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Seznam použitých zkratek 

 

AMDS   Automatic Message Delivery System, Systém automatického vyrozumění 

BR   Bezpečnostní rada 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

GSM  Global System for Mobile Communication, Globální systém pro komunikace 

HOPKS  Hospodářské opatření pro krizové stavy 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IS  Informační systém 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSDHO  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KŠ  Krizový štáb 

KHS  Krajská hygienická stanice 

KVS  Krajská veterinární správa 

MSK   Moravskoslezský kraj 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PČR  Policie České republiky 

SMS  Short Message Service, Krátká textová zpráva 

SSHR  Správa státních hmotných rezerv 

SW  Software 
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Úvod 

 

V kaţdodenním ţivotě lidské společnosti mohou kdykoliv nastat situace, při 

kterých je ohroţeno zdraví a ţivot lidí, případně majetek nebo ţivotní prostředí. Oddělení 

krizového řízení a poţární ochrany zajišťuje připravenost města Frýdek-Místek, včetně 

spádového území na případné mimořádné události, jak charakteru ţivelného působení 

přírodních sil, tak i na případné mimořádné události. Za účelem připravenosti města a obcí 

na případnou mimořádnou událost je zpracováván a aktualizován havarijní a krizový plán. 

Statutární město Frýdek-Místek má ve svém správním obvodě přes 30 obcí, a proto v roce 

2011 magistrát města, pod vedením krizového řízení a poţární ochrany, zpracoval návrh na 

novou koncepci krizového plánování, aby sjednotil dostupné informace pro starosty obcí 

do jednoho celku. Jsou zde obsaţeny všechny potřebné pomůcky, od karet spojení, aţ po 

operační plány. 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení potřeb vytvoření pomůcek krizového řízení a 

jejich dostupnost pro praxi. V první části je pozornost věnována vyhodnocení legislativy, 

popisu obce a jejich orgánů a tvorba krizového řízení, do kterého je zařazena bezpečnostní 

rada, krizový štáb a starosta obce. V další části nabízí popis nového návrhu zpracování 

krizového plánu magistrátem města pro okolní obce, který obsahuje potřebné pomůcky pro 

podporu krizového řízení. V konečné části práce řeší otázku vyhodnocení potřeb vytvoření 

pomůcek krizového řízení, správného vyuţívání jiţ zavedených pomůcek pro starosty obcí 

a jejich dostatečné aktualizace a také návrh pro zlepšení správného zacházení. 
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Rešerše 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.[6] 

Nařízení vlády stanovuje obsah činnosti a sloţení bezpečnostní rady a krizového štábu 

kraje a obce s rozšířenou působností. A také evidenci, označování, manipulace a ukládání 

písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob 

ke styku se zvláštními skutečnostmi a náleţitosti a způsob zpracování krizového plánu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) [1] 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků. Dále upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

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

napadením. 

 

Směrnice Ministerstva vnitra ČR č. 4/2011 [11] 

Směrnicí stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Poţití, sloţení a 

svolání krizového štábu, jeho pracoviště a zasedání. Také se zmiňuje o stále pracovní 

skupině a odborné přípravě členů. 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [4] 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy, působnost orgánů v 

systému hospodářských opatření pro krizové stavy a systém hospodářských opatření pro 

krizové stavy. 

 

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky 

[12] 

Dokument popisující formu přípravy orgánu krizového řízení na řešení mimořádných 

událostí, druhy cvičení, obsahové zaměření, odpovědnost za přípravu a plán cvičení. Jejich 

zásady a provedení cvičení. 
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Předpis č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) [3] 

Předpis pojednává o obecných ustanoveních a samostatné působnosti obcí, jejich občanech 

a územích obce. Dále také o orgánech obce, jakoţto rada obce, starosta a tvoření obecního 

úřadu 

 

ŠENOVSKÝ, M. a V. ADAMEC. Právní rámec krizového managementu [13] 

Publikace pojednává o právním rámci, který vymezuje oblast krizového řízení. Jsou zde 

popsány vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení a závěr publikace je 

věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy.  
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1. Obec s rozšířenou působností 

 

Pro řešení problematiky je nejdříve potřeba vysvětlit některé základní pojmy 

týkající se obce. 

 

1.1 Obec 

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. 
1
 

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
2
 

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 
3
 

Zvláštní postavení mají tzv.“statutární města“. Jejich území se mohou členit na městské 

obvody, nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. 
4
 

 

1.2 Působnost 

 

Obec spravuje své záleţitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do 

samostatné působnosti zasahovat, pouze vyţaduje-li to ochrana zákona, a to způsobem, 

který zákon stanoví. 
5
 

Do samostatné působnosti obce patří záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů 

obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon 

státní správy a dále záleţitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

 

 

                                                 
1
 § 1aţ 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

3
 § 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

4
 § 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

5
 § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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Při výkonu samostatné působnosti se v případě vydávání obecně závazných vyhlášek řídí 

zákonem a v ostatních záleţitostech také jinými právními předpisy, které byly vydány na 

základě zákona.
6
 

Do samostatné působnosti obce patří mimo jiné zřizování JSDH obce a zřizování obecní 

policie. 
7
 

Obec také plní úkoly v přenesené působnosti, coţ je výkon státní správy ve věcech, které 

jsou stanoveny zákonem. 

V přenesené působnosti se orgány obce řídí v případě vydávání nařízení obce zákony  

a jinými právními předpisy. V ostatních případech také usnesením vlády, směrnicemi 

ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy, které byly 

přijaty při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.  

Podle rozsahu výkonu přenesené působnosti rozlišuje zákon o obcích: 

 obce 

 obce s pověřeným obecním úřadem 

 obce s rozšířenou působností 

 

Obce vykonávají v základním rozsahu pro svůj správní obvod, který je totoţný s územním 

obvodem obce přenesenou působnost ve věcech stanovených zvláštními zákony. 

Orgány obce s pověřeným obecním úřadem a ORP vykonávají přenesenou působnost v 

základním rozsahu svěřeném obcím a dále vykonávají i přenesenou působnost jim 

svěřenou zvláštními zákony ve stanoveném správním obvodu.  

ORP je i obcí s pověřeným obecním úřadem.
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

7
 § 35a  zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

8
 § 61 aţ 65 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
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1.3 Orgány obcí 

 

Orgánem obce se rozumí: 

 zastupitelstvo obce, které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 

obce 

 rada obce, která je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze 

své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší 

radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon 

 starosta obce, nebo primátor 

 obecní úřad, městský úřad nebo magistrát 

 zvláštní orgány obce, kterými jsou výbory zřízené jejich zastupitelstvem a komise, 

které zřizuje rada jako své iniciativní a poradní orgány. 
9
 

 

Mezi povinnosti orgánů obce patří zajištění připravenosti obce na mimořádné události a 

podíleni se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

V této souvislosti obecní úřad v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb.: [5] 

 organizuje přípravu obce na mimořádné události 

 podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 

záchranným systémem 

 zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 

 hospodaří s materiálem civilní ochrany 

 poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu 

 podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel obce 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 

poţadavky civilní ochrany v obci.
10

 

 

 

                                                 
9
 § 67aţ 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

10
 § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů 
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1.4 Krizové řízení 

 

   Krizové řízení zahrnuje souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

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

kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s  

 přípravou na krizové situace a jejich řešením 

 ochranou kritické infrastruktury.  

 

Přípravu na krizové situace a jejich řešení, které nesouvisí se zajištěním obrany ČR, 

upravuje zákon č.240/2000 Sb. [1] 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

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

porušení těchto povinností.  

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohroţení státu (krizový stav). 

 

1.5 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

  

BR ORP je poradním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu 

na krizové situace.  

Předsedou BR ORP je starosta ORP, který jmenuje členy BR ORP. 
11

 

 

BR ORP má nejvýše 8 členů a starosta jejími členy jmenuje: 

 místostarostu 

 tajemníka obecního úřadu 

 

                                                 
11

 § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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 příslušníka PČR určeného ředitelem krajského ředitelství PČR 

 příslušníka HZS kraje určeného ředitelem HZS kraje  

 zaměstnance ORP zařazeného do obecního úřadu ORP, který je zároveň 

tajemníkem BR ORP 

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

připravenosti na krizové situace. 

 

BR ORP projednává a posuzuje: 

 přehled moţných zdrojů rizik a analýzu ohroţení  

 krizový plán ORP 

 vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou ORP 

 finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP 

 závěrečnou správu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP 

 stav připravenosti sloţek IZS dislokovaných ve správním obvodu ORP 

 způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem moţného 

ohroţení ve správním obvodu ORP 

 s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení 

 další dokumenty a záleţitosti související s připraveností správního obvodu ORP  

na krizové situace a jejich řešení.
12

 

 

1.6 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

 

KŠ ORP je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou 

KŠ ORP je starosta ORP, který jmenuje členy KŠ ORP. 
13

 

Členové KŠ ORP jsou: 

 členové příslušné BR a členové příslušné stálé pracovní skupiny. 

                                                 
12

 § 8 a § 9 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 Sb., 

a nařízení vlády č. 431/2010 Sb 
13

 § 24b zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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Členové stálé pracovní skupiny jsou: 

 tajemník KŠ 

 pracovník obecního úřadu ORP  

 zástupci základních sloţek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace. 

 

KŠ ORP svolává starosta ORP v případě, ţe: 

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

do působnosti orgánu krizového řízení 

 b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu 

krizového řízení nebo pro jeho část 

 c) jej pouţije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací 

 d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a 

likvidačních prací 

 e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení sloţek 

IZS  

 f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z 

podmínek uvedených v písmenu a) aţ e). 

 

KŠ ORP projednává moţnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi ORP, a 

to zejména na základě podkladů členů BR ORP a stálé pracovní skupiny KŠ ORP. 

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

likvidačních prací jedná nepřetrţitě a připravuje podklady pro jednání KŠ, jehoţ je 

součástí. 

Tajemník KŠ je tajemník příslušné BR. 

Organizační a administrativní podmínky pro činnost BR a KŠ zajišťuje příslušné 

pracoviště krizového řízení. 
14

 

                                                 
14

 § 12 aţ 14 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 Sb. 

 a nařízení vlády č. 431/2010 Sb. 
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1.7 Starosta a obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 

Starosta ORP v souladu s krizovým zákonem zajišťuje připravenost správního 

obvodu ORP na řešení krizových situaci, ostatní orgány ORP se na této připravenosti 

podílejí. Starosta ORP řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových 

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

působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými 

osobami ve správním obvodu ORP. 

Za tímto účelem mimo jiné: 

 zřizuje a řídí BR ORP pro území správního obvodu ORP 

 organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se  

na jejich řešení  

 schvaluje po projednání v BR ORP krizový plán ORP 

 zřizuje a řídí KŠ ORP pro území správního obvodu ORP, který je současně KŠ pro 

území správního obvodu obce 

 zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 

podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se 

sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a 

podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit 

 plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení 

 odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

 

Obecní úřad ORP za účelem zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení 

krizových situací zřizuje pracoviště krizového řízení, které poskytuje součinnost HZS kraje 

při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu ORP a plní další 

úkoly uvedené v § 19 krizového zákona.
15

 [1] 

 

                                                 
15

 § 18 a § 19 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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1.8 Starosta a obecní úřad obce 

 

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány 

obce se na této připravenosti podílejí. 

Starosta obce dále: 

 za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový štáb obce 

jako svůj pracovní orgán 

 zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 

podmínkách správního obvodu obce, správní úřady se sídlem na území obce, 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová 

opatření splnit 

 plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového 

řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené 

v krizovém plánu obce s rozšířenou působností 

 odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
16

 

 

Obecní úřad za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací organizuje 

přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou 

působností, podílí se na zajištění veřejného pořádku a plní úkoly stanovené krizovým 

plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení. 

2. Nová koncepce krizového plánování 

Podle ustanovení § 18 novely krizového zákona ve znění zákona č. 430/2010 

Sb.[9], zajišťuje krizovou připravenost všech obcí správního obvodu ORP starosta ORP. 

Vzhledem k počtu obcí, které náleţí do správního obvodu ORP Frýdek-Místek a vzhledem 

ke zkušenostem z oblasti krizového řízení, navrhl primátor statutárního města Frýdek-

                                                 
16

 § 21a odst. 1 písm. a, e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
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Místek zajistit krizovou připravenost správního obvodu formou krizových plánů pro 

jednotlivé obce, které budou součástí krizového plánu ORP Frýdek-Místek, zpracovaného 

dle platné metodiky Ministerstva vnitra. Návrh nové koncepce krizového plánování byl 

v červnu roku 2011, v souladu s obsahem ustanovením § 16 Nařízení vlády č. 

462/2000Sb.[6], předloţen k projednání na zasedání BR ORP Frýdek-Místek. Členové BR 

navrhovanou koncepci kladně přijali.  

V tomtéţ roce proběhl seminář k problematice krizového řízení pro starosty obcí, který byl 

určen pro vzdělávání starostů obcí I. a II. stupně v MSK formou jednodenního odborného 

semináře krizového řízení, sloţek IZS a povodňových orgánů. 

HZS MSK je hlavním garantem odpovědným za realizaci odborné přípravy v oblasti 

krizového řízení na území MSK. Vzdělávání starostů obcí bylo konáno ve spolupráci s 

Krajským úřadem MSK, Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, 

Fakultou bezpečnostního inţenýrství a sloţkami IZS. Na základě tohoto semináře mají 

starostové obcí správního obvodu ORP Frýdek-Místek informace o krizovém řízení dle 

platné legislativy. 

 

Obrázek 1 Správní obvod ORP Frýdek-Místek (Zdroj Magistrát F-M) 
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2.1 Zpracování krizového plánu a jeho části 

 

Podle schválené nové koncepce krizového plánování, krizový plán pro kaţdou obec 

ze správního území ORP Frýdek-Místek, zpracovává oddělení krizového řízení a poţární 

ochrany Magistrátu města Frýdku-Místku ve spolupráci s pracovníky HZS MSK. Podklady 

jsou získávány od starostů spádových obcí, kteří byli o tuto spolupráci poţádáni. Konkrétní 

varianty řešení moţné mimořádné události jsou řešeny s odborníky na danou problematiku, 

jako například s Krajskou veterinární správou, Krajskou hygienickou stanicí, Povodím 

Odry s. p., a dalšími. Určenými osobami odpovědnými za koordinaci zpracování krizového 

plánu ORP Frýdek-Místek jsou pracovníci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení 

krizového řízení a poţární ochrany a pracovníci HZS MSK územního odboru Frýdek-

Místek, pracoviště oddělení ochrany obyvatel a krizového řízení. Veškeré podklady 

krizového plánu jsou shromaţďovány na oddělení krizového řízení a poţární ochrany 

Magistrátu města Frýdku-Místku.  

Části krizových plánů jednotlivých obcí, které jsou jiţ vyhotovené, jsou uloţeny v 

šanonech u starostů obcí, kteří jsou proškoleni, jak s nimi nakládat a jak aktualizovat údaje. 

V případě, ţe dojde ke změně údajů, aktualizace musí být provedena ihned. Starosta dané 

obce je za aktualizaci krizového plánu plně odpovědný.  Zpracovaný krizový plán ORP 

Frýdek-Místek, byl předloţen ke schválení v BR ORP Frýdek-Místek v roce 2011.  Po 

schválení krizového plánu BR, byl dokument přístupný veřejnosti. Z důvodu obsahu 

dokumentu, ve kterém jsou uvedena mobilní spojení na představitele organizací, majitele 

firem a společností, bude veřejnosti umoţněno pouze nahlédnutí do krizového plánu na 

oddělení krizového řízení a poţární ochrany.  

Na internetových stránkách města bude pouze informace, kde se lze s dokumentem 

seznámit. Kontroly aktualizovaných plánů obcí ve správním území ORP Frýdek-Místek 

budou prováděny vţdy na začátku volebního období, aby v případě zvolení nového 

starosty, byl tento v oblasti krizového řízení proškolen a dále v polovině volebního období.  

Kaţdý samostatný krizový plán s konkrétními daty a informacemi pro danou obec je 

zpracováván v papírové podobě ve formě šanonu a skládá se ze dvou částí. 
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 část I. obsahuje karty spojení na poradní orgány a karty spojení na důleţité objekty, 

firmy a organizace v dané obci, potřebné k řešení mimořádných událostí.  

 část II. tvoří operační plány s rozpracovanými konkrétními moţnými riziky na 

daném území a uvedenými informacemi a telefonními kontakty, které starosta obce 

pouţije při řešení konkrétní situace. 

Přílohou kaţdého krizového plánu je územní mapa (viz obrázek č. 2) dané obce se 

zakreslenými důleţitými objekty a rizikovými místy na jejím území.  Aktualizované 

krizové plány budou obsahovat nově vytištěné mapy území s aktuálními údaji. 

 

 

Obrázek 2 Územní mapa obce Sviadnov (Zdroj obec Sviadnov) 
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2.2 Karty spojení 

 

Pracovníci oddělení krizového řízení a poţární ochrany města Frýdku-Místku 

zpracovali předtisky jednotlivých karet spojení, které pak byly předány starostům 

spádových obcí k vyplnění konkrétními údaji pro danou obec. Starostové obcí odpovídají 

za správnost uvedených údajů a za jejich aktualizaci. 

Důleţitými kontakty pro řešení vzniklých mimořádných událostí, jsou kontakty na poradní 

orgány.  

 

Karty spojení na poradní orgány obsahují adresy a telefonní čísla na: 

 

 Vedoucího oddělení krizového řízení a poţární ochrany Magistrátu města  

Frýdku-Místku, který je rovněţ tajemníkem BR a bezpečnostní ředitel a na 

referenta tohoto oddělení  

 Operační a informační středisko IZS MSK, které je součástí Krajského centra 

tísňového volání a sídlí v budově Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. 

 HZS MSK, Územní odbor Frýdek-Místek 

 PČR, Územní odbor Frýdek-Místek 

 Městskou policii Frýdek-Místek, která úzce spolupracuje s PČR a je jako sloţka 

zapojena do poplachového plánu IZS. 

 Technické sluţby a. s., Frýdek-Místek, pro případ, ţe bude potřeba pouţít jejich 

techniku nebo pracovní sily k záchranným a likvidačním pracím ve městě nebo  

na území spádových obcí, pokud by potřebná technika nebyla v dané obci k 

dosaţení, či nedostačovala a podobně. 

 KVS pro MSK v Ostravě a detašované pracoviště ve Frýdku-Místku, pro případ 

výskytu nebezpečné nákazy zvířat KHS MSK, územní pracoviště Frýdek-Místek, 

pro případ výskytu epidemie a pandemie nebo například pro zkontaktování 

hygienika po povodních, který vydá pokyny jak zlikvidovat potraviny, které byly 

zasaţené vodou, co s uhynulým zvířectvem a podobně. 

 

Obsahem těchto karet je také spojení na okolní obce, pro případ, ţe se vzniklá mimořádná 

událost bude týkat i jejich území.  
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Tyto karty spojení obdrţeli starostové obcí zpracované včetně aktuálních kontaktů 

na uvedené poradní orgány. Úkolem starostů je pouze doplnit a aktualizovat spojení na 

jejich okolní obce. 

 

V rámci zpracovávání operačních plánů pro konkrétní mimořádné události, budou 

doplněny kontakty na další poradní orgány, jako například Povodí Odry a. s., atd. 

Další kartou spojení samostatného krizového plánu obce, která bude důleţitou součástí 

zpracovávaného krizového plánu ORP  je karta spojení obce. 

 

2.3 Karta spojení obce 

 

Obsahuje spojení na obecní úřad dané obce (adresu obecního úřadu, telefonní 

kontakt, fax, e-mailovou adresu, webové stránky obce) a telefonní kontakty na starostu 

obce, místostarostu obce a pracovníka krizového řízení.  

Dále obsahuje údaj o počtu obyvatel obce, adresu poţární zbrojnice a telefonní spojení na 

velitele JSDH v dané obci. JSDH působí při zdolávání poţárů, záchranných pracích a plní 

úkoly obce při evakuaci, ukrytí nebo nouzovém přeţití obyvatelstva. V kartě jsou téţ 

zaevidovány prostředky, které jsou potřebné pro varování osob nacházejících se na území 

obce.  

Na celém území České republiky je pro varování obyvatelstva zaveden jeden varovný 

signál „Všeobecná Výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku 

mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. 

Vyhlašován můţe být za sebou třikrát v tříminutových intervalech. Poté následuje tísňová 

informace z obecního rozhlasu a dalších hromadných informačních prostředků o hrozící 

nebo vzniklé mimořádné události.  

K ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí kaţdou první středu v měsíci 

ve 12 hodin zkouška sirén trvalým tónem po dobu 140 vteřin. V kartě je téţ uveden datum 

její poslední aktualizace. 

Podle ustanovení § 29 krizového zákona [1], na výzvu příslušného orgánu krizového řízení 

jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny při přípravě na krizové situace 

podílet se na zpracování krizových plánů.  
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Právnické a fyzické podnikající osoby zahrnuté do krizového plánu jsou povinny na 

ţádost HZS kraje za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení bezplatně 

poskytnout a aktualizovat podklady uvedené v § 15 odst. 3 krizového zákona [1] a další 

související údaje, pokud jsou pro zpracování krizových plánů nezbytné. ORP nebo obce 

mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke 

splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.  

Další karty spojení lze rozdělit na dva základní typy. Jsou to karty spojení firem, 

organizací s výrobní činností a technikou a karty spojení ubytovacích a stravovacích 

zařízení, mezi které lze z hlediska evakuace osob zařadit i budovy škol. Tyto karty spojení 

jsou zpracovány v souladu s obsahem shora uvedeného § 29 a § 15 odst. 3 krizového 

zákona. [1] 

2.4 Karty spojení firem, organizací na území obce (viz příloha č. 1) 

 

Obsahují spojení na statutární zástupce a zodpovědné pracovníky firem a 

organizací, které by v případě vzniku mimořádné události mohly poskytnout pro účely 

záchranných a likvidačních prací svou techniku, pracovní síly, nebo výrobky.  

V těchto kartách spojení je údaj o jejich převaţující činnosti a uveden počet jejich 

zaměstnanců. Vyuţitelnou technikou mohou být například nákladní vozidla, traktory, 

přívěsy, návěsy, kontejnery, stroje a nástroje zámečnických a jiných dílen a podobně. 

Pokud tyto firmy nebo organizace mohou pro případ evakuace rovněţ poskytnout náhradní 

ubytování a stravu, uvede se v kartě spojení ubytovací kapacita jejich zařízení a počet porcí 

jídel, či polotovarů, které jsou schopni denně zajistit.  

 

V kartě spojení je rovněţ uvedeno identifikační číslo dané organizace, pro případ 

proplacení peněţní náhrady za poskytnutí věcného prostředku nebo vykonání pracovní 

výpomoci nebo pracovní povinnosti, případně za způsobenou škodu na základě vystavené 

faktury v souladu s ustanovením § 35 a § 36 krizového zákona [1].  

Pravdivost vyplněných údajů musí být potvrzena v pravém horním rohu této karty jménem 

zpracovatele, datem, kdy údaje do karty zapsal a otiskem razítka dané organizace.  
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Jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva je jejich evakuace. Evakuací 

obyvatelstva se rozumí jejich přemístění z míst ohroţených mimořádnou událostí do míst, 

která zajišťují jejich náhradní ubytování a stravování. Takováto zařízení jsou evidována na 

následujících kartách spojení.  

 

2.5 Karty ubytovacích a stravovacích zařízení na území obce 

(viz příloha č. 2) 

 

Obsahují spojení na firmy a organizace provozující ubytovací a stravovací zařízení 

v dané obci, které budou v případě povodní, sesuvů půdy a jiných mimořádných událostí 

pouţity pro evakuaci osob.  

 

Tato karta spojení obsahuje název a adresu daného zařízení, spojení na statutárního 

zástupce organizace, která zařízení provozuje, dále na zodpovědného pracovníka a recepci 

tohoto zařízení. V kartě je rovněţ informace o převaţující činnost dané organizace, dále je 

zde uveden počet ubytovacích míst, cena za noc, počet stravovacích míst a také informace, 

zda je moţné ubytování s domácími zvířaty (pes, kočka a podobně).  

Také v těchto kartách je uvedeno identifikační a také doplňující identifikační číslo 

organizace, pro případ proplacení peněţní náhrady, či způsobené škody na základě 

vystavené faktury, jak je jiţ uvedeno u karty spojení firem a organizací. Pravdivost 

uvedených údajů a kontaktů potvrdí zpracovatel v pravém horním rohu této karty 

způsobem, jak je na kartě uvedeno.  

 

Místem nouzového ubytování a stravování v případě vzniku mimořádné události mohou 

být také budovy škol v obci. Ubytovací zařízení však poskytnou evakuovaným osobám 

rozhodně lepší podmínky nouzového ubytování, neţ budovy škol a jejich tělocvičen a 

proto se v případě dostačující kapacity při evakuaci upřednostní. 
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2.6 Karty spojení mateřských, základních a jiných škol (viz příloha č. 3)  

 

Obsahují telefonní spojení a bydliště ředitelů a zodpovědných pracovníků těchto 

škol, dále e-mailové adresy a webové stránky škol. Obsahem karet je také kapacita těchto 

zařízení, počet dětí, nebo ţáků dle typu zařízení, dále počet pedagogického personálu a 

počet dalších zaměstnanců těchto škol, počet tříd a míst v jedné třídě, počet tělocvičen a 

jejich plochy, vyvařovací kapacita vyjádřena počtem porcí, které jsou schopni denně 

zajistit, dále počet stravovacích míst, počet sociálních zařízení s upřesněním počtu 

záchodů, umývadel a sprch a také údaj o ubytovací kapacitě a zda se v budově nachází 

místní rozhlas. Do poznámek se mimo jiné uvede, zda jsou součástí daného zařízení ještě 

jiné budovy. 

 

Při nařízení evakuace je důleţité, aby občané dodrţovali zásady pro opuštění bytu nebo 

domu. Je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (kromě 

ledniček a chladniček), uzavřít přívod vody a plynu, ověřit si, zda sousedé vědí o evakuaci, 

dětem vloţit do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou, kočky a psi se berou s sebou, 

ostatní domácí zvířata zásobit krmením a vodou. 

Do místa určeného shromáţdiště je nutné se dostavit s evakuačním zavazadlem. 

 

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména: 

 osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti 

 léky a pouţívané zdravotní pomůcky 

 mobilní telefon s nabíječkou 

 hygienické a toaletní potřeby 

 náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel, nebo přikrývku 

 základní trvanlivé potraviny (dobře zabalené nebo v konzervách) a pitnou vodou, to 

vše na 2 – 3 dny, jídelní misku a příbor 

 ostatní předměty, např. kapesní nůţ a svítilnu, zápalky, otvírač na konzervy, knihy, 

přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi. 
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Právnické a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními 

pracemi a s jejich přípravou povinny podle ustanovení § 23 zákona o IZS [5], pokud 

provozují školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytvořit v nich podmínky 

pro výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, 

ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných 

prostředků.  

2.7 Karty spojení důležitých a významných objektů na území obce 

 

Evidují rizikové objekty, které mohou být místem vzniku havárie, nebo mohou být 

důleţité pro řešení krizových situací. Takovými objekty jsou například čerpací stanice 

pohonných hmot, pošty, které se nacházejí takřka v kaţdé obci a další. Dále tyto karty 

obsahují objekty kulturního dědictví, jako například kostely, kapličky, muzea a rovněţ 

objekty s velkou koncentrací osob jako supermarkety, sociální a zdravotnická zařízení, 

domovy důchodců a podobně, které bude třeba v případě hrozby nebo vzniku určité 

mimořádné události zkontaktovat.  

U kaţdého objektu je uvedena kontaktní osoba, její bydliště a její telefonní číslo. U 

čerpacích stanic je uveden počet zásobníků pohonných hmot a jejich kapacita. V případě 

pošty se uvádí také její otevírací doba. 

 

2.8 Krizová karta obce 

 

Krizová kartka obce slouţí pro přehledné znázornění počtu obyvatel mající trvalé 

bydliště v obci, základních kontaktů orgánů obce, kontakty na starosty sousedních obcí, 

případě jejich zástupců, telefonní kontakty vedoucích osob významných objektů v obci, 

jako jsou školy, školky, ale i průmyslové objekty a kontakty na velitele hasičů. Mohou také  

obsahovat tísňové a důleţité linky, havarijní sluţby a rizika v obci. 
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    Obrázek 3 Krizová karta obce (Zdroj obec Sviadnov) 
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3. Operační plány 

 

V rámci zpracovávání krizových plánů pro jednotlivé obce, byly jiţ zpracovány 

operační plány „ptačí chřipka“, „povodně“ a „sesuvy půdy“. 

 

Obsahem kaţdého operačního plánů jsou obecné informace o konkrétní mimořádné 

události, postup jejího řešení, úkoly obce v dané krizové situaci, informace pro veřejnost, 

důleţité kontakty a jiné materiály související s danou mimořádnou událostí. 

Jako například úkoly obce a s nimi související materiály, které jsou obsahem operačních 

plánů ptačí chřipka, povodňového a evakuačního plánu. 

 

3.1 Ptačí chřipka 

 

Obec  

 o události (nález většího počtu uhynulých ptáků a to více jak 5 kusů nebo  

i jednotlivých uhynulých vodních ptáků) informuje KVS pro MSK, starosty 

okolních obcí a pracovníky krizového řízení statutárního města Frýdku-Místku 

 při prvním potvrzeném případu v okruhu tří kilometrů od ohniska nákazy vyhlásí 

ochranné pásmo a do deseti kilometrů pásmo dozoru. V těchto pásmech pak ve 

spolupráci s IZS dojde k likvidaci celého chovu, bude zakázán přesun zvířat a chov 

drůbeţe venku, v okruhu deseti kilometrů budou inspektoři kontrolovat ptáky 

drobných chovatelů. 

 zajistí sčítání drůbeţe v ochranném pásmu 3 km od ohniska nákazy. Ke sčítání 

drůbeţe ustanoví sčitatele, kteří budou vybaveni ochrannými pomůckami, formuláři 

k evidenci drůbeţe v drobných chovech (soupisy chovatelů, soupisy zvířat k 

případnému utracení) 

 na návrh KVS vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření 

a dozírá na jejich plnění 

 informuje občany o mimořádné situaci 
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 podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma čí pásma dozoru na 

zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným 

orgánem VS 

 zajišťuje doprovod osob provádějící utracení (ve spolupráci s PČR) 

 zajišťuje soupisy utracené drůbeţe 

 zajišťuje svoz utracených zvířat v obci 

 

Obec hradí náklady za úkony (asanace, dezinfekce), sčítání drůbeţe v ohnisku, ochranné 

pomůcky atd. Školení sčitatelů provádí KVS. O spolupráci ke sčítání je moţné poţádat 

myslivecké sdruţení nebo chovatelská sdruţení.  

 

Drobný chovatel oznámí sčitateli jiţ před vstupem na jeho pozemek, v jakém stavu je 

drůbeţ, zda je zdravá nebo zda něco uhynulo. Při sčítání musí být jednotlivé kusy přesně 

spočítané, nesmí jít o odhad a to z důvodu uhrazení finanční náhrady za drůbeţ. Pokud 

chovatel nesouhlasí s cenou za utracenou drůbeţ, můţe si vzít soudního znalce k odhadnutí 

ceny. Drobnému chovateli se poskytuje náhrada za drůbeţ a vejce.  

Náhrada se neposkytuje za uhynulou drůbeţ a za úkony. Náhrady za utracenou drůbeţ a 

vejce ţádá chovatel na ministerstvu zemědělství po odsouhlasení krajské veterinární 

správy. K ţádosti o náhrady musí být přiloţeny všechny doklady (ústřiţky, účtenky) a 

zašle se na ministerstvo zemědělství a potom na ministerstvo financí. 

 

V případě výskytu nákazové situace se bude postupovat podle mimořádných veterinárních 

opatření vydaných Krajskou veterinární správou (dle zákona č. 166/1999 Sb. [8]) 

Pro splnění uvedených úkolů, operační plán obsahuje důleţité kontakty na rozhodující a 

poradní organizace a na bezplatnou telefonní linku ministerstva zemědělství, určenou pro 

poskytování informací o ptačí chřipce. Dále obsahuje zásady osobní ochrany při nálezu 

uhynulých ptáků a odběru vzorků a další informace pro veřejnost, které se v případě 

výskytu této mimořádné události vyvěsí na úřední desce a místech k tomu v obci 

obvyklých.  

Součástí je také předtisk oprávnění ke sčítání drůbeţe, dále předtisk sčítacího listu - 

drůbeţe a jiných ptáků v drobnochovu a ţádost o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) 

nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s touto nebezpečnou nákazou.   
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Operační plány pro jednotlivé druhy mimořádných událostí jsou zpracovávány na základě 

předchozí analýzy moţných rizik ve správním území ORP Frýdek-Místek. 

 

3.2 Povodňový a evakuační plán 

 (příloha č. 4 zápis povodňové komise obce) 

Povodňový a evakuační plán je souhrn organizačních a technických opatření k odvrácení 

nebo zmírnění škod při povodních, popřípadě jiných ohroţení a k evakuaci osob mimo 

nebezpečnou - ohroţenou oblast. Úkolem je zamezení ztrát na ţivotech a majetku občanů, 

společnosti a na ţivotním prostředí. 

Cílem postupu je poskytnout osobám ucelenou informaci o způsobu zajištění vlastního 

bezpečí. 

3.2.1 Pojmy a definice 

Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. [10] byla dána povinnost správců, uţivatelů a vlastníků 

nemovitostí na vodních tocích nebo v zátopových úsecích zpracovat přípravu ochrany před 

povodněmi do vlastních povodňových plánů. 

Ochrana obyvatelstva je plněním úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí, nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, 

zdraví a majetku. 

Záchranné práce je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku 

nebo ţivotního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

 

3.2.2 Druh a rozsah ohrožení 

 přirozená povodeň – zvaţována je moţnost průběhu povodně vzhledem k údajům 

udávaných Českým hydrometeorologickým ústavem a skutečným historickým 

povodním, účinnosti předpovědi a předpokládaný rozsah ohroţení 
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 přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - zvaţována je moţnost 

mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní, jako je sesuv půdy, 

ledové jevy, plovoucí předměty s určením kritických míst pro jejich vznik 

 zvláštní povodeň způsobena umělými vlivy – je uvedena charakteristika vodních 

děl v zájmovém povodí podle jejich kategorizace se zhodnocením míry rizika, 

vyplývající z existence vodních děl, předpoklady a technické příčiny vzniku 

havárie a rozsahu následků. 

 

3.2.3 Popis procesu a schéma 

 

Pro řešení mimořádných stavů je ustavena Havarijní komise Regionu Východní 

Morava. Povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje činnost směřující k předcházení, 

případně zmírnění účinků zátopových vod ohroţující dané území. Povodňová komise se 

schází dle potřeby. O svém jednání a o technických prohlídkách vyhotovuje písemný 

záznam pověřenou osobou, který se stává součástí záznamů v povodňové knize. Počínaje 

vyhlášením II. stupně povodňového nebezpečí, shromáţdí se členové povodňové komise 

v kanceláři starosty a zabezpečují nutná protipovodňová opatření ve spolupráci s těmi 

sloţkami, které mají vztah k protipovodňovým opatřením. Usnesení protipovodňové 

komise jsou závazná pro všechny, jimţ jsou určena. 

Povodňová kniha je pracovní deník povodňové komise, do níţ se zapisuje 

 doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsob a doba přijetí 

 doslovné znění odeslaných zpráv, způsob odeslání, osoby odesílatele s udáním času 

odeslání 

 zápisy povodňové komise – zápisy, protokoly o prohlídkách, atd. 

Zápisy do povodňové knihy smí provádět jen osoby tím pověřené, kaţdý zápis musí být 

podepsán osobou provádějící záznam. Mezi tyto osoby patří 

 členové povodňové komise 

 sluţbu konající technik 

 jiné osoby pověřené předsedou povodňové komise 
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Zápisy musí být prováděny jen perem a čitelně. V knize nesmí být ţádné údaje mazány, 

chybné údaje můţe opravit jen osoba oprávněná provádět zápis, která provedenou opravu 

parafuje. Povodňová kniha je uloţena v kanceláři starosty. 

 

3.2.4 Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity 

Povodňový plán stanoví tři stupně povodňové aktivity. Vyhlašují se na základě 

dosaţení určitého stavu na vybraných vodočtech. 

První stupeň – stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí, přičemţ za nebezpečí povodně se povaţuje  

 dosaţení určitého stavu na vybraných vodočtech,  

 náhlé tání podle meteorologické předpovědi,  

 sráţky větší intenzity,  

 souvislé zámrzy toku 

Druhý stupeň – stav pohotovosti – nastává v bodě, vlastní povodně na základě údajů 

hlídkové sluţby a zpráv předpovědní a hlásné sluţby, přičemţ za povodeň se povaţuje 

 dosaţení určitého stavu na vybraných vodočtech 

 přechodné výrazné stoupání hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití z koryta 

 přechodné výrazné stoupání hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta jiţ 

rozlévá 

 přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, popřípadě 

tvoření ledových bariér 

 mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají 

umělou průtokovou vlnu 

Třetí stupeň – stav ohroţení – při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby 

záchranné práce, nastává při 

 dosaţení určitého stavu na vybraných vodočtech 

 bezprostředním nebezpečí ohroţení majetku a ţivotů v zátopové oblasti 
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 vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-

bezpečnostního dohledu 

 mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají 

umělou průtokovou vlnu 

Po skončené povodni provede povodňová komise prohlídku zatopených oblastí a sepíše 

protokol, v němţ bude uveden soupis a vyčíslení škod způsobených povodní.  

4. Systém AMDS 

 

Automatic Message Delivery System – Automatický systém odesílání hlasových zpráv. 

 Systém pro svolávání pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony nebo pevné 

linky.  

 Systém obvolává jednotlivé osoby a předává informace o dané situaci formou 

hlasové zprávy.  

 Hlasová zpráva se generuje buď automaticky v reálném čase bez zásahu lidského 

faktoru, nebo ji vytváří pověřená osoba pomocí technologie Text to Speech.  

 Lze pouţít i předem připravený zvuk. Kapacita systému je aţ 30 osob v jeden 

okamţik. 

 

Systém AMDS lze vyuţít: 

 Vyhlašování poplachu JSDHO – 390 jednotek, coţ představuje cca 9000 osob.  

 Svolávání bezpečnostních rad a krizových štábů obcí, povodňových komisí obcí.  

 Rozesílání výstrah ČHMÚ obcím.  

 Média a další informování, kde je důleţité znát výsledek informování. 

 

Fungování systému AMDS: 

 Při hlasovém vyrozumívání bude systém AMDS volat všem vyrozumívaným 

osobám z telefonního čísla 950 730 980.  

 Bude-li mobil zobrazovat volání s uvedenou identifikací, jedná se vţdy o 

vyrozumívací systém Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 
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 V rámci hlasového vyrozumívání je vţdy odeslána vyrozumívané osobě i totoţná 

zpráva formou SMS. Tyto SMS budou vyrozumívané osobě doručeny pomocí 

daných GSM bran. 

 Po přijetí volání bude příjemci přehrána úvodní hláška – představení a následně 

bude příjemce vybídnut k přijetí či odmítnutí zprávy. 

 Pro přijetí zprávy je potřeba stisknout klávesu 1. 

 Pro odmítnutí zprávy je potřeba stisknout klávesu 2. 

 Pokud se systém příjemci napoprvé nedovolá, zavěsí a po 30-ti vteřinách volání 

opakuje. 

 Systém ignoruje hlasovou schránku. 

 Jedná se o tzv. obousměrný systém, tudíţ systém ví a umí vyhodnotit, zda příjemce 

hlasovou zprávu přijal či nikoli, na rozdíl od zasílání SMS zpráv. 

 Operační středisko má k dispozici report o vysílání, kde si je schopno ověřit, jak 

vyrozumívání osob probíhalo či probíhá a s jakým výsledkem. 

 Systém je robustní a rychlý. 

 

 

 

Obrázek 4 Schéma zapojení systému AMDS 
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5. Systém ARGIS 

 

ARGIS je Informační systém plánování civilních zdrojů, který provozuje Správa státních 

hmotných rezerv jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro 

krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů. 

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s 

rozšířenou působností (ORP), přes úroveň krajských úřadů aţ po ministerstva a ostatní 

ústřední správní úřady při plnění povinností uloţených: 

 zákonem č. 241/2000 Sb. [4], 

 zákonem č. 240/2000 Sb. [1] a 

 vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb. [2] 

 

Základním smyslem je sběr a udrţování informací o zdrojích a jejich vazbách. Jedná se jak 

o zdroje podporované státem pro případ válečné situace, tak obecně o jakékoliv zdroje, 

které se na vymezeném území nacházejí a patří podnikům či jiným ekonomickým 

subjektům. 

Systém pro plánování civilních zdrojů zachycuje veškeré potřebné informace o výrobních 

či skladových kapacitách na daném teritoriu a i případné smluvní vztahy hospodářských 

subjektů se státem. 

 

Dnem 4. června 2001 byl zahájen provoz centrální internetové verze IS ARGIS. Uţivatelé 

všech úrovní k systému přistupují pomocí zabezpečené komunikace v prostředí Internetu. 

Nezbytné technické a programové podmínky pro práci s tímto systémem jsou na straně 

uţivatele minimální. 

 

Informační systém ARGIS umoţňuje: 

 Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob, realizovaný rovněţ 

s vyuţitím Internetu 

 práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti  

 podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné 

součásti Krizového plánu.  
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Organizačním prostředkem pro sběr informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) je pro 

tyto účely zpracovaný Číselník nezbytných dodávek. 

Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob je zabezpečen s vyuţitím 

speciálního SW nástroje. Jeho pomocí je HZS krajů za účelem přípravy na krizové situace 

umoţněno vyţadovat, shromaţďovat a evidovat údaje v souladu s odst.(3) § 15 zákona č. 

240/2000 Sb. [1] 

 

IS ARGIS od 1.1.2003 - V důsledku novely výše uvedených zákonů úlohu okresních úřadů 

v oblasti HOPKS přebírají krajské úřady s tím, ţe práva a povinnosti související s 

vyţadováním údajů od ekonomických subjektů za účelem přípravy na krizové situace 

přecházejí na HZS kraje. 

Postavení SSHR se nemění – zůstává gestorem a provozovatelem IS ARGIS. 

 

Nezbytná dodávka je dodávka výrobků, prací a sluţeb, bez níţ nelze zajistit překonání 

krizových stavů. V IS ARGIS je pro snadný výběr vhodné firmy sekce „Rejstřík 

ekonomických subjektů", kde je seznam všech podnikajících firem, které by mohly 

nějakou dodávku poskytnout. 

 

Dodavatelem nezbytné dodávky je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba 

se sídlem na území České republiky a organizační sloţka právnické osoby se sídlem v 

zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo 

podnikání zapsanou činnost umoţňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je 

schopna dodat předmět nezbytné dodávky. 

 

Podniku, který byl vybrán na poskytnutí nezbytné dodávky, se zašle oslovovací dopis v 

písemné nebo elektronické podobě. V rámci tohoto oslovení je firmě přiděleno uţivatelské 

jméno a heslo, pod kterým se mohou přihlásit do IS AGRIS. Veškeré údaje o svém 

podniku mohou tedy vkládat do IS ARGIS sami nebo prostřednictvím pracovníka HZS 

Moravskoslezského kraje. 
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Všechny informace, které IS ARGIS obsahuje, slouţí především starostům obcí a 

hejtmanovi k řešení krizových situací. Ti si mohou v případě potřeby vybrat ze seznamu 

vhodný subjekt na poskytnutí nezbytné dodávky. 

6. Analýza použití a dostupnost pomůcek 

 

Město Frýdek-Místek má ve správním obvodě mnoho obcí, proto jsem oslovil několik 

starostů větších z nich, abych se dozvěděl důleţité informace ohledně pouţívání pomůcek 

k podpoře krizového řízení. Poloţil jsem jim pár krátkých otázek, které měly znění: 

 1. Pouţíváte pomůcky pro podporu krizového řízení  

 2. Jsou napsány srozumitelnou formou  

 3. Jste spokojeni s obsahem dokumentů 

 4. Změnili byste něco v obsahu dokumentů 

 5. Aktualizujete obsah dokumentů 

 6. Jak často aktualizujete obsah 

 7. Pokud máte zřízen sbor dobrovolných hasičů, pouţíváte systém AMDS 

 8. Navrhli byste nějakou změnu pro zlepšení pouţitelnosti pomůcek 

Odpovědi jsem zanesl do následující tabulky. 

Tabulka 1 Odpovědi tázaných starostů obcí 

Otázka č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Starosta 

obce 

Baška ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Brušperk ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Dobrá ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Kozlovice ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Paskov ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Sviadnov ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně NENÍ NE 

Vojkovice ANO ANO ANO NE ANO 1x ročně ANO NE 

Ţabeň ANO ANO ANO ANO ANO 1x ročně ANO ANO 

 



 

33 

 

Pouţívanými pomůckami se rozumí krizové karty obcí, karty spojení, operační plány a 

systém AMDS, například pro svolávání jednotek dobrovolných hasičů. 

Aktualizace pomůcek se provádí kaţdý rok, popřípadě co dva roky, v některých případech 

po mimořádných událostech, jako jsou povodně, nebo po skončení volebního období 

starosty. 

Z tabulky vyplývají shodné odpovědi všech starostů obcí, které přisuzuji zpracování 

konceptu krizového plánování magistrátem města v roce 2011, který ho rozesílal všem 

obcím spadajícím pod statutární město Frýdek-Místek. Pouze starosta Ţabně by preferoval 

srozumitelnější formu operačních plánů, ve smyslu zkrácenější verze. Proto bych 

navrhoval zpracování dokumentu pod názvem „Příruční blok“, který by starostové obcí 

měli na rychle a lehce dostupném místě, nejlépe na pracovním stole, ve kterém by byly 

zpracovány a očíslovány základní náhledy všech dostupných pomůcek, popřípadě důleţitá 

telefonní čísla. Dále sloţky, umístěné na viditelném místě, seřazené podle čísel 

odpovídajícím odkazům v  Příručním bloku. V případě potřeby starosty vyřešit daný 

problém, by v prvé řadě nahlédl do Příručního bloku, ve kterém by nalezl potřebné 

informace. Pokud by tento byl nedostačující, přistoupil by k nahlédnutí do dokumentu 

v plném znění, který by vyhledal podle očíslování z Příručního bloku, ve kterém by mohlo 

být zaneseno i místo uloţení daného dokumentu.  
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7. Závěr 

 

Obec je základní územní jednotkou a společenství občanů, proto je nezbytné zajistit 

jejich dostatečnou ochranu a bezpečnost. Nachází se zde významné objekty, které jsou 

důleţité pro chod města, a které pro něj mají z pohledu fungování strategický význam. 

Proto vedení města a obcí vytvořilo novou koncepci krizového plánu, aby v maximální 

míře zamezili ztráty na ţivotech a majetku občanů, společnosti a na ţivotním prostředí.  

Cílem této práce bylo vyhodnocení potřeb vytvoření pomůcek a jejich dostupnost pro 

praxi, posoudit pouţívání jiţ zavedených pomůcek pro podporu krizového řízení v obcích. 

Zjistit, zda jsou tyto vyuţívány v dostatečné míře, zda starostové obcí rozumí obsahu 

provedení a jsou spokojeni se zpracováním plánů nebo by určité aspekty změnili a 

následně z analýzy navrhnou určité zlepšení jejich pouţívání. Na základě semináře k 

problematice krizového řízení pro starosty obcí, konaného magistrátem města v roce 2011, 

mají starostové obcí správního obvodu ORP Frýdek-Místek informace o krizovém řízení 

dle platné legislativy. Díky těmto krokům, podniknutým magistrátem města, mají 

starostové obcí dostačující prostředky pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů a 

nepotřebují ţádné další. Toto bylo zjištěno formou dotazů, uvedených v tabulce č.1. 

Z hlediska struktury byla tato práce členěna do tří kapitol, přičemţ první kapitola je 

zaměřena na legislativní úpravu. Je zde popsáno, z čeho se skládá obec, jak funguje a kdo 

ji tvoří. 

Druhá kapitola je jiţ zaměřena na dostupnost pomůcek vyuţívaných starostou obce, jakou 

jsou katy spojení, krizoví karty obcí, operační plány a systémy pro svolávání jednotek 

dobrovolných hasičů AMDS a softwarový systém ARGIS, který se vyuţívá pro plánování 

civilních zdrojů. 

Obsahem třetí kapitoly je samotná analýza pouţití a dostupnost pomůcek, kde je navrţen 

moţný návrh pro zlepšení jejich pouţívání. Výsledky provedeného dotazníku ukázaly, ţe 

všichni starostové mají pomůcky dobře dostupné, pouţívají je přesně podle stanovených 

kriterií a nemají potřebu na nich cokoliv měnit ani vytvářet další.  
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Příloha č. 1 Vzor Karty spojení firem, organizací na území obce  

Karta firem, organizací  

na území obce  

 

 

Název organizace Adresa 

IČO   

Statutární zástupce  Informace o firmě, organizací 

Telefonní spojení 

(práce) 

 Počet zaměstnanců  

Mobilní telefon  
Převaţující činnost 

organizace 

 

Fax   

Stručný přehled prostředků a činností firmy 

vyuţitelných při mimořádných událostech 

 

 

Přehled techniky:   

 

 

Výrobní přehled:  

 

Email  

Internetová stránka  

Zodpovědný 

pracovník 

 

Telefonní spojení 

(práce) 

 

Mobilní telefon  

Poznámka 

Zpracoval : 

 

Dne : 

 

Razítko organizace: 
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Příloha č. 2 Vzor Karty spojení ubytovacích a stravovacích zařízení  

Karta ubytovacích  

a stravovacích zařízení  

na území obce  

Název organizace Adresa 

IČO  Spojení na recepci ( 24 hodin denně) 

DIČ  Telefonní spojení  

Statutární 

zástupce 
 Mobilní telefon 

 

Telefonní spojení   Fax  

Mobilní telefon  E-mail:  

Fax    

Email  Informace o firmě, organizací 

Internetová stránka  Převaţující činnost 

organizace 

 

Zodpovědný 

pracovník 

  

Telefonní spojení   Počet ubytovacích míst Ubytování, stravování 

Mobilní telefon  Počet stravovacích míst  

Poznámka Moţnost ubytování 

s domácími zvířaty  
Ano / Ne 

  

  

  

Zpracoval : 

 

Dne : 

 

Razítko organizace: 
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Příloha č. 3  Vzor Karty spojení škol a školských zařízení  

Karta škol a školských  

zařízení 

 
 

Název zařízení 
 

 

 

Adresa 
 

 

 

 

Ředitel/ ředitelka 

školského zařízení 
 Informace o školském zařízení 

Telefonní spojení 

(práce) 
 Kapacita zařízení  

Mobilní telefon  
Počet ţáků od 3 do 6 

let   
 

Telefonní spojení  

(domů) 
 

Pedagogický personál 

(počet) 
 

Bydliště ředitele/ 

ředitelky 
 

Počet zaměstnanců  

(bez pedagogického 

personálu) 

 

Fax  
Počet tříd/ počet míst 

v jedné třídě 
 

E-mail  
Počet tělocvičen/ 

plocha m2 
 

Internetová stránka  
Vyvařovací kapacita  

(počet porcí) 
 

Zodpovědný 

pracovník 
 

Počet stravovacích 

míst 
 

Funkce  
Počet sociálních 

zařízení 
 

Telefonní spojení 

(práce) 
 

Místní rozhlas  

(ano, ne) 
 

Mobilní telefon  
Ubytovací kapacita 

(počet) 
 

Telefonní spojení 

(domů) 
 

Poznámka  

 

Bydliště 

zodpovědného 

pracovníka 

 

Zpracoval : 

 

Dne : 

 

Razítko organizace: 
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Příloha č. 4  Zápis povodňové komise obce 

 


