Úniky nebezpečných látek 

Sněhová kalamita Destrukce budovy 

Bouřky Poţáry budov 

Vichřice / tornáda Automobilové nehody 

Epidemie Letecké nehody 

Přívalové deště Ţelezniční nehody 

Přírodní povodně  

Zdroj: HZS ČR[30] 

Mimořádnou událost vymezuje ve dvou oblastech a to druhem škodlivého působení a 

jejím rozsahem. Druhem škodlivého působení jsme jiţ MU rozdělili, rozsahem škodlivého 

působení je její velikost dána potřebou provést záchranné a likvidační práce. Jde o vyhlášení 

stupně poplachu u HZS dle poplachového plánu, to zde ale rozvádět nebude. [2] 

Základní potřeby pro zdolávání mimořádné události jsou kompetence a zdroje. U 

kompetencí jde vlastně o platnou legislativu a u zdrojů jde převáţně o personál, materiální 

prostředky, sluţby, finance a samozřejmě i informace. Na vznik mimořádné události reaguje 

bezpečnostní systém, který přijímá opatření pro řešení mimořádných událostí na různých 

úrovních. [2] 
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3.2 Ohrožení, která z vybraných MU vyplývají 

Všechny mimořádné události mohou svým rozsahem přejít na krizovou situaci a tím 

ohrozit právnickou osobu mnohem více. Kapitola obsahuje popis moţných ohroţení 

právnické osoby, která mohou nastat na základě vzniku mimořádných událostí, a to i s 

moţným přechodem na krizovou situaci dle tabulky č.1 v kapitole 3.1..  

Poţáry v krajině 

Za zdroje poţárů v krajině můţeme označit přírodní (blesk) a antropogenní (lidská 

činnost) vlivy. Poţáry mají vliv na ohroţení lidských sídel, infrastruktury, dopravních cest, 

ohroţení lidských ţivotů a zdraví, ekonomické ztráty, ohroţení systémů zásobování 

obyvatelstva základními ţivotními potřebami a omezení průmyslových logistických řetězců. 

Škody, které můţe poţár v krajině napáchat, jsou hlavně velké materiálních škody na 

ţivotním prostředí v zasaţené oblasti (fauna, flóra), znečištění ovzduší zplodinami poţáru a 

vliv na zdraví a ţivot obyvatel, zničení lesních porostů, zhoršení ovzduší zplodinami hoření, 

lokální narušení inţenýrských sítí a přerušení dopravních komunikací. [30][39] 

Sesuvy a svahové pohyby 

Sesuvy půdy jsou pohyb hornin, zemin, bahna či jiného materiálu po svahu do niţší 

nadmořské výšky. Pravděpodobnost vzniku MU je velmi výrazně ovlivněna charakterem 

terénu a typem podloţí. Za zdroj sesuvů povaţujeme nejvíce dešťové sráţky, špatné osázení 

svahů nebo zásah člověka. Ohroţení, která z této MU vyplývají, jsou hlavně ohroţená místa 

pod svahy a obyvatelé, kteří mají na těchto místech postaveny budovy. Takţe ohroţuje ţivoty, 

zdraví a majetek obyvatel, ţivotní prostředí, infrastrukturu a kulturní hodnoty. Škody, které 

můţe sesuv půdy napáchat, se pohybují hlavně na ţivotech a majetku obyvatel, na výpadku el. 

energie, na infrastruktuře a ŢP. Následky sesuvu můţe dojít k zasaţení kritické infrastruktury, 

dopravní infrastruktury a havárií s únikem NL. [30][39] 

Extrémní sucho 

Zdroj vzniku extrémního sucha můţe být dvojího charakteru – přirozené (procesy 

v atmosféře) nebo vyvolané činností člověka (vysoušení jezer, skleníkový efekt). Ohroţena je 

velká část území a na nich lidé a majetek, kteří území obývají. Ohroţeno je také ŢP. Škody 

zasahují do všech odvětví. Následkem extrémního sucha dochází k odumírání rostlin v 

zasaţené oblasti a k následnému vymírání ţivočichů či ke zhroucení celého ekosystému. Dále 
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je zvýšené riziko vzniku poţáru, popraskání půdy, dezertifikace
17

 krajiny, ztráty v zemědělské 

produkci, migrace obyvatelstva a další. Doprovodným negativním efektem můţe být i větrná 

eroze zejména zemědělské půdy v případě silného větru v otevřené krajině. [30][39] 

Sněhová kalamita 

Za zdroj sněhové kalamity povaţujeme klimatické změny. Za sněhovou kalamitu se 

povaţuje souvislá pokrývka sněhu, jehoţ následkem můţe dojít k ohroţení cestujících, 

obyvatel a budov při silnici, ţivotního prostředí kontaminací půdy, poţárem a únikem 

jedovatých zplodin, prochladnutím osob uvězněných v autech a řetězovou havárií. Škody, 

které můţe sněhová kalamita napáchat, se dotýkají zdraví a ţivotů cestujících, převáţených 

zvířat, na přírodního prostředí, na objektů při silnicích, výpadku dodávky el. energie, výpadek 

výroby v poškozené oblasti a přerušení zásobování potravinami, přerušení obsluţnosti. 

Následkem kalamity mohou být hlavně přerušení dodávky el. energie a zásobování 

obyvatelstva potravinami. Dále můţe dojít k havárii ve výrobním provozu v důsledku selhání 

bezpečnostních systémů. [30][39] 

Bouřky 

Za zdroj bouřky povaţujeme klimatické podmínky. Bouře je souborem elektrických, 

optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. 

Největším rizikem bouřky jsou blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt nebo 

těţké zranění (popálení) a také poţár porostu nebo obytných budov. Dalším nebezpečím jsou 

moţné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení). Bouře ohroţují zdraví a 

ţivoty obyvatel, jejich majetek, ţivotní prostředí a kulturní hodnoty. Škody napáchané 

bouřemi jsou zaměřeny na obyvatele v důsledku výpadku el. energie, nedostupnosti 

zdravotnické pomoci a na újmy finančního sektoru. Za následky této MU můţeme povaţovat 

nefunkčnost dopravní infrastruktury, které zapříčiní dopravní nehody, nefunkčnost vodáren a 

kanalizací a další následky spojené s výpadkem el. energie. Za následek můţeme rovněţ brát 

nedostupnost lékařské péče, pády stromů na budovy a rozvodněné hladiny řek, tedy i vznik 

povodní. [30][39] 

  

                                                 
17 Dle slovníku cizích slov jde o proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka 
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Vichřice, tornáda 

Za zdroj vichřice či tornáda lze povaţovat pouze klimatické podmínky, vichřice 

vzniká v důsledku vyrovnávání tlaku vzduchu v různých oblastech a tornáda jsou silně rotující 

víry. Nebezpeční vichřice spočívá zejména v ohroţení padajícími stromy a létajícími 

předměty, výpadkem elektrické energie a zasaţení proudem. Škody, které vichřice a tornáda 

napáchají, se nejvíce dotýkají ţivotů a zdraví obyvatel. Dále se vyskytují na objektech, na 

elektrickém vedení, na komunikacích, na lesních porostech, na plodinách (obilí, ovoce) a na 

výrobě. Důsledkem vichřic a tornád můţe být přerušení dodávky elektrické energie a 

telefonního spojení, přerušení dopravního spojení, dopravní nehody kvůli silného větru a pádu 

stromů na komunikace, přerušení zásobování obyvatelstva, nedostupnost lékařské péče a 

poţáry následkem zkratu ve zřícených objektech. [30][39] 

Epidemie 

Epidemie je početný výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové 

souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibliţně stejném čase) zvýší nemocnost určitým 

onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období. Epidemie ohroţuje 

ţivoty a zdraví osob. Škody, které můţe epidemie napáchat, sahají od ekonomického 

charakteru (neschopnost osob chodit do práce) aţ zdravotního (onemocnění personálu 

v nemocnicích). Za následky epidemií můţeme také povaţovat neschopnost obsluhy 

infrastruktury, neschopnost trţní ekonomiky, nedostatek zboţí, léčiv a jiných produktů 

potřebných pro ţivot. [30][39] 

Přívalové deště 

Za zdroj povaţujeme klimatické podmínky. Jde o těţko předvídatelný intenzivní déšť. 

Ohroţuje hlavně obyvatelstvo, majetek a kulturní hodnoty. Následky přívalového deště jsou: 

náhlé zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů 

mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvy 

půdy, protrţení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, 

poškození břehů vodních toků. Míra rizika je značná, protoţe čas k zajištění opatření k 

ochraně obyvatelstva a majetku je velmi krátký nebo ţádný. Značnou hrozbou je také 

pravděpodobnost kombinace tohoto jevu s případnou zvláštní povodní na vodním díle IV. 

kategorie. [30][39] 
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Přírodní povodně 

Přírodní povodně většinou vznikají jako důsledek bouře, přívalových dešťů a tání 

sněhu na jaře. Ohroţení, které z přírodních povodní vyplývají, jsou zranění nebo usmrcení 

osob záplavovou vodou, zranění nebo usmrcení osob v důsledku druhotných následků 

(destrukce budov, výbuchy, poţáry, úniky nebezpečných látek, nehody v dopravě), poškození 

zdraví a úmrtí osob jako následek vzniklých epidemií, zamoření místních zdrojů pitné vody, 

nepřímé ohroţení (ztíţení ţivotních podmínek) jako důsledek omezení aţ přerušení dodávky 

el. energie, plynu, tepla, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování zdravotní 

péče postiţenými zdravotnickými zařízeními, ohroţení zdraví a ţivota v důsledku paniky a 

trestné činnosti. Předpokládané škody, které můţe povodeň napáchat, jsou poškození nebo 

zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby, poškození nebo zničení sítí 

energetických, plynárenských, vodárenských a telekomunikačních, poškození nebo zničení 

silničních komunikací a ţelezničních tratí, škody na vozidlech při nehodách v silniční a 

ţelezniční dopravě, kontaminace ţivotního prostředí uniklými nebezpečnými látkami, 

narušení hrází vodních děl, škody na majetku a polních kulturách, usmrcení nebo zranění 

hospodářských zvířat, následné škody z omezení nebo přerušení silniční i ţelezniční dopravy, 

dodávky el. energie, plynu, vody a celkové narušení ţivota v postiţené oblasti. Předpokládané 

následky vyvolané mimořádnou událostí jsou poškození nebo zničení objektů obytné, 

občanské a průmyslové zástavby, ohroţení zdraví a ţivota osob (přímé, epidemie), zvířat, 

omezení nebo přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, telekomunikačních sluţeb, 

přerušení silniční a ţelezniční dopravy, přerušení zásobování, poskytování zdravotní péče 

dále výbuchy, poţáry, úniky nebezpečných látek, kontaminace ţivotního prostředí, nehody v 

silniční a ţelezniční dopravě, narušení infrastruktury na postiţeném území a sesuvy půdy a 

skal.[4][30][39] 

Zvláštní povodně 

Za zdroj zvláštní povodně povaţujeme technickou závadu nebo úmyslné poškození 

vodního díla (terorismus). Zvláštní povodeň ohroţuje vše, co se postaví do cesty průlomové 

vlně. Jde hlavně o zranění nebo usmrcení osob povodňovou vlnou, zranění nebo usmrcení 

osob v důsledku druhotných následků (destrukce budov, výbuchy, poţáry, úniky 

nebezpečných látek, nehody v dopravě), onemocnění nebo úmrtí osob jako následek 

vzniklých epidemií, zamoření místních zdrojů pitné vody, nepřímé ohroţení (ztíţení ţivotních 

podmínek) jako důsledek omezení aţ přerušení dodávky el. energie, plynu, tepla, zásobování, 

dopravy, telefonního spojení, poskytování zdravotní péče postiţenými zdravotnickými 
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zařízeními, ohroţení zdraví a ţivota v důsledku paniky a trestné činnosti. Předpokládanými 

škodami je poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby, 

poškození nebo zničení sítí energetických, plynárenských, vodárenských a telekomunikačních 

zařízení, poškození nebo zničení silničních komunikací a ţelezničních tratí, škody na 

vozidlech při nehodách v silniční a ţelezniční dopravě, kontaminace ţivotního prostředí 

uniklými nebezpečnými látkami, narušení hrází vodních děl, škody na majetku a polních 

kulturách, usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat, následné škody z omezení nebo 

přerušení silniční i ţelezniční dopravy, dodávky el. energie, plynu, vody, celkové narušení 

ţivota v postiţené oblasti. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí poškození 

nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby, ohroţení zdraví a ţivota osob 

(přímé, epidemie), ohroţení zvířat, omezení nebo přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, 

telekomunikačních sluţeb, omezení nebo přerušení silniční a ţelezniční dopravy, omezení 

nebo přerušení zásobování, omezení poskytování zdravotní péče, výbuchy, poţáry, úniky 

nebezpečných látek, kontaminace ţivotního prostředí, nehody v silniční a ţelezniční dopravě, 

úplná devastace infrastruktury na postiţeném území a sesuvy půdy a skal. [4][30][39] 

Radiační havárie 

Za zdroj vzniku radiační havárie můţeme povaţovat technickou závadu na zařízeních 

nebo teroristický útok na subjekty, které provozují jaderná zařízení či zařízení s ionizujícím 

zářením. Radiační havárie ohroţuje obyvatelstvo hlavně váţným poškozením zdraví aţ 

úmrtím. Jsou ohroţeni zejména pracující se zdroji ionizujícího záření a zasahující sloţky IZS. 

Předpokládané škody jsou na zničených nebo poškozených technologických zařízeních 

provozovatele. Následné škody způsobené vyřazením technologie. Předpokládaným 

následkem vyvolaným mimořádnou událostí můţe být např. ozáření pracovníků se a 

zasahujících sloţek IZS zdroji ionizujícího záření. [30][39] 

Úniky nebezpečných látek 

Za zdroj úniku nebezpečné látky povaţujeme lidskou chybu či sabotáţ nebo 

technickou závadu. Tato MU ohroţuje hlavně zdraví, příp. ţivoty obyvatelstva, podle stupně 

toxicity a doby působení uniklé látky. Předpokládanými škodami jsou hodnota uniklé toxické 

látky, zničené nebo poškozené technologické zařízení provozovatele, kontaminace ţivotního 

prostředí (půda, voda), vyřazení zdrojů pitné vody, únik toxické látky do kanalizace, úhyn 

hospodářského zvířectva. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí jsou 

nedostatek pitné vody v důsledku zamoření zdrojů pitné vody, narušení dopravy na 
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ţelezničních a silničních komunikacích, výbuch, poţár, znečištění podzemních vod, půdního 

profilu, toxicita ovzduší. [30][39] 

Destrukce budov 

Za zdroj destrukce budov můţeme povaţovat únik plynu, vadnou konstrukci budovy a 

teroristický útok. Ohroţení obyvatelstva spočívá v zavalení, zranění nebo usmrcení osob, 

přítomných v budovách a v blízkém okolí v době destrukce, tlakovou vlnou, troskami a 

poţárem, zranění nebo usmrcení osob v budovách a v blízkém okolí. Z druhotných následků 

pak destrukce budovy, nebezpečí zřícení trosek na osoby na přilehlých komunikacích nebo 

jiných prostorách, zranění nebo usmrcení osob způsobené moţným výbuchem unikajícího 

plynu, případně poţárem. Předpokládané škody jsou v poškození nebo zničení budov a 

zařízení bytů, kanceláří a provozoven v nich umístěných, rozvodů plynu, vody, el. energie, 

kanalizace a telefonního vedení, přilehlých objektů a komunikací, dopravních prostředků v 

blízkosti havárie. Předpokládanými následky vyvolanými mimořádnou událostí můţe být 

narušení místních rozvodů vody, elektrické energie, plynu, kanalizace, telefonu, poškození 

okolní zástavby, komunikací, dopravních prostředků, narušení dopravy v místě destrukce a v 

jejím okolí, vznik druhotných následků (poţár). [30][39] 

Poţáry budov 

Za zdroj poţáru v budově můţeme povaţovat lidské selhání, sabotáţ či technickou 

závadu na elektroinstalaci či jiných technických zařízení. U ohroţení obyvatelstva jde 

především o objekty s velkým počtem osob trvale bydlících nebo dočasně ubytovaných nebo 

o prostory pro komerční vyuţití s moţností vysokého počtu osob v denní době (zaměstnanci, 

návštěvníci). Při vzniku poţáru lze předpokládat ohroţení zdraví a ţivotů značného počtu 

osob přímými účinky ohně (popáleniny), zplodinami hoření (udušení), výbuchem při 

poškození rozvodu plynu, troskami při narušení stavební konstrukce, zkratovitým jednáním 

ohroţených osob (např. skákání z oken). Předpokládané škody u poţárů budov jsou poškození 

nebo zničení stavební konstrukce objektu (narušení statiky budovy), poškození nebo zničení 

vybavení interiérů objektu (bytů, hotelových pokojů, kanceláří), poškození nebo zničení 

stavební konstrukce a interiérů v niţších patrech objektu vodou pouţitou při likvidaci poţáru 

(pod ohniskem poţáru). Následky poţárů budov vyvolané mimořádnou událostí jsou hlavně 

opadávání stavebních částí uvolněných poţárem (zateplení obvodového zdiva, střešní krytina, 

okenní rámy apod.), moţné narušení rozvodů elektrické energie, plynu, telefonního vedení, v 
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husté zástavbě moţné rozšíření poţáru na okolní objekty, moţné poškození okolních objektů 

a v blízkosti parkujících vozidel. [30][39] 

Automobilové nehody 

Příčinou automobilových nehod jsou především sami řidiči, ale nehody mohou nastat 

také přerušením dodávek el. energie, tím se vypne světelná signalizace a můţe nastat chaos, 

tedy i řetězové nehody. Jsou závislé na počtu osob účastnících se havárie a na místě, kde k 

havárii dojde (např. kříţení silnice se ţeleznicí). Automobilové nehody ohroţují ţivoty, zdraví 

a majetek obyvatel, ţivotní prostředí a infrastrukturu. Škody, které MU můţe napáchat, se 

dotýkají zdraví a ţivotů osob, ţivotního prostředí a přerušení výroby v důsledku uzávěry. 

Následky, které při velké dopravní nehodě vznikají, jsou zranění či úmrtí velkého počtu osob, 

ty následně nemohou vykonávat svoji práci při obsluze různých zařízení a strojů a vlivem 

toho můţe dojít k další havárii-poţár, výbuch, únik škodliviny. [30][39] 

Letecké nehody 

Za příčinu leteckých nehod můţeme povaţovat lidské selhání či sabotáţ, vojenský 

útok nebo důsledek přírodních vlivů (zásah bleskem, turbulence). Rozsah nehod závisí na 

počtu osob účastnících se havárie, na místě, kde k havárii dojde (např. pád do moře či na 

sídliště). Ohroţují zdraví a ţivoty osob, ţivoty zvířat, ţivotní prostředí, ekonomiku přerušení 

výroby v důsledku uzávěry a k tomu je závislá i výše škod. Následky letecké nehody jsou 

zranění či úmrtí velkého počtu osob, které následně nemohou vykonávat svoji práci při 

obsluze různých zařízení a strojů a vlivem toho můţe dojít k další havárii-poţáru, výbuchu, 

úniku škodliviny. Při úniku nebezpečných látek můţe dojít k reakci s okolními látkami, coţ 

můţe vést k poţáru a výbuchu [30][39] 

Ţelezniční nehody 

Za původce ţelezniční nehody můţeme povaţovat technické selhání dopravní 

signalizace, lidskou chybu, sabotáţ nebo přírodní vlivy. Výše ohroţení závisí na tom, zda 

dojde k nehodě ve stanici nebo mimo ni, v obydlené či neobydlené části. Ohroţuje ţivoty 

osob a zvířat, podzemní a povrchové vody, můţe kontaminovat také vodu i ovzduší. Dále 

ohroţuje výrobu a poškozuje ţivotního prostředí. Škody působí na výše jmenované. 

Předpokládanými následky nehody jsou zranění či úmrtí velkého počtu osob, které následně 

nemohou vykonávat svoji práci při obsluze různých zařízení a strojů a vlivem toho můţe dojít 

k další havárii-poţáru, výbuchu a úniku škodlivin. [30][39] 
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3.3 Krizové situace 

Z obecného hlediska jde o nastolení právního stavu, který umoţnuje v závislosti na 

intenzitě a původu působících negativních faktorů vyuţití k řešení mimořádné události 

zákonem stanovaných opatření. Jde tedy o „mimořádnou událost, při niž je vyhlášen jeden 

z krizových stavů, tedy stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.“
18

. 

Kdyţ mimořádná událost přeroste v krizovou situaci, znamená to, ţe ji uţ nelze zvládnout 

běţnými opatřeními státu, pak můţe být vyhlášen jeden z krizových stavů. Současná platná 

legislativa České republiky zná čtyři krizové stavy. Pokud je seřadíme podle závaţnosti, jsou 

to: stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu, válečný stav. Krizový stav tedy 

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

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

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

charakteru a rozsahu.“[13] Na obrázku 2 ze strany 24 této práce, vidíte přechod mimořádné 

události na krizovou situaci. [2][32] 

Stav nebezpečí se dá prezentovat také jako jistý druh opatření, které se „může 

vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje 

intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností 

správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo 

subjektů kritické infrastruktury“. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje na část nebo celé 

území kraje. [13] Nouzový stav je „stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR 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“ Stav ohroţení státu můţe „na návrh vlády vyhlásit 

Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu 

anebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech 

senátorů.“ Válečný stav je stav „vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými 

subjekty mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda 

byla vypovězena válka. Ústava ČR jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena nebo je-li 

třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný stav 

vyhlašuje Parlament České republiky.“ [23] 

                                                 
18 § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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4 Bezpečnostní plánování a krizové řízení 

Abychom správně pochopili bezpečnostní plánování a krizové řízení, musíme nejprve 

osvětlit některé důleţité pojmy. Jedná se o pojem krize, řízení a plánování. Tyto pojmy dávají 

dohromady ucelený systém, který je zapotřebí pro zdolávání nechtěných jevů, které zapříčiní 

ohroţení ţivotů, majetku a ţivotního prostředí. Tato kapitola je nedílnou součástí práce. 

První část kapitoly se zabývá obecnými pojmy, které jsou zapotřebí pro zlepšení 

orientace v dané problematice. Druhá bezpečnostním plánováním a další pak krizovým 

řízením, jeho systémem a organizací. 

4.1 Obecné pojmy krizového řízení a plánování 

Krize 

Krize označuje jevy společenského ţivota, které jsou objektivní a existují nezávisle na 

vůli člověka. Má subjektivně-objektivní rozsah v okruhu hodnot a můţe být vyvolána uměle 

jako nástroj řešení vnitřních problémů subjektu, případně jako součást taktiky, popřípadě jako 

strategie v konkurenčním prostředí. Definice krize je tedy „složitý, těžko překonatelný a 

nebezpečný stav anebo průběh dějů v životě společnosti, v přírodě, v činnosti technických 

prostředků a v technologických procesech, kterého negativní důsledky mohou vážně ohrozit 

jejich funkci, případně i existenci.“[33][36]  

Řízení 

Řízení (Management) je velmi široký pojem. Řídit znamená „mít pod svým vedením, 

ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat”.[34]  

Plánování 

Plánování patří mezi základní manaţerské funkce. Jeho definice zní: „plánování je 

určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování“ 

Dle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává, rozlišujeme strategické, taktické a 

operativní plánování. Definice plánování je tedy: rozhodovací proces, jehoţ hlavními atributy 

jsou strategie, plány a politiky. [35] 

  

https://managementmania.com/cs/cas
https://managementmania.com/cs/operativni-planovani
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Bezpečnost 

Dle terminologického slovníku ministerstva vnitra jde o „stav, kdy je systém schopen 

odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně 

působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována 

struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cíli. Je to tedy míra 

stability systému a jeho primární a sekundární adaptace.“[36]  

Bezpečnostní plánování 

Pojem bezpečnostní plánování není doposud nějak vymezen. Publikace bezpečnostní 

plánování uvádí, ţe jde o plánování bezpečnosti státu na základě  plánovacích aktivit jako 

jsou havarijní a krizové plánování, civilní nouzové plánování a plánování obrany státu. Její 

definice tedy zní: „jde o soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány 

užívají při přípravě na zajištění bezpečnosti státu, tj. k zajištění bezpečnosti jeho obyvatelstva, 

svrchovanosti a územní celistvosti státu, jeho demokratického zřízení a principů právního 

státu, vnitřního pořádku, majetku, životního prostředí a k plnění mezinárodních 

bezpečnostních závazků a dalších definovaných zákonů“[1] 

Krizové řízení 

Dle krizového zákona, jde o „Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů 

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

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

řešením krizové situace“ [13] 

Krizové plánování 

Dle terminologického slovníku jde o „ucelený soubor postupů, metod a opatření, které 

věcně příslušné orgány a určené subjekty užívají při předcházení, přípravě a odezvě na 

činnosti v krizových situacích“ [36] 
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4.2 Bezpečnostní plánování 

Bezpečnostní plánování v ČR se skládá ze 4 plánovacích aktivit. Jde o civilní nouzové 

plánování, plánování obrany státu, havarijní plánování a krizové plánování. Bezpečnostní 

plánování má svou hierarchii, ta je znázorněna na obrázku č.4.. Krizovému plánování se 

budeme více věnovat v kapitole 5, zde jen tak na okraj vysvětlíme ostatní pojmy a jejich 

úkoly. 

 

Obrázek 2 Schéma bezpečnostního plánování v ČR (zdroj:[1]) 

 

Civilní nouzové plánování (CNP) 

CNP se definuje jako „plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a 

ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabezpečení opatření pro případ radiační 

havárie, preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování následků jejich 

použití a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti 

České republiky“.[36] 
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Plánování obrany státu 

Zde jde o „soubor plánovacích aktivit k zajištění svrchovanosti a územní celistvosti, 

principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším 

napadením a ke splnění všech požadavků na zajištění obrany státu, zabezpečení 

mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na 

činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a 

podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů“.[1] 

Havarijní plánování 

Havarijním plánováním se rozumí „soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovaných 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, krajskými a obecními úřady a dotčenými 

právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření při provádění 

záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí, a to vždy s použitím 

existujících sil a prostředků“. Jejich cílem je:  

 analyzovat výskyt rizika a zvýšit povědomí o rizicích na daném území,  

 sniţovat škodlivé účinky mimořádné události na ţivoty a zdraví osob, ţivotní 

prostředí, hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty,  

 stanovit opatření k zamezení nebo redukci účinků mimořádné události a způsob 

odstranění jejich následků.[36] 

Hlavním plánovacím dokumentem je havarijní plán kraje. Jde o účelový dokument 

představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo 

omezení bezprostředního působení ohroţení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění 

následků zapříčiněných mimořádnou událostí. Havarijní plán kraje je určen k plánování a 

řízení postupu IZS a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i 

právnické osoby nacházející se na území kraje. Zpracovává se pro řešení mimořádných 

událostí, které vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu
19

. Obsahem 

havarijního plánu kraje jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních 

činností, mapy a schémata. Je zpracován na základě zákona 
20

 hasičským záchranným sborem 

kraje. Na zpracování dílčích částí havarijního plánu se podílejí krajský úřad a další sloţky 

integrovaného záchranného systému. [38]  

                                                 
19 vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném 

znění, § 25 

20 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění 
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Dalším havarijním plánem je vnější havarijní plán. Ten zpracovává ho HZS Kraje pro 

jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie
21

 a pro objekty a zařízení, u kterých je moţnost 

vzniku závaţné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

V návaznosti na předešlý plán se dále zpracovává Vnitřní havarijní plán. Tento plán 

vyhotovují pouze ti provozovatelé objektu a zařízení, u kterých je moţnost vzniku závaţné 

havárie, a kteří jsou zařazeni do skupiny B dle zákona
22

 a jejichţ povinností je vypracovat 

bezpečnostní zprávu. Zvláštní právní předpisy
23

 stanovují zásady pro vypracování plánů tak, 

aby bylo moţné přijímat opatření v případě vzniku závaţné havárie. [38] 

Abychom správně posoudili, kdy pouţívat havarijní plánování a kdy přejít na krizové, 

poslouţí nám k tomu schéma, které je znázorněno na obrázku č.3. Propojení zákonů o IZS a 

krizového řízení naznačuje křivku vývoje z události aţ na krizovou situaci. 

 

Obrázek 3 Vývoj mimořádné události a její přechod na krizovou situaci (zdroj: [38]) 

  

                                                 
21 § 15 vyhlášky státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění 

22 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií v platném znění[22] 

23 pro objekty/zařízení zařazené do skupiny B-Příloha č.2 Vyhlášky MV 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení ZHP a o rozsahu a 

způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Pro jaderná zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího 

záření Příloha č. 2 Vyhlášky MV 328/2001 Sb. o některých  podrobnostech zabezpečení IZS. 
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4.4 Systém krizového řízení ČR 

Systém krizového řízení je velice důleţitý pro zdolávání různých krizí. Jde také o to, 

jakým způsobem je do tohoto systému zapojena právnická osoba. Proces krizového řízení se 

dělí na přípravnou a realizační fázi. Dále je v systému krizového řízení moţné rozlišovat 

různé období zdolávání (a to bez existence krizové situace, které se zabývá přípravou, 

prevencí a obnovou) a období řešení krizové situace tedy odezvy. [2] 

Prevencí rozumíme činnosti, které se snaţí, aby k mimořádným událostem vůbec 

nedocházelo. Při přípravě jde o zajištění akceschopnosti bezpečnostního systému k provádění 

záchranných a likvidačních prací a opatření k řešení mimořádných událostí. Odezva se snaţí o 

co nejrychlejší zdolání mimořádné resp. krizové situace tak, aby byly následky sníţeny na 

minimum, jde především o provádění záchranných a likvidačních prací. Obnova směřuje k co 

nejrychlejší regeneraci postiţeného území, tedy zprovoznění základních funkcí.[2] 

Organizace krizového řízení v ČR 

Systém krizového řízení v ČR představuje soustavu orgánů krizového řízení a dalších 

orgánů a organizací a jejich vzájemných vazeb. Tyto orgány jsou vymezeny v zákoně
24

 a jde 

o státní orgány, orgány územních samosprávných celků a ostatní orgány s územní působností. 

Jejich úkoly je nutno vnímat na dvou úrovních. Jsou to konkrétní úkoly, které plní jen 

zákonem jmenovaný orgán krizového řízení a obecné úkoly, které plní všechny orgány 

krizového řízení. Rozlišují se také tím, zda je plní v rámci připravenosti na krizové situace, za 

krizových stavu obecně nebo jen při vyhlášení konkrétního krizového stavu. Pro lepší 

orientaci je vše uvedeno v tabulce č. 2.[2] 

Tabulka 2 Přehled orgánů krizového řízení v ČR 

Orgány KŘ s celostátní působností Orgány KŘ s územní působností 

Vláda Ministerstva Další  Jiné správní úřady Orgány kraje 

 Vnitra   HZS kraje 

 Zdravotnictví   PČR 

 Dopravy   Orgány obce 

 Informatiky    

 Obrany    

Zdroj: [2] 

  

                                                 
24 Zákon 240/2000 Sb. O krizovém řízení, v platném znění 
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Velice důleţitým poţadavkem přikládaným na systém krizového řízení je to, aby 

fungoval jak v reţimu krizové připravenosti, tak v reţimu řešení krizové situace. Při přechodu 

z jednoho do druhého musí být zajištěna kontinuita činností. Jejich popis a návaznost bude 

nejlépe vyjádřen schématem na obrázku č.4. 

 

Obrázek 4 Schéma systému krizového řízení v ČR (zdroj:[2]) 
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5 Krizové plánování právnické osoby 

Tato kapitola jiţ pomalu přechází do praktické části práce a zabývá se přiblíţením 

obsahu krizového plánování právnické osoby a systémem jeho vyuţívání. Navazuje na 

předešlou a snaţí se o detailnější popis problematiky. Nejprve se soustřeďuje na krizové 

plánování v obecné rovině, pak pokračuje procesem krizového plánování právnické osoby, 

jeho systémem a v neposlední řadě popisuje plánovací dokumentaci právnické osoby. 

5.1 Krizové plánování v obecné rovině 

Krizové plánování je součástí příprav na řešení krizových situací. Jde o soubor 

postupů, metod a opatření k přípravě a odezvě. V krizovém plánování rozlišujeme 

zpracovatelé krizového plánu a subjekty krizového plánování. 

Zpracovatelé krizového plánu 

 Správní úřady  

 Jiné státní orgány  

 Orgány samosprávy (povinnost ukládající zákonem zpracovat krizový plán s ohledem na 

charakteristiku území) 

Subjekty krizového plánování 

 Orgány a organizační sloţky státu 

 Jejich organizační celky 

 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby podílející se na zajištění krizových opatření v 

rámci krizového plánování [1] 

Výstupem krizového plánování je tedy krizový plán. Jde o „soubor dokumentů 

obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které ministerstva, 

jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na 

řešení krizových situací“ v dané působnosti dle zákona
25

 a o změně některých zákonů. 

Kaţdému zpracování krizového plánu předchází důkladná analýza rizik příslušného území. 

Rozlišujeme několik druhů krizových plánů, a to krizový plán správního úřadu (např. 

ministerstva dopravy), krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností (ORP). 

Krizový plán správního úřadu zpracovává samotný správní úřad, schvaluje ho ministr nebo 

vedoucí jiného správního úřadu. Krizový plán kraje a krizový plán ORP zpracovává HZS 

                                                 
25 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění 
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kraje, ovšem schvaluje jej opět buď hejtman kraje nebo starosta ORP. HZS kraje při jeho 

zpracování vyţaduje v nezbytném rozsahu součinnost organizačních sloţek státu, orgánů 

územních samosprávných celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Obsah 

krizových plánů se dělí na tři části a to základní, operativní a pomocnou část.[13][37] 

Ministerstvo vnitra vytvořilo metodiku pro zpracování krizových plánů podle § 15 aţ 

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. Tato metodika stanovuje obsahové vymezení náleţitostí a další podrobnosti 

související se zpracováním krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, 

České národní banky a jiného státního orgánu, jemuţ krizový zákon ukládá povinnost 

zpracovat krizový plán. Slouţí k zajištění jednotného postupu zpracování krizových plánů a je 

povaţována za pomůcku krizového řízení. Krizová opatření uvedená v krizovém plánu 

správního úřadu, krizovém plánu kraje a krizovém plánu obce s rozšířenou působností slouţí 

pouze pro řešení krizové situace a jejich realizace je podmíněna vyhlášením některého z 

krizových stavů.[27] 

5.2 Krizové plánování právnické osoby 

Cílem krizového plánování podniku, tedy právnické osoby, je vytvořit účelný a 

efektivní systém předcházení vzniku krizových situací, který je postavený na rozumném 

řízení, odbornících a rozumově vytvářených a účelově spotřebovávaných materiálních a 

finančních zdrojích. Vytvoření efektivního a ekonomicky přijatelného systému zdolávání 

vybraných krizových situací, který je zaloţený na sociální zodpovědnosti všech zaměstnanců 

a také zákonných opatření je další nedílná část krizového plánování podniku. Nejdůleţitějším 

cílem, který je potřebný pro tuto práci je, ţe krizové plánování podniku chce vytvořit 

efektivní systém, který nabízí spolupráci se státními a samosprávnými orgány krizového 

řízení a sloţkami IZS, a to i s pomocí vnitropodnikových sil a prostředků určených pro 

zvládání havarijních a nouzových situací. Otázka procesu krizového plánování a systému 

krizového řízení právnické osoby je část cíle této práce. V této kapitole ji rozvedeme a 

budeme se ji snaţit všem co nejvíce přiblíţit. Začneme právy a povinnostmi dle platných 

právních předpisů, dále kapitola pokračuje systémem krizového řízení právnické osoby, 

procesem krizového plánování právnické osoby a nakonec systémem krizového plánování 

firmy. [8][11] 
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5.2.1 Práva a povinnosti právnické osoby v rámci krizového plánování 

Krizové plánování právnické osoby je řízeno legislativou krizového řízení, nejsou zde 

pouze povinnosti dle zákona o krizovém řízení, ale i povinnosti právnické osoby dle jiných 

zákonů, které mu předcházejí nebo na ně navazují a velice úzce jsou spolu spojeny. Začínají u 

zákona o IZS, pokračují přes krizový zákon aţ k zákonu o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy. Tyto tři zákony se vyuţívají hlavně při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového 

stavu a stavu ohroţení státu. Pro válečný stav je zde zákon o zajištění obrany ČR před vnějším 

napadením. 

Na nejniţší úrovni pro řešení krizových stavů jsou povinnosti uvedené v zákoně o IZS. 

Ten řeší práva a povinnosti právnické osoby při mimořádných událostech. Člení se na 

povinnosti právnické osoby, které byly určeny orgány krizového řízení, právnické osoby, u 

kterých vznikla havárie a povinnosti všech právnických osob. Jeho schéma je uvedeno 

v příloze č.1. 

Vyšší úroveň pro řešení krizových situací právnické osoby udává zákon o krizovém 

řízení. Práva a povinnosti uvedené v tomto zákoně jsou rozděleny určeným právnickým 

osobám, tedy i subjektům kritické infrastruktury a na práva a povinnosti, které musí 

vykonávat všichni. Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou PO povinny se 

přípravě na krizové situace podílet na zpracování krizových plánů. V případě, ţe jde o PO, 

které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby povinny 

zpracovávat plány krizové připravenosti. Všechny právnické osoby musejí za krizových stavů 

poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace a to na výzvu oprávněného 

orgánu krizového řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
26

. Poskytnutím 

věcných prostředků nesmí dojít k narušení funkce prvku kritické infrastruktury. Povinnost 

poskytnout věcný prostředek při krizových stavech ukládá hejtman kraje, při nebezpečí z 

prodlení je oprávněn tuto povinnost uloţit také starosta, který o uloţení povinnosti musí 

informovat hejtmana. Ten, kdo uloţil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho 

vrácení majiteli a vydá mu potvrzení o vyuţití prostředku. [13][14][15] 

Výkon uloţené pracovní povinnosti a pracovní výpomoci se povaţuje za jiný úkon v 

obecném zájmu
27

. Poskytnout informace nezbytné k určení prvku kritické infrastruktury a 

prvku evropské kritické infrastruktury a další součinnost při ochraně kritické infrastruktury 

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

27 § 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona 126/2008 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., 
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jsou další povinnosti PO, pokud takovouto infrastrukturu vlastní. Provozovatel televizního 

nebo rozhlasového vysílání je povinen neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit 

informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových 

stavech, které OKŘ nařídily. Další povinnosti PO jsou uvedeny v příloze č.2. [13] 

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy upravuje přípravu 

hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu a válečný stav a 

přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Zákon také stanovuje pravomoci 

orgánu státní správy a samosprávy při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové 

stavy. Dále stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. [20] 

Hospodářským opatřením pro krizové „organizační, materiální nebo finanční opatření 

přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, 

prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů“. V rámci Ministerstva vnitra 

jsou tato opatření přijímána především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a 

podpory činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Pro potřeby práce se 

zaměříme pouze na práva a povinnosti právnické osoby v systému HOPKS. Zde se jedná 

v podstatě o dodavatele nezbytné dodávky a mobilizační dodávky. Dodavatelem nezbytné 

dodávky je ta právnická osoba, která sídlí na území České republiky nebo její organizační 

sloţka sídlí v zahraničí, ale podniká na území České republiky. Tato právnická osoba má jako 

předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umoţňující dodat předmět nezbytné 

dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky. Nezbytná dodávka je pouze 

pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a sluţeb, bez níţ nelze zajistit překonání 

krizových stavů. Jelikoţ se v práci nepočítá se vznikem válečného stavu, nebudeme zde 

uvádět ani práva a povinnosti vyplývající z hospodářské mobilizace. [21][20] 

Posledním zákonem, který řeší krizové situace je zákon o zajišťování obrany ČR. 

Tento zákon se výhradně zaměřuje na zajišťování obrany před vnějším napadením. Tedy 

vyhlášení stavu ohroţení státu nebo válečného stavu. V tomto zákoně jsou právnické osoby 

povinny poskytovat podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na 

výzvu územní vojenské správy určené věcné prostředky pro potřeby zajišťování obrany státu, 

které vlastní. Dále strpět činnosti spojené s výběrem, evidencí, určením a dodáváním věcných 

prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s jejich kontrolou, bezodkladně 

oznamovat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podstatné změny 

určených věcných prostředků, které mají význam pro jejich vyuţitelnost, uposlechnout výzvy 
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k dodání věcných prostředků k prověření opatření pro zabezpečení obrany státu a 

v neposlední řadě poskytovat na ţádost příslušných správních úřadů údaje a informace v 

nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření v zájmu zajišťování 

obrany státu. [23] [25] 

Závislost práv a povinností právnické osoby na následky a opatření při přípravě a 

řešení KS je uvedena na obrázku č.5. 

 

Obrázek 5 Propojení legislativy v působnosti právnické osoby (zdroj: vlastní) 

5.2.2 Systém krizového řízení právnické osoby 

Systém krizového řízení je jiţ v této práci uveden v kapitole 4.3, ovšem ne 

v působnosti právnické osoby. Právnická osoba není totiţ orgánem krizového řízení a nemusí 

proto v tomto systému figurovat. Ale mnohé velké podniky mají svůj systém krizového řízení 

a vyuţívají ho v plném rozsahu. Tento systém můţe vypadat všelijak, a to z důvodů různé 

personální organizace. Víme, ţe systém orgánů krizového řízení fungují na dvou úrovních 

před a za krize. Stejný systém můţe vyuţít také právnická osoba. Sice nebude v tak velkém 

rozsahu, ale pomoci můţe stejně. Koordinační orgán pro přípravu na KS je bezpečnostní rada, 

tu můţe právnická osoba zavést jako nástroj k napomáhání přípravy na MU a KS. Na 

bezpečnostní radě se můţe projednat bezpečnostní politika podniku a další dokumenty a 

opatření, které napomáhají zvýšit akceschopnost podniku. K řešení KS se zřizují krizové 
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štáby, které jsou pracovními orgány krizového managementu podniku. Krizové štáby 

právnických osob nejsou zcela ojedinělé jako bezpečnostní rady. Krizové štáby zřizují 

právnické osoby, které jsou určeny dle legislativy. Na obrázku č.6. vidíme jejich moţnou 

strukturu. 

 

Obrázek 6 Systém krizového řízení u právnických osob (zdroj: vlastní) 

Krizové řízení podniku v rámci krizového managementu tvoří krizový manaţer, který 

tuto funkci plní běţně a další členové krizového štábu, kteří nastupují v době ohroţení 

podniku. Sem patří členové bezpečnostní rady, je-li zřízena, vedoucí představitelé podniku, 

vybraní odborníci z interního i externího prostředí podniku a pomocní pracovníci, kteří 

zajišťují technické a organizační prostředky. Právnické osoby jsou v systému krizového řízení 

výrazným prvkem, a to nejen z důvodu moţného poskytnutí zdrojů, které IZS docházejí, ale 

také poskytnutí sil. Zdroje, které jsou zapotřebí k řešení KS, mohou poskytnout PO formami 

jako pomoc plánovaná, pomoc na vyţádání a pomoc dobrovolná. Pomoc plánovaná souvisí 

s plněním konkrétních krizových opatření vyplývajících z krizového plánu. Pomoc na 

vyţádání je mimořádným prostředkem nad rámec krizového plánu, který se vyuţívá, pokud 

hrozí nebezpečí z prodlení. U dobrovolné pomoci jde o vlastní iniciativu poskytovatele a ve 

většině případu jde o bezplatnou pomoc. U pomoci plánované a na vyţádání se ke splnění 

těchto úloh, které vyplývají z krizového plánu, uzavírají mezi právnickými osobami a OKŘ 

smlouvy
28

. Síly, které mohou právnické osoby poskytnout pro řešení KS jsou hlavně na 

úrovni těch PO, které vlastní svou jednotku poţární ochrany. Ale síly mohou poskytnout i 

ostatní a to hlavně prostřednictvím dobrovolné pomoci, zde jde především o likvidační práce 

po KS. [2] 

                                                 
28 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 6. června 2003, kterým se 

stanovuje postup při uzavírání dohod v rámci integrovaného záchranného systému  
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5.2.3 Proces krizového plánování právnické osoby 

Krizové plánování organizace (právnické osoby) je vlastně soubor činností subjektů 

krizového řízení (vedení organizace) zaměřených na prevenci vzniku krizové situace. Dále 

hledá způsob protikrizové intervence, stanovení ekonomicky výhodných a racionálních cest 

pro obnovu narušených systémů a návrat k běţnému chodu.  

Plánování bezpečnosti pro právnickou osobu začíná v plánovací fázi u určení 

bezpečnostní situace, je-li bezpečná či nikoli. Právnická osoba si stanoví své cíle v rámci 

bezpečnosti. Dále pokračuje vyhodnocením stanovených cílů, jsou pro právnickou osobu 

dostačující, přiměřené či nemoţné. Další nedílnou součástí plánovacího procesu je posouzení 

rizik. Dobře provedená analýza rizik napomůţe ke zkvalitnění obsahu plánů. Vytvoření plánů 

je další krok v procesu, zde přecházíme z fáze plánovací do přípravné fáze. Kvalitní plán 

můţe napomoci k řešení špatné bezpečnostní situace v podniku a zapříčinit tak sníţení 

moţných vzniklých následků. Jde převáţně o následky vzniklé na různých hodnotách. Ať se 

jedná o hodnoty vitální, sociální, civilizační či duchovní, ani jedna by neměla být ohroţena. 

Proces dále pokračuje samotnou realizací plánu. Tento bod procesu můţeme povaţovat za 

celkové sestavení plánu a uvedení do provozu. Posledním bodem koloběhu je přezkoumání a 

revize plánu. Tady jde převáţně o provádění kontrol a revizí, které plán stále obnovují a 

zajišťují jeho funkčnost a zda je jeho obsah dostačující pro řešení krizových situací. Pokud jiţ 

starý plán nevyhovuje novým podmínkám, začíná tento proces znova od bodu určení situace. 

Celý proces tohoto plánování je znázorněn na obrázku č.7.[8] 

 

Obrázek 7 Proces plánování bezpečnosti právnické osoby (zdroj:[40]) 
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5.2.4 Systém firemního krizového plánování právnické osoby 

Systém krizového plánování organizace, firmy či právnické osoby, by měl být 

postaven na třech pilířích, které tvoří celou podstatu systému. První pilíř se zaměřuje na 

společenská opatření, tedy celopodniková a veřejnoprávní opatření. Druhý pilíř obsahuje 

opatření plánování kontinuity činností (BCM) a třetí pilíř se zaměřuje na havarijní plánování.  

Celý tento systém je vyobrazen pro přehlednost na obrázku č.8. Výsledkem krizového 

plánování firmy je plán krizové připravenosti. Tento dokument bude více popsán v kapitole 

5.7.1. 

 

 

Obrázek 8 Systém firemního krizového plánování (zdroj:[8] str.44) 
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5.4 Krizová opatření 

Krizová opatření nejsou jediná, která naše legislativa zná. Abychom lépe porozuměli 

problematice, vysvětlíme si jejich souvislosti. Tato opatření jsou stupňována v závislosti na 

druhu a rozsahu mimořádné situace. Dělíme je na opatření: 

 všeobecná, která jsou aplikována prakticky kaţdodenně  

 společná, přijímaná v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) 

 krizová, která přijímají orgány krizového řízení za krizových stavů [2] 

Všeobecná opatření zajišťují fungování základních bezpečnostních principů při 

poskytování pomoci v nouzi a to na úrovni jednotlivých subjektů bezpečnostního systému 

(poskytnutí první pomoci, výjezdy ZZS a jiné). Tyto opatření jsou přijímána zpravidla bez 

zvláštních nároků na koordinaci společného postupu. [2] 

Společná opatření jsou ta opatření, která jsou zaměřena při svém společném postupu 

na záchranné a likvidační práce a je potřeba koordinace. [2] 

Krizová opatření jsou zvláštními opatřeními aţ na úrovni omezení lidských práv a 

svobod, musí být přijata pro řešení mimořádné události, při které byl vyhlášen jeden 

z krizových stavů. A to hlavně z důvodů, ţe všeobecná a společná opatření uţ při záchranných 

pracích nepostačují. [2] 

Krizová opatření se tedy aplikují při vyhlášení krizových stavů. Ty jsou jiţ popsány 

v kapitol č.3. Na obrázku č.9 je znázorněno schéma opatření v závislosti na rozsahu následků 

mimořádné události dle platné legislativy. 

 

Obrázek 9 schéma závislosti druhu opatření na rozsahu MU (zdroj:[2]) 
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V souvislosti vyhotovení této práce se zaměříme pouze na opatření, která se provádějí 

za krizových situací. Tato opatření jsou činnosti ke zmírnění nebo odstranění následků 

způsobených krizovou situací. K jejich realizaci lze omezit některá práva a svobody a uloţit 

konkrétní povinnosti. Krizová opatření se dělí na organizační nebo technické, která přijímají 

orgány krizového řízení za krizových stavů. Za orgány krizového řízení povaţujeme orgány 

státní správy a samosprávy, tedy státní orgány, orgány územních samosprávných celků a 

ostatní orgány s územní působností. Součástí zadání práce je i popis plánovaných krizových 

opatření a způsoby jejich provedení právnickou osobou. Tato část práce bude uvedena zde. 

Omezíme se pouze na opatření u krizových stavů: stav nebezpečí, nouzový stav a stav 

ohroţení státu. Válečným stavem se zabývat nebudeme. [2] 

5.4.1 Zásady a postupy realizace krizových opatření 

K realizaci je nutné omezit některá práva a svobody a uloţit konkrétní 

povinnosti. Krizová opatření a jejich rozsah musí být součástí „Rozhodnutí o vyhlášení stavu 

nebezpečí“ hejtmanem kraje, „Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu“ vládou ČR a 

„Rozhodnutí o vyhlášení stavu ohroţení státu“ na návrh vlády ČR, Parlamentem ČR. Tato 

rozhodnutí se vyhlašují jako zákony a nabývají platnosti dnem vyvěšení. Opatření se vyuţijí 

jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. Změna krizových opatření 

musí být rovněţ vyhlášena. Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohroţení státu podle 

zákona 
29

povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. 

K tomuto účelu vydává při vyhlášení nouzového stavu a stavu ohroţení státu „Příkaz 

ke stanovení krizových opatření“, kterým jsou upřesněny a rozpracovány krizová opatření 

stanovená vládou.[13] 

Hasičský záchranný sbor kraje a obecní úřad při přípravě na krizové situace seznamují 

obce, právnické a fyzické osoby s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení. [13] 

Finanční zabezpečení krizových opatření se provádí podle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech. Náklady vynaloţené na provedení krizových opatření 

stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu Orgán krizového řízení je oprávněn 

poţadovat uhrazení nákladů, které vynaloţil jako náhradu škody, po původci havárie nebo 

                                                 
29§ 14 odst. 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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jiné události, v jejímţ důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová 

opatření. [13] 

5.4.2 Krizová opatření nařizovaná hejtmanem za stavu nebezpečí pro PO 

Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit tato krizová opatření[13]: 

 Rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení 

krizové situace  

 Nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb 

za účelem zmírnění nebo odvrácení ohroţení  

 Zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních 

a hasičských záchranných sborů  

5.4.3 Krizová opatření nařizovaná vládou za NS a SOS pro PO 

Vláda za nouzového stavu nebo za stavu ohroţení státu můţe omezit na nezbytně nutnou 

dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit
30

[13]: 

 Vlastnické a uţívací právo právnických a fyzických osob k majetku pokud jde o nucené omezení 

práva vlastníka nebo uţivatele z důvodu ochrany ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí, 

které jsou ohroţeny krizovou situací, přičemţ je za tato omezení poskytnuta přiměřená náhrada  

 Právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohroţovala prováděná krizová opatření nebo 

narušovala, popřípadě znemoţňovala jejich provádění  

 Nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území  

 Rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout 

věcné prostředky k řešení krizové situace  

 Rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo 

odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohroţení vyplývajícího z krizové 

situace  

 Zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních 

a hasičských záchranných sborů  

5.4.4 Krizová opatření nařizovaná starostou za krizového stavu  

Starosta obce, můţe dle svých moţností nařídit a poţadovat opatření vyplývající ze 

svých kompetencí a to [13]: 

 Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce  

 Je oprávněn poţádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci  

                                                 
30 dle čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O zajištění bezpečnosti ČR 
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5.5 Způsob provádění krizových opatření právnickou osobou 

Na základě výběru (tučně označený text) bude u vybraných opatření řešen způsob 

jejich provádění právnickou osobou. Protoţe se mnohá opakují, budeme spoléhat na jednotný 

postupový systém u krizových opatření. Tato část práce je součástí obsahu zadání práce, tudíţ 

bude jeho vytvořením splněna jeho obsahová část. 

Kaţdé opatření bude mít svou tabulku, ve které bude uvedeno:  

a) název opatření 

b) kdo opatření nařídil 

c) za jakého krizového stavu 

d) dobu jeho trvání 

e) součinnost  

f) poznámky 

Můţeme tuto tabulku č.3 povaţovat také za krizovou kartu opatření. Pro lepší 

přehlednost, zde bude uvedena pouze jedna reprezentativní, zbytek bude uveden v přílohách 

č.4 práce. 

Tabulka 3 Karta krizového opatření pro potřebu právnické osoby 

Název opatření: Evakuace osob z ohroţeného území obce 

Nařizuje: 

                   Starosta 
Postup provádění opatření: 

1. Určit styčné zaměstnance, kteří budou evakuaci provádět 

2. Rozmístit tyto osoby na místa potřebná pro řízení evakuace 

3. Vyhlásit evakuaci prostřednictvím technických zařízení firmy (rozhlas, spuštění poplachu atd.) 

4. Informování zaměstnanců o ohroţení prostřednictvím styčných zaměstnanců 

5. Informování zaměstnanců co vše si mohou vzít sebou, zda mohou odjet svým autem, na které 

bezpečné místo budou přemístěni či informace o sebeochraně a vzájemné pomoci 

6. Evakuace majetku se provádí pouze tehdy, nehrozí-li nebezpečí z prodlení 

7. Pokud musíme provést evakuaci majetku, tak na místa dle ohroţení pomocí různých prostředků 

(lana, vozíky, výtahu apod.)  

8. Přednosti při evakuaci osob: ţeny a děti, staří lidé, muţi 

U majetku: zvířata, majetek, který by mohl zapříčinit zhoršení situace (NL, CHL apod.), ostatní 

Krizový stav: 

            Stav nebezpečí 
Doba trvání:  

                      Průběţná 

Součinnost: 

                       IZS  
Poznámky: vyuţití poţárního 

evakuačního plánu budov 

 

Zdroj: vlastní 
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5.7 Krizová a jiná bezpečnostní dokumentace firmy 

Právnická osoba má ve svém vlastním zájmu mnoho dokumentů, které můţeme 

označit jako bezpečnostní. Ať uţ jde o bezpečnostní politiku, plány konkrétních činností, 

plány krizové připravenosti či některé zahraniční normativní dokumenty, všechny mají za 

úkol zvýšení bezpečnosti v podniku právnické osoby a jeho okolí. Začneme jiţ v práci 

zmíněným dokumentem a to plánem krizové připravenosti, coţ je jediný plánovací dokument, 

který je označen v krizové legislativě. Ostatní zde zmíněné jsou buď doporučující či mohou 

pomoci těm právnickým osobám, které nedisponují ţádným velkým podnikem, ale záleţí jim 

na bezpečnosti. 

Postavení krizové dokumentace v celkové firemní dokumentaci je znázorněné na 

obrázku č.10, jasně poukazuje na provázanost operativních a komplexních řídících 

dokumentů a aktů. 

 

Obrázek 10 Organizační schéma dokumentace firmy (zdroj:[8] str. 41) 
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5.7.2 Plán krizové připravenosti 

Právnické osoby, které plní úkoly z uvedených krizových plánů, jsou povinny 

zpracovat plán krizové připravenosti (PKP). Tyto subjekty byly za účelem jeho zpracování 

osloveny ze strany orgánu krizového řízení, který jim úkol zadal. Pro snadnější vypracování 

PKP byla MV-GŘ HZS vytvořena metodická pomoc.
31

 PKP musí být zpracován v souladu s 

poţadavky zákona
32

 a nařízení vlády.
33

Některé HZS krajů si pro vlastní potřebu zhotovily 

vzory PKP, aby subjektům co nejvíce pomohly s jejich vypracováním. PKP je dokument, 

který upravuje přípravu určené právnické osoby k řešení krizových situací. Jedná se o oblast 

působnosti organizace zvenčí. Ten, kdo zpracovává PKP, má také povinnost plánovat vlastní 

akceschopnost, tedy činnosti, které vedou k zajištění pohotovosti a připravenosti organizace 

k plnění krizových opatření a ochrany před nechtěnými efekty krizových situací, tedy 

dokument, který působí na vnitřek organizace.[28] 

Rozsah a struktura dokumentace zpracovávané jednotlivými subjekty zapojenými do 

procesu krizového plánování se odvíjí od jejich postavení v soustavě orgánů krizového řízení, 

jejich věcné a územní působnosti a rozsahu jimi plněných úkolů při řešení krizové situace. 

Zejména vychází ze skutečnosti, zda a v jakém rozsahu je zpracovatel v souvislosti s řešením 

krizové situace nucen plnit své vnitřní úkoly nebo je-li také povinen plnit své vnější úkoly, 

tzn. podílet se ve větší či menší míře na řešení krizové situace v rámci organizační struktury 

nebo územního celku, jehoţ je součástí. Zpracovatel můţe být ze zákona řídícím nebo 

koordinačním prvkem, který nese odpovědnost za řešení krizové situace, nebo můţe být 

pouze výkonným prvkem, jenţ podle poţadavků řídícího orgánu poskytuje vlastní síly a 

prostředky nebo realizuje stanovená opatření nezbytná pro řešení krizové situace.  

PKP musí obsahovat také zabezpečení akceschopnosti právnické osoby pro zajištění 

provedení krizových opatření a ochrany činnosti. V této části plánu krizové připravenosti se uvede 

zejména popis systému fyzické ochrany právnické osoby se zaměřením na fyzickou ostrahu, 

technickou ochranu a reţimová opatření, zabezpečení provedení změny organizační struktury 

právnické osoby za krizové situace, jakým způsobem bude probíhat komunikace za krizové 

situace a definování odpovědných osob a to i včetně uvedení pravomocí a způsobu jejich aktivace 

při plnění opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace. Zvláštní případy jsou 

                                                 
31 Metodika zpracování plánů krizové připravenosti dle § 17 a § 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 
32 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění 
33 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 nařízení vlády č. 36/2003 Sb 
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vzdělávací zařízení, tyto právnické osoby mají zvláštní postavení v zákonech34, proto musejí také 

zpracovat PKP a to podle metodiky zpracování plánu krizové připravenosti pro určená 

vzdělávací zařízení.[13][15][28] 

5.7.3 Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení 

Plán fyzické ochrany uvádí bezpečností opatření, kterými se zabezpečí bezpečnost vně 

i uvnitř objektu. Slouţí k tomu, aby nikdo nepovolaný nemohl vniknout a ohrozit zařízení či 

odcizit majetek firmy. Obsahem plánu je analýza moţností neoprávněných činností a 

provedení případného útoku na objekt či zařízení, reţimová ochrana, fyzická ochrana a 

technické údaje. [8] 

5.7.4 Požární evakuační plán objektu 

Jde o dokument, který je součástí poţární ochrany. Upravuje postup při evakuaci osob, 

zvířat a materiálů z objektu zasaţených nebo ohroţených mimořádnou událostí. Tento plán 

zpracovává technik poţární ochrany či odborně způsobilá osoba v poţární ochraně. Plán 

obsahuje textovou a grafickou část. [46] 

5.7.5 Bezpečnostní politika firmy 

Bezpečnostní politika firmy je souhrn bezpečnostních zásad a předpisů, které 

vymezují způsob zabezpečení organizace jako celku (od fyzické ostrahy, přes ochranu 

soukromí aţ po ochranu lidských práva). Proto součástí kaţdé podnikové informační strategie 

má být komplexní bezpečnostní politika. Ta zajistí ochranu dat a ve finále také kontinuity 

podnikání.[9][41] 

  

                                                 
34 Vyhláška 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst.3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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5.7.7 Plán kontinuity činností 

Plánování kontinuity činností (Business continuity management – BCM)  je proces 

plánován, jehoţ úkolem je navrhnout a implementovat opatření a postupy, které umoţní 

právnické osobě reagovat na mimořádnou či krizovou situaci nebo na některé nepříjemné 

dopady tak, aby kritické činnosti podniku byly zachovány s plánovanou úrovní přerušení. 

Plánování kontinuity činností je proces na potlačení negativního dopadu mimořádné události 

tak, aby se minimalizovaly ztráty a to na přijatelnou společensko-ekonomickou úroveň.[1] 

Plánování kontinuity činností je jiţ nějakým rokem normalizováno. V roce 2006 byla 

vytvořena britská státní norma BS 25999, která stanovuje proces, principy a terminologii 

správné praxe řízení kontinuity činností organizace, byl to první krok ke schopnosti reakce 

podnikatelského sektoru na negativní situace.  Standard BS 25999-1 byl v roce 2012 nahrazen 

normou ISO 22301. Plány, které se v průběhu BCM vytvářejí, mohou mít různý obsah a 

charakter. Nejčastěji pouţívaný je plán kontinuity činností podnikání, který identifikuje 

potenciální dopady ztrát a jehoţ cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umoţní 

zajistit kontinuity a obnovu klíčových procesů a činností organizace na předem stanovené 

úrovni v případě jejich narušení nebo ztráty. Další příklady jsou plán obnovy po ţivelních 

pohromách či jiných mimořádných událostech a plán pro krizovou komunikaci. [5][6][8] 

5.7.8 ONR 49002, management rizik pro organizace a systémy 

Velmi praktickou pomůckou pro krizové řízení je také rakouská státní norma ONR 

49002, která jednoduše definuje jednotlivé fáze krizového řízení a způsoby jejího 

zabezpečení. Jedná se o normu o managementu rizik pro organizace a systémy. Rakouský 

institut pro normalizaci (ON) se v roce 2005 spolu s odborníky na řízení rizik z Německa a 

Švýcarska chopil iniciativy a společně vytvořili jednotný rámec pro uplatňování řízení rizik v 

malých, středních i velkých podnicích, ať v komerční sféře, tak i ve veřejném sektoru, na 

úřadech a institucích. Společně vytvořili tuto normu a zajistili tím další moţné řízení rizik 

v podnikatelské sektoru. Tato norma by velice pomohla právnickým osobám, které 

nevytvářejí ţádnou bezpečností dokumentaci. A takovýchto norem je mnohem 

více.[3][29][31] 

http://www.bcms.cz/rac/homepage.nsf/CZ/ISO22301
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5.8 Současný stav krizového plánování PO 

Současný stav krizového plánování právnické osoby (PO), je vzhledem k obsahu 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých předpisů a dalších krizových 

zákonů ještě tzv. „ v plenkách“. Zákony neukládají jednoznačně všem PO povinnost 

zpracovat krizový plán, tzv. plán krizové připravenosti, je jenom na vedení firem, zda a 

v jakém rozsahu budou dokumentaci zpracovávat. Tato legislativní „svoboda“ pravděpodobně 

způsobuje, ţe „minimálně 75% firem nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel 

chod podniku v případě nouze“, tato procenta vyplývají z analýzy společnosti S & T CZ. 

Společnost S&T CZ, je součástí nadnárodní skupiny S&T Group se sídlem v rakouském Linci 

a je jedním z největších systémových integrátorů v České republice. Tým sloţený z více neţ 

200 zkušených profesionálů rozmístěných v osmi městech Česka navrhuje, provozuje a 

dodává řešení IT infrastruktury, podnikové informační systémy a poskytuje sluţby v oblasti 

informačních technologií. Podle Martina Ruse - experta na problematiku kontinuity podnikání 

technologické společnosti S&T CZ z analýzy navíc vyplývá, ţe „funkční, to znamená 

zdokumentovaný a testem prověřený nouzový scénář má méně než 5 procent společností“. 

Dále tvrdí, ţe „Připraveny jsou často jen ty organizace, ve kterých i malý výpadek může 

způsobit nezměrné finanční ztráty či ohrožení lidských životů. Například dodavatelé energií, 

nemocnice, letecké dispečinky, banky či třeba velké internetové obchody,“ [44] 

Proto je nutné zdokumentovat proces plánování a přípravy PO na realizaci krizových 

opatření. A to nejen ze statistického hlediska vyššího počtu výskytu krizových situací, ale 

také z důvodu povědomí o moţnostech jejich přípravy. To, ţe aţ 75% právnických osob nemá 

zpracován ţádný krizový dokument, způsobuje hlavně nevědomost a ignorace vedoucích 

manaţerů. Jejich školení bezpečnosti obsahuje hlavně interní moţná ohroţení, ţe by také 

krizová situace mohla přijít zvenčí, je nezajímá. To by se mělo změnit. 
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Dílčí závěr 

Právnické osoby jsou začleněny do bezpečnostního systému České republiky a 

zaujímají v něm jednu z velice důleţitých pozic. Bezpečnostní plánování, které se dělí na více 

částí, je povaţováno za stěţejní v rámci bezpečnosti. Krizové plánování povaţujeme za hlavní 

plánovací akt při přípravě na řešení krizových situací, které mohou vzniknout z mimořádných 

situací. Ohroţení, která z krizových situací vyplývají, jsou závaţná pro celý bezpečnostní 

systém. V případě právnických osob, se jedná mnohdy o přímočarý, rychlý průběh, na jehoţ 

konci právnickou osobu čeká zánik. Pro co moţná nejmenší moţné důsledky krizové situace 

se pouţívá právě krizové plánování. Krizové plánování právnické osoby napomáhá podniku 

vytvořit účelný a efektivní systém předcházení vzniku krizových situací, který je postavený na 

rozumném řízení, odbornících a rozumově vytvářených a účelově spotřebovávaných 

materiálních a finančních zdrojích. Vytvoření efektivního a ekonomicky přijatelného systému 

zdolávání vybraných krizových situací, který je zaloţený na sociální zodpovědnosti všech 

zaměstnanců a také zákonných opatření, je další nedílnou součástí krizového plánování 

podniku. Tato krizová opatření mohou zasáhnout aţ do základních práv a svobod obyvatel.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 udává směr, který více zapojuje 

právnické osoby. Stále se ovšem jedná o určené právnické osoby dle kritérií. Tato nová 

koncepce se snaţí o širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy na 

mimořádné události či krizové situace a jejich řešení cestou uţší spolupráce s odpovědnými 

orgány veřejné správy a zvýšeným podílem na realizaci konkrétních úkolů u subjektů 

představujících zvýšené riziko pro své okolí.  

V současné době je krizové plánování PO, vzhledem k obsahu zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a změně některých předpisů a dalších krizových zákonů, ještě ve vývoji. 

Zákony jednoznačně neukládají všem PO povinnost zpracovat krizový plán, tzv. plán krizové 

připravenost, je jenom na vedení firem, zda a v jakém rozsahu budou dokumentaci 

zpracovávat. Tato legislativní „svoboda“ pravděpodobně způsobuje, ţe mnoho firem nemá 

zpracován ţádný krizový plán, který by udrţel chod podniku v případě nouze. Funkční, to 

znamená zdokumentovaný a testem prověřený plán krizové připravenosti, má stále ještě malé 

procento PO, a to i kdyţ do toho započítáme i PO, které to mají zákonem nařízeno,  často jsou 

připraveny jen ty organizace, u kterých i malý výpadek můţe způsobit nezměrné finanční 

ztráty či ohroţení lidských ţivotů. Například dodavatelé energií, letecké dispečinky, banky či 

třeba velké internetové obchody. 
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6 Dotazníkové šetření 

Na základě faktů uvedených výše, bylo rozhodnuto, ţe na vybraném území bude 

proveden výzkum pomocí dotazníkového šetření, který osloví právě právnické osoby, které 

z hlediska krizového plánování nejsou zařazeny do veřejného systému krizového řízení ČR. 

Dotazník bude zaměřen na zjištění, zda mají právnické osoby povědomí o moţných 

ohroţeních, jejich připravenost na řešení krizových situací, zdali vlastní nějakou pomůcku pro 

pomoc při řešení krizových situací a popřípadě, zda by uvítaly vytvoření takovéto příručky. 

Tedy obecně vzato lze povaţovat jako hlavní cíl dotazníku zjištění, zda vybraný vzorek PO 

plánuje a připravuje se na řešení krizových situací, které přichází zvenčí a má potvrdit nebo 

vyvrátit výše uvedený názor na informovanost a připravenost PO na krizové situace. 

Dotazník není stěţejní, slouţí pouze jako pomůcka k oţivení diplomové práce a 

k zajištění její vyšší odbornosti a hodnověrnosti. Napomáhá k zabezpečení cíle práce. 

6.1 Kritéria výběru respondentů dotazníku 

Dotazník byl podán na základě určitých kritérií a to z důvodu jeho ohraničení a 

přesného vymezení působnosti. Kritéria se zaměřují na určení okruhu právnických osob, 

kterým byl dotazník podán a vymezení určitého území. Všechny tyto kritéria jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

6.1.1 Kritérium výběru okruhu právnické osoby 

Toto kritérium vymezuje přesný okruh výběru právnické osoby. Nejvíce nás zajímá, 

kterých PO se tento dotazník bude týkat. A proto bylo na základě expertního odhadu určeno, 

ţe do tohoto okruhu nebudou patřit všechny PO, které jakýmkoli zákonným předpisem mají 

povinnosti ke zpracování jakéhokoli krizového či havarijního plánu a všechny státní a 

neziskové organizace a to z důvodu příliš velkého rozsahu. Jedná se o právnické osoby: 

a) Právnické osoby zařazené do A nebo B skupiny
35

 

b) Právnické osoby provozující školská zařízení
36

 

                                                 

35
 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií) 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&nr=59~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&nr=59~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&nr=59~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&nr=59~2F2006&rpp=15#local-content
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c) Právnické osoby jako státní organizace 

d) Právnické osoby zařazené do krizového plánu kraje
37

 

e) Právnické osoby jako vlastníci vodních děl
38

 

f) Právnické osoby vlastníci jakékoli zdravotnické zařízení 

g) Neziskové organizace a sdruţení 

Na základě těchto informací, jsou PO, které budou vyplňovat dotazník všechny 

ostatní, které nejsou výše uvedeny. Těchto PO je mnoho a nevěnuje se jim tak velká 

pozornost jako výše uvedeným. Jedná se o soukromý sektor.[18][19][22] 

6.1.2 Kritérium výběru působnosti vybraných právnických osob 

Kritérium výběru působnosti vybraných osob je jinak řečen kritérium oblasti, na které 

se bude dotazník podávat. Na základě expertního odhadu bylo rozhodnuto, ţe touto oblastí 

budou obce pod správou měst Kravaře a Hlučín. Obě jsou to obce s rozšířenou působností 

(ORP), které spolu sousedí. U ORP Kravaře jde o obce Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, 

Kravař, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom. U ORP Hlučín se jedná o obce 

Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, 

Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada. [42][43] 

Autor-expert vzal při výběru oblasti v úvahu tyto informace a to hlavně moţnost 

aplikace i na jiné části ČR (jde o oblast, která je svým charakterem velice podobná mnohým 

ORP v ČR a lze tedy výsledky výzkumu pouţít i jiné území ČR) a znalosti vybraného území. 

Oba tyto správní obvody jsou v Moravskoslezském kraji (MSK), východně od 

krajského města Ostrava a oba tyto správní obvody leţí také na hranicích s Polskou lidovou 

republikou. Na obrázku č.11 vidíte mapu ORP Kravaře, na obrázku č.12 vidíte mapu ORP 

Hlučína. 

                                                                                                                                                         
36 Vyhláška Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst.3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
37

 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění 
38

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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Obrázek 11 Mapa ORP Kravaře (zdroj:[42])   Obrázek 12 Mapa ORP Hlučín (zdroj:[43]) 

Přes vybrané území teče řeka Opava, dále jsou zde mnohačetné rybníky, hlučínské 

jezero a chráněná území. Část území je v povodňovém plánu ČR uvedena pro zvláštní 

povodně. Přes tyto ORP vedou hlavní tahy do Polska, také se zde nachází soukromé letiště. 

V Kobeřicích je velký sádrovcový důl, v Bohuslavicích pískovna a v Markvartovicích velká 

skládka komunálního odpadu. Toto jsou jen některá důleţitá místa ve vybraných ORP. Je jich 

zde mnoho, ale více se tímto jiţ nebudeme zabývat.  

6.2 Metoda šetření 

Sběr dat byl realizován prostřednictvím strukturovaných dotazníků, které byly zasílány 

emailem a to v rámci odkazu na internetových stránkách vyplnto.cz a nebo osobně pomocí 

tištěného dotazníku, ten je uveden v příloze č.5. Otázky, které jsou obsaţeny v dotazníku, se 

člení do dvou kategorií, a to informace o PO (počet zaměstnanců, kdo dotazník vyplňuje, jaký 

je obor podnikání) a informace získané od PO (povědomí o ohroţení, zda byli uţ ohroţeni, 

jak to řešili, jestli si vystačili sami, zdali mají vypracovaný plán apod.). Dotazník byl sestaven 

pomocí myšlenkové mapy, která je uvedena v příloze č.4.[7] 

Výběr vzorku nebyl náhodný, jednalo se o předem určené respondenty. Respondenti 

byli osloveni na základě výběru ze státní databáze datových schránek. Tímto způsobem bylo 

zjištěno, které PO jsou zapsány v obchodním rejstříku na území výše vybraných obcí. Další 

věc, kterou museli splnit, bylo, aby měli svůj podnik na území ORP Kravaře a Hlučína. 

Všechny tyto informace byli nalezeny na internetu, rovněţ také emailové kontakty na tyto 

respondenty. Dotazníky byly distribuovány v dubnu 2015. Bylo osloveno celkem 380 
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právnických osob, z toho dotazník vyplnilo 56. Vyhodnocení dotazníku je provedeno pomocí 

grafů, tabulek a některých statistických metod. Vše je uvedeno v příloze č. 6 práce. Otázky, u 

kterých respondent odpovídá pouze jednou moţností, budou vyhodnoceny v grafech a 

procentech, odpovědi, jejichţ počet můţe být libovolný, bude bodově ohodnocen na základě 

vícekategoriální proměnné.[12][16] 

6.3 Vyhodnocení dotazníku 

Celkové grafové vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č.6., tato 

podkapitola je věnována pouze slovnímu vyjádření autora. [51] 

6.3.1 Charakteristika respondentů 

Jak je uţ výše uvedeno, dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 56 právnických 

osob. První tři otázky dotazníku se zajímaly o charakteristiku respondenta. Jednalo se o 

zjištění oboru podnikání respondenta, funkci, kterou ve firmě plní a počet zaměstnanců této 

firmy. V otázce č. 1 V jakém oboru podnikáte? nejvíce respondentů odpovědělo, ţe podniká 

v oboru stavebnictví a to 19% dotázaných, následuje obor doprava s 10% a strojírenství s 9%. 

Ostatní vidíte v příloze č.6.  V otázce č.2 Jakou funkci ve firmě plníte? nejčastěji dotazník 

vyplnil ředitel firmy a to v 34%, následuje vedoucí úseku se 28% a sekretářka s 16%. 

Bezpečnostní pracovník firmy vyplnil dotazník pouze u 5 případů tj. 9%. Ostatní výsledky 

jsou uvedeny v příloze č.6. Poslední otázka z charakteristiky respondentů je otázka č.3 Kolik 

zaměstnanců má Vaše firma?. Prostřednictvím informací z ministerstva pro místní rozvoj byly 

počty rozděleny do pěti kategorií:  

1-10 zaměstnanců uvedlo 24 respondentů coţ je cca 43% 

11-20 zaměstnanců uvedlo 12 respondentů coţ je cca 22% 

21-50 zaměstnanců uvedlo 10 respondentů coţ je cca 17% 

51-100 zaměstnanců, uvedlo 4 respondentů coţ je cca 7% 

101 a více zaměstnanců uvedlo 6 respondentů coţ je cca 11% 

Tato kategorizace slouţí jako základní členění poznatků z dotazníku. Poslouţí jako 

hlavní prvek pro vytvoření závislostí na bezpečnostní dokumentaci a tím vytvoření jednoho 

hlavního výsledku dotazníku, o tom ovšem aţ později. [51] 
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6.3.2 Charakteristika bezpečnosti uvnitř a okolí firmy 

Tato charakteristika v dotazníku začíná jiţ otázkou č.4 Myslíte si, že je vaše firma více 

ohrožena zvenčí než zevnitř? otázka se dotazuje, zda respondent má přehled a ponětí, odkud 

na něj nejvíce můţe MU či KS zaútočit. Výsledky jsou poněkud zaráţející, 12 respondentů 

z celkových 56 odpovědělo, ţe neví a 10, coţ je cca 18% odpovědělo ne. Výsledek je 

pravděpodobně ovlivněn neinformovaností a zcela jistě umístěním firmy a jejich zkušenostmi.  

Otázka č.5 Vlastníte některé z těchto bezpečnostních dokumentů?, poslouţí ve 

výzkumu k tomu, abychom zjistili, zda PO plánuje a připravuje se na řešení krizových situací. 

Jako varianty odpovědí byly uvedeny bezpečnostní dokumenty z kapitoly 5.6 této práce. Jde o 

plán krizové připravenosti, bezpečnostní strategii firmy, plán kontinuity činností a evakuační 

plán. Jako další moţnosti byly zde uvedeny jiné či ţádné. V příloze č.6 jsou uvedeny 

konkrétní obecné výsledky. Z těchto výsledků vychází závislost bezpečnostních dokumentů 

firmy na počtu jejich zaměstnanců. Čím více zaměstnanců firma má, tím více plánuje a 

připravuje se na řešení MU či KS a naopak čím menší počet zaměstnanců, tím menší zájem o 

jejich bezpečnost. Tyto informace vyplývají z grafů umístěných v příloze č.7. K této otázce 

můţeme připojit také výsledky otázek 10 a 11. Tyto otázky se zajímají o přípravu PO na 

moţný vznik MU či KS. Více neţ 60% dotázaných se nepřipravuje, 7% neví a pouze 15% 

ano. Ti, kteří odpověděli ano, měli odpovědět na Otázku č.11 Jakým způsobem se na ně 

připravujete? těchto 13 respondentů se připravuje školením a dva uvedli ţe, jak školením a 

cvičením. Cvičením se připravují pouze PO zabývající se strojírenstvím a těţbou nerostů. [51] 

Otázka č.6 Je ve vašem areálu některý z těchto prvků ochrany obyvatelstva? byla 

orientační, a to z důvodu moţného pouţití v příručce. 48 respondentů, coţ je cca 86% uvedlo, 

ţe nevlastní ani není na jejich pozemku umístěn prvek OOB, 8 uvedlo, ţe je u nich umístěn 

prvek systému varování a vyrozumění (sirény). Viz příloha č.6[51] 

Otázka č.7 Víte, jaké máte povinnosti, jako právnická osoba při vzniku krizové 

situace? uţ přímo zachází do vědomostí respondenta. Výsledek této otázky je velmi 

znepokojující! 75% dotázaných odpovědělo, ţe ne a jen 25% coţ je 14 respondentů uvedlo, ţe 

ano. Takto malá informovanost a nevědomost je nečekaná. V návaznosti na otázku č.8 Víte, 

jakým způsobem tyto povinnosti plnit? byla pouze jedna odpověď záporná. Všechny tyto 

dotazníky vyplnil vyšší management nebo přímo bezpečnostní pracovník. Můţeme tedy tyto 

informace povaţovat za pravdivé a relevantní. Viz příloha č.6[51] 
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Otázka č.9 Má Vaše firma bezpečnostního manažera či jiného bezpečnostního 

pracovníka? je zaměřena na zjištění bezpečnostní situace ve firmě, zda má ve svých řadách 

osobu, která je odborníkem na řešení krizí. Z výsledků vyplývá, ţe 21 respondentů 

bezpečnostního pracovníka má a 35, coţ je 62,5% ne. Tento výsledek pravděpodobně závisí 

na oboru podnikání PO, ne všechny bezpečnostního pracovníka potřebují. Viz příloha č.6[51] 

6.3.3 Zkušenosti respondentů s řešením MU či KS 

Otázky č.12-17 se týkají zkušeností respondentů při řešení MU či KS. Jedná se 

především o zjištění, kterými MU či KS bylo nejvíce respondentů zasaţeno, zda si vystačili 

sami při záchraně a zda vykonávali některá opatření. Otázka č.12 Byli jste někdy zasaženi 

mimořádnou událostí či krizovou situací? rozdělila respondenty do dvou skupin a to na ty, 

kteří ještě ţádnou MU či KS neřešily a ty, kteří s ní uţ přišli do styku. 37 respondentů, tj. 66% 

nikdy nebylo zasaţeno MU či KS. Ano odpovědělo 18 čili 32% dotázaných a pouze jeden 

odpověděl, ţe neví. Pokud respondenti odpověděli ne, nemělo cenu odpovídat na otázky č.13-

17, pokračovali tedy aţ otázkou č. 18. Viz příloha č.6[51] 

 Otázka č.13 Jakou mimořádnou událostí či krizovou situací jste byli zasaženi?, 

potvrdila předpoklady, ţe povodeň bude nejpočetnější, byla označena 13x, dále bylo 

označeny 7x u klimatických změn a 1x poţár, který nepocházel z budovy firmy ale zvenčí. 

Jeden respondent uvedl poţár v budově, proto byl vyřazen a to proto, ţe se vnitřními MU 

nezabýváme. Na tuto otázku bylo moţno více odpovědí. Otázka č.14 Vystačili jste si s pomocí 

vlastních sil?, uvedli ano pouze 3, ostatní si poradili v některých věcech  nebo potřebovali 

pomoc. Viz příloha č.6 [51] 

Otázka č.15 Vykonávali jste v případě MU či KS tato opatření ochrany obyvatelstva? 

poukazuje na způsobilost respondentů provádět varování, informování a evakuaci 

zaměstnanců. Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí. Ţádné opatření OOB neprovádělo 

pouze 5 dotázaných, nejvíce prováděli varování a informování zaměstnanců. Aţ k evakuaci to 

dovedlo 7 respondentů, ţádný nemusel své zaměstnance ukrýt. Otázka č.16 Vykonávali jste 

sebeochranu a vzájemnou pomoc? vedla k zjištění, ţe více neţ 73% ze 100, tj. 19 

respondentů, odpovědělo ano. Tato informace potvrdila, ţe mnoho lidí se snaţí z KS dostat 

sami ale také to, ţe jsou ochotni pomáhat ostatním v nouzi kolem sebe. Jde o výjimečný 

nástroj, který by měl mít své místo v oblasti bezpečnosti. Viz příloha č.6[51] 
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Otázka č.17  Vykonávali jste tato výše uvedená ochranná opatření také vůči okolnímu 

obyvatelstvu?, je jiţ zaměřena na informaci, zda PO je ochotna vykonávat ochranné opatření 

také vůči okolnímu obyvatelstvu. Dva respondenti uvedli, ţe ano, coţ vede k zamyšlení. 

Otázka měla být pravděpodobně poloţena jinak a hlavně všem zúčastněným. Viz příloha č.6 

Na otázku č.18 Bylo Vám někdy nařízeno velitelem zásahu či hejtmanem kraje popř. 

starostou obce poskytnutí věcné pomoci či věcného prostředku? jiţ odpovídali všichni. 

Z výsledků jde vidět, ţe poskytli věcný prostředek pouze 4 a to pouze v oblasti dopravy a 

potravinářství. Viz příloha č.6[51] 

6.3.4 Možná pomoc 

Poslední dvě otázky jsou zaměřeny pouze na moţnou pomoc PO při přípravě a řešení 

MU či KS. Soustředí se pouze na respondenta a jeho názor na moţnou pomoc, a zda by tuto 

moţnost vyuţil. Otázka č.19 Myslíte si, že by Vám pomohla příručka ke zdolávání MU či KS? 

ukázala na nerozhodnost některých respondentů ,a to u 27% dotázaných. 16% si myslí, ţe by 

mu příručka nepomohla a 57%, coţ je 32 respondentů, uvedlo, ţe ano. Otázka č.20 Měli byste 

jste případně o takovouto příručku ke zdolávání MU či KS zájem? uvádí, ţe 42 respondentů 

by tuto příručku uvítalo, coţ je 75%, naopak 14, coţ je 25% ji povaţuje za zbytečnou. Viz 

příloha č.6 [51] 

6.4 Závěr dotazníkového šetření 

Po vyhodnocení odpovědí z dotazníkového šetření vyplývá, ţe informovanost 

právnických osob v krizovém plánování není dobrá. Mnoho z nich neví, co dělat a nemají ani 

ţádné bezpečnostní dokumenty či osoby, které by jim popřípadě pomohly. Na MU a KS se 

připravují pouze ti, kteří mají větší počet zaměstnanců a vědí tedy, ţe je to potřeba. Pokud se 

respondent s MU či KS  setkal, potřeboval většinou pomoc od IZS. Vykonával sice některá 

opatření OOB, ale většinou šlo jen o varování před ní a informování o ní, evakuaci muselo 

provést málo respondentů. Otázka sebeochrany a vzájemné pomoci není respondentům cizí a 

vykonávají ji, ovšem okolnímu obyvatelstvu moc nepomáhají. Poskytnutí věcného prostředku 

potkalo pouze 4 právnické osoby, které vyplnily dotazník a to hlavně v oblasti potravinářství 

a dopravy, coţ je logické, protoţe přeprava a potrava jsou nejdůleţitějšímu prvky při 

zdolávání MU či KS. Z posledních dvou otázek vyplývá, ţe respondenti mají zájem o 

vytvoření příručky pro právnické osoby a řešení MU či KS. Na základě této a dalších 

informací z dotazníkového šetření, budou v následující kapitole uvedeny moţnosti přípravy 

PO na řešení krizových stavů. [51] 
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7 Moţnosti přípravy právnické osoby na řešení krizových stavů 

Kaţdá právnická osoba, která nechce za krizové situace zkolabovat a chtěla by sníţit 

co moţná nejvíce její následky, by se měla nějakým způsobem připravovat. V jedné z otázek 

dotazníku se řešila připravenost PO na krizové situace. Výsledem bylo, ţe mnoho PO, které 

odpovídaly na tuto otázku v dotazníku, se nepřipravuje, pouze 14 respondentů uvedlo, ţe 

provádějí školení a 2 k tomu provádějí i cvičení. Také proto bude v této kapitole uveden návrh 

na moţnosti přípravy PO na řešení MU či KS.  

Návrh příprav právnické osoby na řešení MU či KS 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření je navrţen jistý postup při přípravě a 

provádění opatření na řešení MU či KS právnickou osobou. Tento návrh by se měl dle názorů 

autora objevit v příští koncepci OOB. Koncepce do roku 2020 sice obsahuje jisté návrhy a 

náměty, ovšem dle názoru autora by měla být rozšířena část, kde jsou uvedeny úkoly 

právnické osoby při realizaci ochrany obyvatelstva tj. širší zapojení právnických a 

podnikajících fyzických osob do přípravy na mimořádné události a krizové situace a 

jejich řešení cestou uţší spolupráce s odpovědnými orgány veřejné správy a zvýšeným 

podílem na realizaci konkrétních úkolů u subjektů představujících zvýšené riziko pro 

své okolí.[26] 

Dle názorů autora, část, kde se uvádí zvýšení podílu na realizaci konkrétních úkolů u 

subjektů představujících zvýšené riziko pro své okolí, je jiţ mnoha způsoby řešena. Koncepce 

zapomíná na PO, které sice nejsou svému okolí nebezpečné, ale mohou jakkoli pomoci řešit 

krizové situace. Proto se navrhuje, aby PO, které mají niţší počet zaměstnanců, vlastnily 

příručku, která jim pomůţe řešit MU či KS. Abychom pokryli všechny okruhy právnických 

osob, se dále navrhuje, aby kaţdá právnická osob, která má více neţ 50 zaměstnanců, 

vlastnila plán krizové připravenosti. Kompletní návrh by vypadal takto: 

 PO, které mají 1-50 zaměstnanců by byla dodána příručka pro řešení MU či KS 

 PO, které mají 50-100 zaměstnanců by byl dodán vzor plánu krizové připravenosti 

(PKP) a záleţelo by na jejich uváţení, zda by vzor vyplnily a pouţívaly jej, také by 

dostaly příručku 

 pro PO, které mají více neţ 100 zaměstnanců, by byl vyplněný vzor PKP povinný 
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Vzor metodiky je jiţ vytvořen pro potřeby školského zařízení a to HZS 

Jihomoravského kraje. Tento vzor by bylo jen potřeba upravit dle nařízení vlády.
39

 Jeho 

pouţitelnost je jiţ ověřena.[52][51] 

Obsah příručky  

Příručka by měla obsahovat informace ke zmírnění dopadů krizové situace a také 

řešení opatření za krizových stavů. Součástí by měly být obecné informace o daném problému 

včetně potřebných definicí, práva a povinnost PO dle platných krizových zákonů, způsob, jak 

zdolat nejvíce se vyskytující mimořádné události či krizové situace. Tyto MU navrhuje autor 

v kapitole 6.3.3, tedy ty, konkrétně ty které byly uvedeny v dotazníku. Jakým způsobem řešit 

opatření za krizových stavů určená hejtmanem, starostou či parlamentem ČR, v příručce 

nesmí chybět. Zde by povaţoval autor za vhodné umístit do příručky tabulky z přílohy č 3 a 

kapitoly 5.3, tedy vlastní tvorbu. Začlenit by se do ní měl také kontrolní seznam, aby se mohla 

PO lépe orientovat při řešení MU či KS. Tento kontrolní seznam není součástí práce, ale autor 

jiţ velmi podobnou vytvořil ve své bakalářské práci. A v neposlední řadě také vzory smluv na 

poskytnutí věcné pomoci, pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a dalších dokumentů 

potřebných pro řešení MU či KS. Všechny tyto vzory jsou uvedeny ve vyhlášce
40

[50][53] 

Příruček jiţ Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

(MV-GŘ HZS) vyhotovilo mnoho, proto se zde nenavrhuje celková příručka. Dle názoru 

autora by bylo vhodnější, aby byla předělána podle potřeby PO některá jiţ vytvořená. Nejvíce 

se nabízí Příručka pro obyvatele pro případ ohroţení, kterou  MV-GŘ HZS vytvořilo pro 

občany v roku 2001 a jejich další příručka s názvem Řešení mimořádných událostí a 

krizových situací – příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdruţení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska z roku 2006. Obě tyto příručky jsou vynikající a jiţ ověřené.[47][48][49] 

                                                 

39 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) a dle metodiky pro zpracování plánu krizové připravenosti 
40

 Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování poţadavku na určení věcných prostředků a jejich 

převzetí, postup při uplatňování poţadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví 

náleţitosti a vzor dodávacího příkazu, náleţitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náleţitosti a vzor dokladu o vrácení věcného 

prostředku a náleţitosti a vzor povolávacího příkazu 

 



   54 

 

Formální záležitosti příručky a metodiky 

Řešení tisku a hlavně financí na takovou to příručku by bylo v kompetenci MV-GŘ 

HZS pravděpodobně z peněz na prevenci. Ovšem, aby se ušetřilo co nejvíce financí, se 

navrhuje, aby PO byla tato příručka a stejně tak vzor metodiky PKP zaslány emailem v PDF 

formátu. PO by si jej sama vytiskla. V celorepublikovém měřítku, by toto prováděly odbory 

prevence na jednotlivých krajských pobočkách HZS ČR. Informace o emailech PO by bylo 

moţno získat z některých státních databází.  

Možné použití příručky a metodiky 

Moţné vyuţití příručky a metodiky nesahá pouze do ostrého provozu, tedy při 

samotné zásahu při MU či KS, ale měly by poslouţit také pro případy školení zaměstnanců a 

vyššího managementu. Zlepšit informovanost a řešení MU či KS je hlavní úkol příručky a 

metodiky. Další moţné vyuţití vidí autor ve zveřejnění příručky na vlastních internetových 

stránkách, tímto dojde ke zvýšení akceschopnosti příručky. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala plánováním opatření při řešení krizových situací na 

úrovni právnické osoby. Hlavním cíle diplomové práce bylo zdokumentovat proces plánování 

a přípravy právnické osoby na realizaci opatření pro řešení krizových stavů. V práci se vţdy 

uvádí MU či KS a to proto, ţe nikdo nemůţe předvídat, kdy se z MU stane KS. Pro potřeby 

práce se vycházelo z rešerše literatury a obsahu krizových zákonů.  

Aby byl zajištěn cíl, musela být provedena teoretické části práce, ve které jsou 

uvedeny informace jako východiska a úkoly právnické osoby v bezpečnosti. Dále v této části 

práce byla provedena analýza bezpečnostního systému v ČR a také rozbor obsahu koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 z pohledu právnické osoby. Tato koncepce udává směr, 

který více zapojuje právnické osoby do řešení krizových situací, ale jde pouze o určené 

právnické osoby. Tato koncepce se tedy nevěnuje všem právnickým osobám. Proto na základě 

tohoto poznatku se praktická část snaţí o vyplnění této díry.  V závěru teoretické části je 

uveden popis moţných ohroţení právnické osoby, který je poté v návrhu zohledněn. 

Praktická část práce popisuje krizové plánování právnické osoby a její práva a 

povinnosti, způsob provádění krizových opatření právnickou osobou a jejich přípravu na 

řešení krizových situací. Dále některé z firemních bezpečnostních dokumentů. Součástí práce 

bylo také dotazníkové šetření, které sice nebylo stěţejní, ale napomohlo k vytvoření 

posledního bodu zadání práce, a to moţnosti přípravy právnické osoby pro řešení krizových 

stavů. Otázky dotazníku byly formulovány na základě informací v teoretické části práce. 

Z dotazníku vyplynulo, ţe čím více zaměstnanců právnická osoba má, tím více se na krizové 

situace připravuje, a to hlavně pomocí školení a mnohých bezpečnostních dokumentů. Dále z 

dotazníkového šetření vyplývá, ţe informovanost právnických osob v krizovém plánování 

není dobrá. Na základě těchto informací byl vytvořen návrh pro moţnosti přípravy právnické 

osoby na realizaci opatření při řešení krizových situací, který byl uveden v poslední kapitole 

práce. Navrhuje řešení, které má za úkol zvýšit úroveň krizové připravenosti právnické osoby. 

Bylo navrţeno vytvoření příručky a metodiky plánu krizové připravenosti pro jistou 

skupinu právnických osob, která byla určena na základě zjištěných informací z dotazníkového 

šetření. Tato příručka a metodika by měla pomoci při zdolávání krizových situací všem 

právnickým osobám napříč republikou. Tento návrh nebyl doposud uveden do praxe, proto 

jsou jakékoli závěry o jeho funkčnosti předčasné. 
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Příloha č.3 Karty krizových opatření pro PO 

 Název opatření: Nařízení bezodkladného provádění staveb, stavebních prací, terénních 

úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohroţení  
  

Nařizuje: 

        Hejtman/Starosta 
Postup provádění opatření: 

1. Prostudovat materiály dostupné k opatření 

2. Určit osoby, které budou opatření provádět 

3. Rozdat instrukce určeným osobám 

4. Zajistit dopravu, zásobování a bezpečnost pracujících 

5. Zajistit jídlo a pití pracujícím osobám na opatřeních 

6. Konat stavební dozor a práce dokumentovat, fotit 

7. Informovat hejtmana/starostu o postupech prací 

8. Po skončení prací dodat technické dokumenty k pracím, 

fotodokumentace 

 

Krizový stav: 

          Stav nebezpečí 
Doba trvání:  

                   Určí nařizující 

Součinnost: 

                      IZS 
Poznámky:  

Přesné postupy doručí 

nařizující 

 Název opatření: Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení 

a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů  
  

Nařizuje: 

        Hejtman/Starosta 
Postup provádění opatření: 

1. Prostudovat materiály dostupné k opatření 

2. Určit osoby, které budou opatření provádět 

3. Určit intervaly moţné k zásobování (např.3x denně) 

4. Zajistit výrobu, zásobování a bezpečnost pracujících 

5. Zajistit jídlo a pití pracujícím na opatření 

6. Vyčlenit dopravní prostředky pro opatření 

7. Dokumentovat počet vydaných prostředků včetně nákladů na 

jejich výrobu 

8. Dokumentovat vyslané dopravní prostředky (čas, místo, 

náklad, řidič) 

9. Informovat hejtmana/starostu o probíhajícím průběhu 

opatření 

 

Krizový stav: 

Stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohroţení státu 

Doba trvání:  

                     Určí nařizující 

Součinnost: 

                      IZS 
Poznámky:  

Nařizující dodá přesné pokyny, 

které zásoby se budou distribuovat, 

mapové podklady a zajistí 

průchodnost dopravních cest 

(povolení o vjezdu apod.) 

 Název opatření: Povinnost poskytnout věcné prostředky (VP) k řešení krizové situace    

Nařizuje: 

Hejtman/Starosta/Vláda 
Postup provádění opatření: 

1. Definovat přesné počty moţných poskytnutých VP 

2. Zajistit smlouvu s příjemcem VP (vzor smlouvy) 

3. Zajistit plnění smlouvy 

a) Vyčlenit VP 

b) Zajistit jejich funkčnost ve stanovené době, na určeném 

místě, v pouţitelném stavu a s potřebným příslušenstvím 

c) Zajistit jeho kvalifikovanou obsluhu (pokud se jedná o 

těţké stroje a jim podobné) 

d) Zajistit výrobu a posléze naskladnění VP 

4. Při vydávání VP poţadovat doklad o převzetí (vzor) 

5. Při vracení VP poţadovat finanční náhradu 

 

 

 

Krizový stav: 

Stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohroţení státu 

Doba trvání:  

 Na nezbytně dlouhou dobu 

Součinnost: 

IZS a příjemce věcného 

prostředku 
Poznámky:  

Smlouva o poskytnutí VP, 

dopravu zajistí příjemce 
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 Název opatření: Povinnost poskytnout pracovní povinnosti a výpomoci   

Nařizuje: 

             Hejtman/vláda       
Postup provádění opatření: 

1. Prostudovat organizační pokyny povolávaného uvedené 

v povolovacím příkazu 

2. V co nejkratším moţném časovém intervalu se dostavit na 

místo určené práce ve vhodném oděvu a s potřebným 

vybavením 

3. Vzít sebou jídlo a pití na den 

4. Povolávacím příkaz musí obsahovat:  

a) údaje pro doručení povolávacího příkazu, 

b) příjmení, jméno, titul, rodné číslo a adresu bydliště 

povolávané osoby, 

c) rozhodnutí o určení osoby k pracovní povinnosti nebo 

k pracovní výpomoci, 

d) potvrzení o zdravotní způsobilosti, 

e) určený druh práce, 

f) údaje o době a místu pracovní povinnosti nebo pracovní 

výpomoci, 

g) údaj o délce trvání pracovní povinnosti nebo pracovní 

výpomoci, 

h) poučení povolávané osoby, 

i) kulaté razítko okresního úřadu a podpis přednosty 

okresního úřadu. 

j) datum, hodinu a podpis příjemce povolávacího příkazu 

k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci, 

k) místo pro vypsání důvodů nedoručení povolávacího 

příkazu s podpisy doručovatele a osoby sdělující důvody 

nedoručení. 

 

Krizový stav: 
Nouzový stav, stav 

ohroţení státu 

Doba trvání:  

 Na nezbytně nutnou dobu 

uvedenou v povolovacím 

příkazu 

Součinnost: 

                       IZS 
Poznámky:  

Povolávací příkaz vydaný 

příslušným orgánem, vzor 

povolávacího příkazu 
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Příloha č.4. Myšlenková mapa dotazníku (vytvořená pomocí programu coogle.it) 
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Příloha č.5. Dotazník 

Dotazník pro právnické osoby podnikající na území ORP Kravaře a 

ORP Hlučín 

1. V jakém oboru podnikáte? 

a) Doprava 

b) Energetika 

c) Ekonomika 

d) Stavebnictví 

e) Jiné jaké?.....................................  

2. Jakou funkci ve firmě plníte? 

a) Ředitel firmy 

b) Manaţer bezpečnosti 

c) Vedoucí pracovník 

d) Sekretářka 

e) Jiné jaké?…………………………. 

3. Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

a) 1-10 

b) 11-20 

c) 21-50 

d) 51-100 

e) 101 a více 

4. Myslíte si, ţe je vaše firma více ohroţena zvenčí neţ zevnitř? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

5. Vlastníte některé z těchto bezpečnostních dokumentů? Můţete označit více poloţek. 

a) Plán krizové připravenosti 

b) Evakuační plán 

c) Bezpečnostní strategii 

d) Plán kontinuity činností 

e) Ne 

f) Jiné jaké?............................. 
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6. Je ve vašem areálu některý z těchto prvků ochrany obyvatelstva? 

a) Stálý tlakově odolný úkryt či jiný druh úkrytu 

b) Prvek systému varování a vyrozumění (sirény) 

c) Ne 

7. Víte, jaké máte povinnosti jako právnická osoba při vzniku krizové situace? Pokud 

odpovíte Ano, neodpovídejte na otázku č.8. 

a) Ano 

b) Ne 

8. Víte, jakým způsobem tyto povinnost plnit? 

a) Ano 

b) Ne 

9. Má Vaše firma bezpečnostního manaţera či jiného bezpečnostního pracovníka? 

a) Ano 

b) Ano, ale je externí 

c) Ne 

10.  Připravujete se na moţný vznik mimořádných událostí či krizových situací? Pokud 

odpovíte NE, neodpovídejte na otázku č.11. 

a) Ano  

b) Ne  

11. Jakým způsobem se na ně připravujete? 

a) Školením 

b) Cvičením 

c) Jiné  jaké?.......................... 

12. Byli jste někdy zasaţeni mimořádnou událostí či krizovou situací? Pokud ANO 

vyplňte otázky 13-17. 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 
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13.  Jakou mimořádnou událostí či krizovou situací jste byli zasaţeni? Můţete označit 

více odpovědí. 

a) Extrémní klimatické změny (vichřice, tornáda, bouřky, sněhové kalamity apod.) 

b) Povodeň 

c) Poţár (ne ve vašem areálu či budově) 

d) Jiné jakou?..................................... 

14. Vystačili jste si pomoci vlastních sil? 

a) Ano, nepotřebovali jsme jakoukoli pomoc 

b) Ne, ale v některých záleţitostech jsme si poradili 

c) Ne, potřebovali jsme velkou pomoc integrovaného záchranného systému 

15. Vykonávali jste v případě MU či KS tyto opatření ochrany obyvatelstva? Můţete 

označit více moţností. 

a) Varování zaměstnanců 

b) Informování zaměstnanců o MU 

c) Evakuaci zaměstnanců 

d) Ukrytí zaměstnanců 

e) Ţádné 

16. Vykonávali jste sebeochranu a vzájemnou pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

17. Vykonávali jste tyto výše uvedená ochranná opatření také okolnímu obyvatelstvu? 

a) Ano 

b) Ne 

18. Bylo Vám někdy nařízeno velitelem zásahu či hejtmanem kraje, popř. starostou obce, 

poskytnutí věcné pomoci či věcného prostředku?  

a) Ano 

b) Ne 

19. Myslíte si, ţe by Vám pomohla příručka ke zdolávání MU či KS? 

a) Ano 

b) Ne 

20. Měli-by jste případně o takovouto příručka ke zdolávání MU či KS zájem? 

a) Ano 

b) Ne 
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Příloha č.6 Vyhodnocení dotazníku grafy 

Otázka č.1 V jakém oboru podnikáte? 

 

Otázka č.2 Jakou funkci ve firmě plníte? 
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Otázka č.3 Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

 

Otázka č.4 Myslíte si, ţe je vaše firma více ohroţena zvenčí neţ zevnitř?  

 

Otázka č.5 Vlastníte některé z těchto bezpečnostních dokumentů? 
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Otázka č.6 Je ve vašem areálu některý z těchto prvků ochrany obyvatelstva? 

 

Otázka č.7 Víte, jaké máte povinnosti jako právnická osoba při vzniku krizové situace? 

 

 Otázka č.8 Víte, jakým způsobem tyto povinnost plnit? 

 



   72 

 

Otázka č.9 Má Vaše firma bezpečnostního manaţera či jiného bezpečnostního 

pracovníka?  

 

Otázka č.10 Připravujete se na moţný vznik mimořádných událostí či krizových situací? 

 

Otázka č.11 Jakým způsobem se na ně připravujete?  
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Otázka č.12 Byli jste někdy zasaţeni mimořádnou událostí či krizovou situací? 

 

 Otázka č.13 Jakou mimořádnou událostí či krizovou situací jste byli zasaţeni?  

 

Otázka č.14 Vystačili jste si pomoci vlastních sil? 
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Otázka č.15 Vykonávali jste v případě MU či KS tyto opatření ochrany obyvatelstva? 

 

 Otázka č.16 Vykonávali jste sebeochranu a vzájemnou pomoc?  

 

Otázka č.17  Vykonávali jste tyto výše uvedené ochranné opatření také okolnímu 

obyvatelstvu?  
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Otázka č.18 Bylo Vám někdy nařízeno velitelem zásahu či hejtmanem kraje popř. 

starostou obce poskytnutí věcné pomoci či věcného prostředku?   

 

Otázka č.19 Myslíte si, ţe by Vám pomohla příručka ke zdolávání MU či KS?  

 

Otázka č.20 Měli-by jste případně o takovouto příručka ke zdolávání MU či KS zájem 
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Příloha č.7 Grafy závislostí bezpečnostní dokumentace firem na počtu jejich 

zaměstnanců 

 

 

0 5 10 15 20 25

PKP
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SMĚRNICE

ŢÁDNÉ

PKP EP BSF PKČ SMĚRNICE ŢÁDNÉ

101 a více 1 5 2 2 3 0

51-100 0 4 2 1 0 0

21-50 1 4 2 1 1 3

11-20_ 0 5 0 0 1 6

1-10_ 0 3 0 1 0 20
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KATEGORIE POČTŮ ZAMĚSTNANCŮ PODLE DOTAZNÍKU 

Závislost počtu zaměstnanců na bezpečnostních 

dokumentech firmy 
NĚJAKÉ
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