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Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části je uvedena 

definice obcí, dále je popsána bezpečnost v zákonech, povinnosti orgánů obce při 

zajištění bezpečnosti a jejich součinnost se složkami integrovaného záchranného 

systému. V další části se věnuji krizovému řízení na úrovni prevence a řešení 

krizových stavů. Následuje strategie plánování a struktura strategického plánu. 

V závěru popisuji získané poznatky o současném stavu a přikládám návrh koncepčního 

dokumentu k zajištění bezpečnosti v obci. 

 

The annotation 

Hýlová , B:   Conception of  securing  safety  in the village. Ostrava 2008. Bachelor 

work on Faculty of security  engineering of Mining College – Technician university 

Ostgrava.  Head of bachalor work  Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Key  words:  safety, village, law, organisation, plan 

 

     The bachalor work is departed into three main parts. In the first part is 

mentioned the definition of the villages, further  the  security is described in the laws, 

the duties village authorities  for safety securing and their cooperation  with the 

components of the integrated rescue system. In the further part I  follow the  crisis 

operating on the prevention and solving of the crisis  states. It follows the strategy of 

planning and structur of strategic plan.  In the end I describe the learned knowledges 

about the present state and  enclose the proposal of the  conceptual dokument for the  

village security. 

 

 

 3



Obsah: 

1. Úvod                                                                                                                5 

2. Literární rešerše                                                                                            6 

3. Obec                                                                                                                8 

3.1. Orgány obce                                                                                            8 

4. Bezpečnost v zákonech                                                                                  9 

4.1. Složky IZS                                                                                               9 

4.2. Obecní policie                                                                                       10 

4.3. SDH                                                                                                       11 

4.4. Povinnosti orgánů obce                                                                       11 

5. Krizové řízení                                                                                              12 

5.1. Prevence a příprava                                                                             12 

5.2. Řešení krizových situací                                                                      14 

6. Schéma zajištění bezpečnosti obce                                                            17 

7. Problematika povodní                                                                                18 

8. Krizové stavy                                                                                               19 

9. Strategické plánování                                                                                 19 

9.1. Základní kroky a nástroje tvorby strategického plánu                   20 

9.2. Struktura strategického plánu                                                           21 

10. Průzkum v terénu                                                                                       25 

11. Návrh koncepčního dokumentu k zajištění bezpečnosti v obci              26 

12. Závěr                                                                                                            28 

13. Seznam použité literatury                                                                          29 

14. Seznam použitých zkratek                                                                         31 

15. Seznam příloh                                                                                             32 

 

 

 4



1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma, v poslední době stále více 

vystupující do popředí a do podvědomí lidí a to je bezpečnost. Roste kriminalita, 

stoupá nebezpečí teroristických útoků, průmyslových havárií a v neposlední řadě je zde 

nutno zahrnout různé přírodní vlivy. Právě z důvodu různorodosti těchto vlivů a jejich 

četností, lze předpokládat, že zajištění bezpečnosti bude stále složitějším a náročnějším 

problémem. Bohužel ve většině případů si občané pojem zabezpečení a bezpečnost 

uvědomují až s tragickými následky událostí, kdy životy, zdraví a majetek občanů 

nebyly dostatečně zabezpečeny. 

 

Bezpečnost je zajišťována na všech úrovních veřejné správy. Na úrovni 

jednotlivých organizací však může být zajištění bezpečnosti různě vnímáno, respektive 

aktivity v oblasti zajišťování bezpečnosti, mohou být vykonávány s různou prioritou. 

Tato práce je zaměřena na základní úroveň státní správy, tj. na úroveň obce. Dává si za 

cíl přispět k diskuzi k problematice zajišťování bezpečnosti těchto územních celků tím, 

že se zaměří na tvorbu koncepčního dokumentu k zajištění bezpečnosti. 

 

Pojem „bezpečnost“ není v českém právním řádu vymezen. Odborná teorie 

uvádí, že bezpečnost je stav, při kterém má vznik újmy na životech a zdraví lidí, 

majetku, životního prostředí a v poslední době i u kritické infrastruktury, přijatelnou 

pravděpodobnost. Bezpečnost je tedy žádoucím stavem, který je zajišťován 

usměrněným řízením, prováděným státem a jeho orgány, za pomoci souhrnu 

technických, organizačních, právních, finančních a výchovných opatření [4]. 

 

Výraz koncepce jsem pojala v této práci, jako konstrukční princip různých 

činností. Proto se zde skloubí výklad postavení obce a vymezení jejích úkolů při 

zajištění bezpečnosti, na základě dotčených právních předpisů, spolu s posouzením 

veškerých získaných poznatků. 
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2. Literární rešerše 

• Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového management, Ostrava: Edice  

            SPBI Spectrum, ISBN: 80-86634-44-2 

            Předkládaný text se zabývá základy krizového řízení, plánování a výběrem    

            pracovníků v oblasti záchranných služeb. Slouží k přípravě lidí, kteří se budou   

            zabývat problematikou řešení mimořádných a krizových situací. 

•   Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém,      

            Ostrava: Edice SPBI Spectrum, ISBN: 88-86634-55-8 

            Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v   

            České republice – nazýváme integrovyným záchranným systémem (IZS).   

            Integrovaný záchranný systém je zde popsán, jako systém spolupráce  

            a koordinace všech složek orgánů státní správy a samosprávy, fyzických 

            a právnických osob při záchranných a likvidačních pracích. Popisuje také  

            systém havarijního plánování a vztah IZS  k havarijním plánům. 

• Martínek, M., Adamec V., Hanuška Z.: Řešení mimořádných událostí, MV- 

            generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ISBN: 80-86640-64-7 

            Tato publikace je vydána jako příručka pro starosty obcí a referenty prevence   

            Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Úvodem jsou zde zmíněny zákony,   

            ze kterých jsou stanoveny povinnosti orgánům obce k řešení požární ochrany,     

            mimořádných událostí a krizových situací. V celku přehledným systémem v  

            jednotlivých bodech je zde věnována pozornost povinnostem obce při přípravě    

            na mimořádné události, při ochraně obyvatel a při vlastním řešení krizových  

            situací. 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů. 

            Zákon upravuje problematiku obecních ustanovení, samostatné a přenesené      

            působnosti obce, orgánů obce, dozoru nad výkonem samostatné a přenesené  

            působnosti a problematiku statutárních měst. 

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

            některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

            Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky a  

            působnost. Dále stanovuje působnost a pravomoce orgánů územních  

            samosprávných celků. Vymezuje také práva právnických a fyzických osob při  
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            přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při  

            ochraně obyvatelstva. 

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

            zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

            Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů   

            územních samosprávných celků. Dále stanovuje práva a povinnosti  

            právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, nesouvisející se  

            zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich  

            řešení. 

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

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje přípravu a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Dále stanovuje pravomoc vlády a správních úřadů a řeší práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební  

            zákon). Tento zákon upravuje cíle a úkoly územního plánování. Upravuje   

            soustavu orgánů a nástrojů územního plánování, vyhodnocování vlivů na  

            rozvoj území, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné  

            infrastruktury. Upravuje také evidence územně plánovací činnosti. 

• Strategický plán rozvoje, http://www.rra-strednicechy.cz/?id=281 

            Na této stránce je uveden strategický plán sociálně ekonomického rozvoje   

            města, obce a regionu. Dostupné dne: 19.4.2008 

• Ochrana obyvatel, http://www.ochranaobyvatel.cz/?Show=Projekty 

           V rámci práce expertní skupiny Centra pro bezpečný stát vznikla iniciativa,   

           zaměřená na komunikaci s obyvateli v době ohrožení a na rozvoj preventivního    

           vzdělávání obyvatelstva. Dostupné dne: 19.4.2008 
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3. Obec 

Obce dělíme na: 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 

Má-li obec alespoň 3000 obyvatel, může se stát městem. Na návrh obce tak stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

Specifické postavení má, v souvislosti s problematikou obcí, hlavní město Praha. 

Působnost hlavního města je vymezena samostatným zákonem1. Uvádí se v něm, že 

město Praha je hlavním městem České republiky, krajem a zároveň obcí. 

 

Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní 

správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy 

v přenesené působnosti [5]. 

Určenou obcí je každá obec s rozšířenou působností a dále obec, kde na 

základě analýzy ohrožení je účelné rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje 

na místní podmínky [5]. 

3.1. Orgány obce 

Výkon samostatné působnosti obce vykonává zastupitelstvo obce. Dalším 

výkonným orgánem je rada obce, složená ze starosty, místostarosty a lichého počtu 

volených zastupitelů. Za výkon své působnosti se rada zodpovídá zastupitelstvu obce.   

Postavení obcí, jejich pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích2. 

Dle jeho znění je hlavním úkolem obce péče o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů. 

Orgány obce mají nejen mnoho pravomocí, ale i povinností, které se dotýkají různých 

oblastí všestranného rozvoje obce a života jejích obyvatel.  

K uskutečnění všech společných zájmů a cílů je však také potřeba zajistit i bezpečnost 

obce, obyvatel a jejich majetku. Bezpečnost obcí je řešena mnoha právními předpisy. 

                                                 
1  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
2  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
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4. Bezpečnost v zákonech 

Při zajišťování bezpečnosti obce se obec opírá o znění příslušných zákonů. 

Jako „krizová legislativa.“ je nazývána skupina zákonů, které vymezují úkoly, 

související s předcházením vzniku mimořádných událostí (krizových situací), 

vytvářením podmínek pro provádění záchranných a likvidačních prací a odstraňování 

následků mimořádných událostí resp. krizových situací a odpovědnost za jejich 

provádění. 

 

Fungování obce v krizovém řízení je vymezeno krizovým zákonem3 a jeho 

prováděcími předpisy [17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Zákon o integrovaném záchranném systému stanoví orgánům obce všeobecně, aby 

zajišťovaly připravenost obce na mimořádné události, podílely se na záchranných a 

likvidačních pracích a na ochraně obyvatelstva [9]. 

4.1. Složky IZS 

V závislosti na působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme: 

• základní složky IZS, 

• ostatní složky IZS. 

Základní složky IZS jsou páteří systému, neboť zajišťují: 

• nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, 

• vyhodnocení MU, 

• neodkladný zásah v místě MU. 

 

Základními jednotkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky 

požární ochrany, zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále policie ČR a 

Zdravotnická záchranná služba. Ostatními složkami IZS, které lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím jsou: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

• ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě policie ČR), 

• ostatní záchranné sbory (kromě HZS ČR), 

• orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), 

                                                 
3  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů. 

Bezpečnost obce však zajišťuje převážně obecní policie a jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. 

 

4.2. Obecní policie 

Pojem a postavení obecní policie 

Obecní policie je orgánem obce. Jejím hlavním úkolem je zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Rozlišujeme obecní 

policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, které jsou zřizovány městy.    

Z hlediska pravomocí však není mezi obecní a městskou policií žádný rozdíl. Rozdíl je 

pouze v názvu. 

 

Zřizování obecní policie a její řízení 

Obec není povinna obecní policii zřídit. Tento orgán obce může být kdykoliv 

zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné 

vyhlášky. Obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením 

obecní policie jiného člena zastupitelstva, který jedná jménem obce i v 

pracovněprávních vztazích strážníků. Obecní rada může pověřit plněním některých 

úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který splňuje kritéria upravená 

zákonem o obecní policii. 

 

Územní působnost obecní policie, resp. strážníka 

Strážník může vykonávat oprávnění a povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání 

pouze na území obce, která obecní policii zřídila a ke které je strážník v pracovním 

poměru. Z tohoto pravidla však existuje určitá výjimka. Obec, která obecní policii 

nezřídila, může uzavřít s obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), 

která tak učinila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie plnit 

své úkoly i na území této druhé obce. Ke své platnosti vyžaduje tato veřejnoprávní 

smlouva souhlas krajského úřadu. Náležitosti této smlouvy upravuje zákon o obecní 

policii, podpůrně se na právní úpravu veřejnoprávních smluv použijí také příslušná 

ustanovení správního řádu a zákona o obcích. 

 10



4.3. Sbor dobrovolných hasičů obce 

Významným nástrojem obce při provádění záchranných a likvidačních prací     

i v úkolech na úseku ochrany obyvatelstva je jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce, kterou obec zřizuje na základě zákona o požární ochraně.4 Na úseku ochrany 

obyvatelstva se podílí na evakuaci obyvatel, na označování oblastí s výskytem 

nebezpečných látek, na varování obyvatel, na dekontaminaci postižených obyvatel 

nebo majetku, na humanitární pomoci obyvatelstvu a zjištění podmínek pro jeho 

nouzové přežití.  

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zřizována obcí jako její 

organizační složka pro zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými 

událostmi. Obec udržuje akceschopnost jednotky SDH, zabezpečuje odbornou přípravu 

členů jednotky SDH, zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, zřizuje 

ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár, vydává požární řád obce. 

Zřízení jednotky SDH obce je zakotveno v zákoně o požární ochraně5 a obce mohou 

mít i několik jednotek sboru dobrovolných hasičů. Financování jednotky SDH obce 

provádí obec ze svého rozpočtu za využití příspěvků z kraje a ze státního rozpočtu 

formou účelových dotací. 

 

Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany, jsou povinny sdružit prostředky 

na společnou jednotku s hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, jejichž 

jednotky požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem kraje k 

prvnímu zásahu pro uvedenou obec. 

Členové jednotek SDH obcí svou činnost v jednotce zpravidla nevykonávají jako své 

zaměstnání. 

 

4.4. Povinnosti orgánů obce 

Obecní úřad dle znění zákona o integrovaném záchranném systému dále 

hospodaří s materiálem civilní ochrany, poskytuje hasičskému záchrannému sboru 

kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo 

                                                 
4  § 67 zákona č. 133/1985 Sb. 
5  § 67 zákona č. 133/1985 Sb. 
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vnějšího havarijního plánu, vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany 

nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci [9]. 

Obecní úřad dále seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného 

ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 

obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.  

Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a 

územním řízení. 

 

Starosta obce při záchranných a likvidačních pracích zajišťuje varování osob, 

organizuje spolu s velitelem zásahu evakuaci z ohroženého území, organizuje činnost 

obce v podmínkách nouzového přežití a je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby 

k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Starosta obce může zřídit jako svůj pracovní 

orgán pro řešení krizových situací krizový štáb obce. 

 

5. Krizové řízení 

 

Plnění úkolů obce v krizovém řízení probíhá ve dvou rozdílných režimech. Režim bez 

výskytu krizové situace a režim vyvolaný výskytem krizové situace. 

 

Prevence zde znamená minimalizaci zdroje možných rizik, kterého dosáhneme 

cílenými zásahy do rázu krajiny za pomoci stavebních a technických opatření.  

Příprava zahrnuje plánování zdrojů, výcvik zasahujících jednotek a přípravu 

operačních činností s cílem zmírnit dopad mimořádné události na dotčené území. 

 

5.1. Příprava obce na mimořádné události a řešení KS 

Obecní úřad v rámci přípravy na mimořádné události:  

1. Poskytuje podklady a informace záchrannému sboru kraje, potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje. Jsou to: 

• charakteristika území obce (geografické a demografické informace, 

popis infrastruktury), 
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• podklady do plánů konkrétních činností (týkají se zajištění varování, 

evakuace, ukrytí osob a zajištění nouzového přežití), 

• písemné dohody s právnickými a fyzickými osobami o rozsahu pomoci 

při záchranných a likvidačních pracích, 

• údaje o možnosti poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. 

 

2. Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva 

(vychází z analýzy možného ohrožení a používá k tomu formy školení, besed, 

seminářů). 

 

3. Provádí přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci při vzniku MÚ 

(instruktáže, besedy, přednášky za účasti odborníků všech složek IZS). 

 

4. Zajišťuje funkčnost systému varování (signál „Zkouška sirén“ je vyhlašován 

každou první středu v měsíci ve 12.00 hod. a slouží k ověření 

provozuschopnosti sirén. Závady se sdělují HZS kraje). Vede přehled o 

neslyšících občanech a připraví individuální postup jejich varování. 

 

5. Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany. Základem je evidence 

stálých úkrytů, jejich evidenční listy a seznam stálých úkrytů v obci. 

Požadavky na zajištění provozuschopnosti stálých úkrytů CO jsou uvedeny 

v ČSN 73 9050 [20]. 

 

6. Je oprávněn zřizovat zařízení civilní ochrany (postup zřizování zařízení CO a 

odborná příprava jejich personálu je stanoven vyhláškou č. 380/2002 Sb). 

 

7. Je dotčeným orgánem ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 
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8. Finanční zabezpečení čerpá z příspěvku státu na výkon státní správy 

v přenesené působnosti.6 Dále může využít možnosti krajů pro zabezpečení 

jednotlivých úkolů dotacemi do rozpočtu obcí7. 

 

Starosta obce:  

Odpovídá za připravenost obce k řešení MU a za provoz informačních a 

komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených ministerstvem vnitra. 

V rámci prevence je vhodné zajistit pozdější součinnost orgánů zdravotní a hygienické 

služby. Může zřídit krizový štáb obce, jehož členové mají být na činnost při řešení KS  

připravováni. V přípravě na řešení KS by měli členové KŠ správně vytipovat a 

zabezpečit evakuační prostory a promyslet organizaci případné evakuace. 

 

V oblasti přípravy obyvatel k řešení krizové situace mohou být starostům obcí 

nápomocny návrhy, vznikající v rámci projektu „Ochrana obyvatel“, který vznikl na 

půdě Parlamentu ČR. V dubnu roku 2007 vznikla jako jeho součást i pracovní skupina 

iniciativa. Zaměřuje se na komunikaci s obyvateli v dobách ohrožení. Jejím cílem je 

zlepšení komunikace s veřejností v době ohrožení. Projekt „Informační servis CO 

DĚLAT“ – je speciální zdroj odborných zpráv pro starosty a orgány měst a obcí 

(přebírají je i další média a monitoringové společnosti). Připravuje se metodika 

společného postupu s celoplošnými médii a dalšími mediálními partnery při 

vzdělávacích a preventivních akcích pro občany a samosprávy obcí. Připravují se také 

semináře pro občany v rámci jejich preventivního vzdělávání a o komunikaci s občany  

v případě MU. Projekt Ochrana obyvatel je preventivní vzdělávání a informování 

občanů o tom, co může nastat a jak se v dané situaci mají chovat. 

 

5.2. Řešení krizových situací 

V případě vyhlášení krizového stavu jsou orgány obce povinny zajistit 

provedení krizových opatření v podmínkách obce. Pokud je vydáno nařízení obce, 

nabývá účinností okamžikem vyvěšení na úřední desce a zveřejnění musí proběhnout 

ještě dalšími obvyklými způsoby (místní informační způsoby). 

 

                                                 
6  § 7 a § 9 zákona č. 250/2000 Sb. 
7 § 10 zákona č. 250/2000 Sb. 
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Starosta obce: 

• Zabezpečuje varování občanů odpovídající hrozícímu nebezpečí (následuje 

tísňová informace, ze které se obyvatelé dozvědí, co se stalo, jaké nebezpečí 

hrozí, co mají udělat k ochraně svého zdraví a majetku). Zvláštní pozornost je 

nutno věnovat neslyšícím občanům. 

• Aktivuje krizový štáb obce. 

• Nařizuje a organizuje evakuaci osob. 

• Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití. 

• Je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí pomoci. 

• Plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje. 

 

Obecní úřad: 

• Shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob nacházejících se na území obce a 

předává je KÚ do ústřední evidence. 

• Podílí se na zabezpečení veřejného pořádku. 

• Zajišťuje ukrytí a evakuaci obyvatel – přiměřené hrozícímu nebezpečí. Obecní 

úřad je oprávněn využít všech složek IZS k zajištění vyklizení ohrožených zón. 

Ukrytí v mírových podmínkách (únik nebezpečných látek) se zabezpečuje 

v improvizovaných úkrytech. 

Evakuaci zajišťuje pracovní skupina krizového štábu, evakuační a přijímací 

středisko. 

 

    Pracovní skupina krizového štábu analyzuje vývoj krizové situace a řídí 

průběh evakuace. Připravuje technickou a informační podporu nasazeným 

silám a prostředkům a vede celkový přehled jejich nasazení. Organizuje 

ochranu obyvatel postiženého území a jejich zásobování. Zajišťuje spolupráci 

se zdravotnickými a humanitárními organizacemi, informuje veřejnost, 

spolupracuje s krizovým štábem kraje a dokumentuje průběh celé evakuace.  

 

     Evakuační středisko zajišťuje přepravu z míst shromažďování do 

evakuačního střediska. Vede evidenci o příjmu evakuovaných osob, 

přerozděluje evakuované osoby do přijímacích středisek a vytvoří místo pro 

podávání základních informaci v prostoru evakuačního střediska. Poskytuje 
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první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou péči a 

převoz raněných. Vytyčuje trasy k nástupním stanicím hromadné přepravy. 

Zajišťuje nocleh a stravu pro obyvatele, kteří se zdrží v evakuačním středisku 

déle než 12hod. Zajišťuje udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního 

střediska. Podává informace o průběhu evakuace pracovní skupině krizového 

štábu. Je nutno je označit nápisem či platným znakem CO. 

 

    Přijímací středisko – přijímá a přerozděluje evakuované osoby do určených 

cílových míst přemístění a nouzového ubytování. Podává první pomoc a 

zajišťuje případný odvoz nemocných. Informuje evakuované o stavu situace a 

orgány veřejné správy o počtech a potřebách evakuovaných osob a o průběhu 

evakuace. Středisko je nutno označit nápisem či znakem CO. 

 

• Podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel. Zabezpečují nouzové 

ubytování, nouzové zásobování potravinami a vodou a nouzové dodávky 

energií. Zde je vhodné pro dodržení základních hygienických a zdravotních 

podmínek realizovat plnění tohoto úkolu v součinnosti s orgány hygienické či 

zdravotní služby. 

  

V době krizového stavu může obec uložit fyzické osobě povinnost pracovní 

výpomoci - je to povinnost osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné 

pro řešení KS. Ty se konají v místě určeném orgánem krizového řízení a dle potřeb 

situace i nad rámec pracovní doby. Odlišujeme od pracovní povinnosti – to je 

povinnost osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu, práce nutné pro řešení KS. Ty se 

konají v místě určeném orgánem krizového řízení a dle potřeb situace i nad rámec 

pracovní doby. 
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6. Schematické znázornění zajištění bezpečnosti obce 

 

Schematické znázornění nám přibližuje rozdělení zajištění bezpečnosti obce 

v obou režimech:  

 

- v režimu zajištění bezpečnosti obce (prevence a přípravy na KS) - obrázek 1. 

Zajištění bezpečnosti obce v režimu bez výskytu krizové situace spočívá 

v prevenci a přípravě na řešení krizové situace. V rámci této prevence a přípravy je 

zajišťován a kontrolován stav technických prostředků. Dále jsou poskytovány 

informace a informační materiály občanům. Krajskému úřadu a IZS jsou předávány 

informace a data k dalšímu zpracování.  

 
 
 

 
obrázek 1: Prevence a příprava (vlastní tvorba) 
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- v režimu řešení KS - obrázek 2. 

Zajištění bezpečnosti obce v režimu vyvolaném výskytem krizové situace se 

týká již vlastního řešení krizové situace. Je vyhlášen krizový stav, provedeno varování 

občanů, aktivován KŠ a dále se postupuje dle typového, či operačního plánu. 

 

 
obrázek 2: Řešení krizové situace (vlastní tvorba) 

 
 

7. Problematika povodní 

Je-li v územním obvodu obce možnost povodní, může obec zřídit povodňovou 

komisi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Povodňové orgány obcí 

jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. 

 

Povodňové orgány obcí při ochraně před povodněmi zajišťují např.: 

• povodňový plán obce, 

• prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

• organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečují varování obyvatel v územním obvodu obce s využitím jednotného 

systému varování, 

• zabezpečují evakuaci, 

• vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

• v době povodně zajišťují nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, 

• organizují náhradní zásobování a dopravu, 

• provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, 

• vedou záznamy v povodňové knize. 
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8. Krizové stavy 

Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy - stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav.8  

Pro řešení MU na našem území máme tzv. operační plány, které rozpracovávají 

typové plány na místní podmínky. Operační plány se využívají ke zpracování typových 

plánů, které řeší konkrétní krizovou situaci na daném území. Typové plány jsou 

zpracovány na konkrétní typy krizových situací. Přehled MU, typových krizových 

situací i vybraných druhů operačních plánů je uveden v příloze této práce. 

 

9. Strategické plánování 

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (podniku, 

obce či regionu), zaměřené na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj dlouhodobý účel. 

Strategický plán je dlouhodobý a komplexní. Optimalizuje zacházení s lidskými a 

finančními zdroji, není organizaci „vnucen“ zvenčí, ale je výsledkem práce širokého 

okruhu jejich představitelů. Neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby 

organizace, ale naopak, od dlouhodobých cílů odvozuje její žádoucí podobu. 

Neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cíle, ale zahrnuje i reakce na 

budoucí vývoj vnějšího prostředí.  

 

Strategické plánování rozvoje obce především sleduje jiný účel, než strategické 

plánování pro komerční podniky. Město nebo obec je mnohem složitější, než běžná 

organizace. Střetává se v něm mnoho různých i protikladných zájmů a probíhá zde více 

různorodých procesů. Ty přinášejí problémy odlišných příčin a odlišné povahy. Proto 

také mají různé možnosti řešení a různé časové horizonty, v nichž je lze vyřešit.  

Strategický plán tedy definuje společné zájmy obce, obyvatel a podnikatelských 

subjektů. 

 

 

                                                 
8 § 3 zákon č. 240/2000 Sb., čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., čl. 7 zákona č.110/1998 Sb., čl. 43 zákona 

č. 1/1993 Sb. 
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9.1. Základní kroky a nástroje tvorby strategického plánu 

Základní kroky a nástroje tvorby strategického plánu jsou: 

• formulace MISE (hlavního smyslu zpracování strategického plánu obce), 

• zpracování PRŮZKUMU PODNIKATELSKÉHO KLIMATU a PROFILU 

MĚSTA (jako samostatného produktu využitelného jako podkladu pro vnitřní a 

vnější analýzu), 

• VNITŘNÍ ANALÝZA (zhodnocení vlastních předpokladů obce), 

• VNĚJŠÍ ANALÝZA (zhodnocení vnějších faktorů, které mohou výrazně 

ovlivnit rozvoj obce), 

• SWOT ANALÝZA (porovnání silných a slabých stránek obce s vnějšími 

příležitostmi a hrozbami a identifikace hlavních problémů), 

• vymezení STRATEGICKÝCH OBLASTÍ (oblastí, které mají klíčový význam 

pro rozvoj obce), 

• formulace VIZE (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, 

jak má obec v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat), 

• stanovení STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ (klíčových požadovaných tendencí 

vývoje obce v jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti 

jednotlivých záměrů a popis jejich vzájemných vztahů), 

• zpracování AKČNÍCH PLÁNŮ (stanovení konkrétních dílčích cílů pro 

realizaci jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, 

stanovení priorit cílů a úkolů, plán realizace úkolů zahrnující termíny zahájení a 

ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění), 

• založení MONITORINGU (vytvoření systému sledování a vyhodnocování 

průběhu a výsledků realizace strategického plánu), 

• REALIZACE akčních plánů (provádění praktických opatření), 

•  MONITORING (sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategického 

plánu), 

• ADAPTACE (úprava strategického plánu v závislosti na průběhu a výsledcích 

realizace, na vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším prostředí). 

 

Přehled činností a jejich zajištění 
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Vlastní zpracování strategického plánu sestává z řady činností, které je možné rozdělit 

do sedmi oblastí. Jsou to:  

(1) přípravné činnosti,  

(2) organizační a řídící činnosti,  

(3) zpracování podkladových materiálů,  

(4) vytvoření strategických dokumentů, tj. hlavních výstupů strategického plánu,  

(5) zveřejňování a projednávání strategických dokumentů,  

(6) realizace praktických opatření   

(7) vyhodnocování výsledků. 

 

Všechny činnosti v rámci zpracování strategického plánu rozvoje města, obce 

nebo mikroregionu je nutné zajistit tak, aby probíhaly ve správnou dobu a 

koordinovaně s dalšími činnostmi. Vzhledem k velkému rozsahu a k dlouhodobému 

charakteru většiny těchto činností z toho vyplývá nezbytnost vytvořit pružnou, ale 

přesně definovanou organizační a řídící strukturu procesu strategického plánovaní a 

zabezpečit jak její personální obsazení, tak materiální a technické zázemí. 

 

9.2. Struktura strategického plánu 

Strukturu strategického plánování tvoří: 

Koordinační skupina - koordinuje a kontroluje průběh zpracovávání 

strategického plánu.  

 

Strategický tým – je založen koordinační skupinou. Zpracovává strategické 

dokumenty (tj. formulace mise, provedení SWOT analýzy a definování strategických 

oblastí) a zakládá realizační týmy pro jednotlivé strategické oblasti, kontroluje 

realizaci akčních plánů a provádění adaptací strategického plánu.  

Strategický tým tvoří zástupci obce, podniků a dalších významných institucí a 

organizací působících v obci. Jsou to lidé, kteří žijí nebo pracují v místě dost dlouho, 

aby znali významné možnosti a problémy obce. 

Základní strategické dokumenty vytváří strategický tým na pracovních seminářích, 

vedených odborníky podle standardní metodiky. 
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 Realizační týmy - vznikají pro jednotlivé strategické oblasti. Jejich funkcí je 

zformulování strategických záměrů, zpracování akčních plánů, řízení a kontrola 

realizace akčních plánů a navrhování úprav strategických záměrů. Jsou ustanoveny 

strategickým týmem po definování strategických oblastí. Každý realizační tým tvoří 

odborníci na danou oblast. 

 

 Organizační centrum -  jeho funkcí je vedení agendy strategického plánu, 

organizační zabezpečování podmínek pro jednotlivé akce a komunikace. Organizační 

centrum je ustanoveno v přípravné fázi strategického plánování. 

 

Poradenská agentura - její funkcí je především zajišťování přípravných 

činností, odborná garance, řízení celého procesu strategického plánování a zpracování 

podkladů a výstupů. Kromě toho se spolupodílí na všech ostatních činnostech. 

Agentura má vlastní odborný tým, jehož složení zaručuje profesionální provedení 

všech činností (odborníci na strategické plánování, organizaci a řízení, veřejnou 

správu, ekonomiku a veřejné finance, analýzu a řízení sociálních procesů, 

informatiku), a navíc široký okruh externě spolupracujících specialistů pro řešení 

dílčích problémů. 

 

Postup 

Celý proces strategického plánování je rozdělen do dvou samostatných fází, 

z nichž druhá se člení do šesti etap: 

 

I. fáze 

a) provedení sběru dat a zpracování výsledků průzkumu 

podnikatelského klimatu, 

b) zpracování profilu. 

II. fáze 

1. etapa: zpracování podkladů 

a) analýza výstupů 1. fáze, 

b) předložení podkladů strategickému tým. 
 

2. etapa: příprava 

a) vytvoření podrobného projektu a přesného harmonogramu, 
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b) založení koordinační skupiny, 

c) založení strategického týmu a organizačního centra, 

d) projednání projektu a postupu ve strategickém týmu, 

 

3. etapa: zpracování strategických dokumentů obsahujících vymezení 

základní orientace rozvoje 

a) provedení vnitřní a vnější analýzy, 

b) provedení SWOT analýzy, 

c) identifikace hlavních problému, 

d) definice strategických oblastí, 

 

4. etapa: zpracování strategických dokumentů obsahujících vlastní 

strategické rozvoje 

a) ustanovení realizačních týmů pro jednotlivé strategické 

oblasti, 

b) formulace vize jednotlivé oblasti, 

c) formulace strategických záměrů, 

d) zpracování dílčích cílů, 

e) formulace konkrétních úkolů, 

f) určení způsobu sledování realizace úkolů, 

 

5. etapa: příprava zahájení implementace výstupů do praxe 

a) určení priorit, 

b) stanovení plánu realizace úkolů, 

c) zahájení realizace praktických opatření podle akčních plánů, 

 

6. etapa: vyhodnocení a adaptace strategického plánu 

a) sledování průběhu a výsledků realizace úkolů, 

b) vyhodnocení výsledků sledování, 

c) případná adaptace strategického plánu, 

d) návrh dalšího postupu. 
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Výstupy 

Primárními výstupy strategického plánování jsou tzv. strategické dokumenty, 

které obsahují základní orientaci rozvoje obce a strategii rozvoje v jednotlivých 

oblastech včetně konkrétních postupů. 

Strategické plánování ovšem, pokud je správně prováděno, má pro obec ještě 

další přínos. Pomůže uvědomit si jasně žádoucí směry jeho vývoje a soustředit veškeré 

úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. Ukáže, jak se připravit na budoucí vývoj 

vnějších podmínek a minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat 

příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit. Vytvoří objektivní základ pro 

rozhodování o prioritách. Učí zaměstnance strategicky myslet a systematicky pracovat. 

 

Při vhodném způsobu zveřejňování vytváří strategické plánování novou, 

poměrně efektivní platformu komunikace s veřejností a zainteresování občanů na 

veřejném dění. Působí tak jako prostředek posilování lokální demokracie. 

 

K zajištění všech zájmů a cílů, by zastupitelé obce měli využít všech možností 

územního plánování, které řeší funkční využití území obce a koordinuje výstavbu při 

respektování vlivů geografických, sociálních a ekonomických a v souladu s nimi, 

citlivě prosazuje veřejný zájem. 

 

Zastupitelstvo obce tak může vytvořit strategický plán rozvoje obce, sloužící 

k uskutečnění všech společných zájmů a cílů, včetně zajištění bezpečnosti obce, jako 

společnou vizi pro lepší budoucnost.  

 

10. Průzkum v terénu  

K získání a shromáždění údajů a poznatků k přípravě své bakalářské práce, 

jsem provedla průzkum v několika obecních úřadech (včetně obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností). Na základě průzkumu ve věci zajištění bezpečnosti obce jsem 

zjistila: 

- zanedbanou aktualizaci povodňových plánů - starosta obce je uveden současně jako 

zodpovědný pracovník za evakuaci obyvatel,  
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- zanedbanou aktualizaci plánů varování obyvatelstva - v dokumentech je uváděno 

sedm varovných signálů, přičemž již od 11. listopadu 2001 máme pouze jeden 

varovný signál, 

- minimální pozornost věnovanou přípravě obyvatel na krizové situace – nedostatek 

informací, besed, školení 

 

Při zjištění tohoto stavu jsem se rozhodla provést výzkum formou ankety přímo 

mezi obyvateli obcí. V anketě byly dotazovány všechny věkové kategorie obyvatel na 

tyto otázky: 

 

- víte, jaký tón má (jak zní) varovný signál? 

- víte, zda máte v obci úkryt CO a kde je umístěn?  

- víte, zda v posledních dvou letech proběhla v obci nějaká beseda či školení týkající 

se ochrany obyvatel v případě krizové situace? 

 

Výsledky jsou opravdu zarážející: 

Většina (90%!) dotázaných odpovídala na první otázku chybně, kdy nejčastěji 

zaměnila varovný signál za signál zkoušky sirén. O úkrytech CO v obci byli 

informováni snad jen žáci základních škol a důchodci. Účast na besedách nebo vědomí 

o jejich provádění v obcích potvrdila naopak menšina (10%) dotázaných. 

 

Z výzkumu je patrné, že oblast prevence a přípravy obyvatel na krizové situace 

je podceňována a otázkám zajištění bezpečnosti obce je věnována pozornost často jen 

okrajově, přesto, že jsou na ni kladeny neustále větší nároky. 

 

11. Návrh koncepčního dokumentu k zajištění bezpečnosti 

v obci 

Cílem koncepce je zajištění bezpečnosti obce v oblasti veřejného pořádku a ve 

všech dalších oblastech specifických pro danou obec. 

 

Pro vytvoření koncepce zajištění bezpečnosti obce je třeba nejdříve provést:  

• analýzu současného stavu – ohrožení bezpečnosti obce v uplynulých obdobích   
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      a způsob a výsledek jejich řešení, 

• analyzovat rizika pro danou obec. 

 

Dle těchto informací je pak potřeba: 

• definovat jednotlivé problémové oblasti a určit činnosti, potřebné 

k optimálnímu zajištění bezpečnosti v obci, 

• uvést všechny složky, podílející se na zajištění bezpečnosti v obci, 

• vymezit kompetence jednotlivých orgánů, složek a osob, 

• určit způsob jejich vzájemné spolupráce a řízení, 

• specifikovat požadavky na rozvoj technické vybavenosti jednotlivých složek, 

• v rámci prevence využívat veškeré programy týkající se ochrany obyvatelstva, 

• umožnit zapojení veřejnosti do procesu zpracování a aktualizací. 

Základní body koncepčního dokumentu se téměř shodují se základními kroky a 

nástroji tvorby strategického plánu rozvoje obce. Pro strategické plánování obce bude 

tedy asi nejvhodnější model, zaměřený na definici jednotlivých strategických oblastí. 

Tak se mohou plánovat a realizovat strategické záměry v každé oblasti relativně 

samostatně, se zohledněním všech jejich věcných specifik. Součástí koncepce by pak 

měl být harmonogram realizace, například formou samostatných projektů pro 

jednotlivé identifikované problémové oblasti bezpečnosti. Vzhledem k různorodosti 

všech negativních vlivů, které mohou obec ohrozit, se časový horizont koncepce může 

lišit dle potřeb jednotlivých obcí. 

K plánování a realizaci strategických záměrů v oblasti zajištění bezpečnosti 

obce by měl sloužit navržený koncepční dokument. 

 26



12. Závěr 

Tato práce si dává za cíl přispět k diskusi k problematice zajišťování 

bezpečnosti základních územních celků, vytvořením koncepčního dokumentu 

k zajištění jejich bezpečnosti. 

Na základě analýzy informací, získaných z průzkumu v terénu lze konstatovat, 

že zodpovědní pracovníci mají o dané problematice teoreticky dostatek informací. Jsou 

obeznámeni s postupy, kompetencemi a úkoly jednotlivých složek při řešení krizových 

situací, opírají se však pouze o jednotlivé plány řešení krizových situací. K možnostem 

využití strategického plánování rozvoje obce – tvorbě strategického plánu, se 

vyjadřovali starostové vesměs zdrženlivě. Jako důvod byly udávány vysoké technické 

a finanční nároky na obecní rozpočet. 

Při tvorbě návrhu koncepčního dokumentu o bezpečnosti v obci jsem 

zpracovávala související informace z uvedených zdrojů. Po vymezení postavení obce a 

jejích orgánů ve státní správě jsem provedla analýzu dotčených právních předpisů 

z pohledu jejich úkolů v oblasti zajištění bezpečnosti. Jako hlavní vodítko jsem použila 

členění krizového řízení na oblast prevence a přípravy a oblast vlastního řešení 

krizových situací. Při zpracování tohoto koncepčního dokumentu jsem se také opírala o 

metodiku strategického plánování rozvoje obcí.  

S neustálým vývojem společnosti a s tím souvisejícím vývojem rizik, se nás 

všech bude otázka bezpečnosti stále více dotýkat a proto věřím, že vytvoření návrhu 

koncepčního dokumentu přispěje k diskuzi k tématu zajištění bezpečnosti obce tak, 

jako se již stalo přímo při mém anketním výzkumu v terénu mezi občany. 
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ČR Česká republika 

KŚ Krizový štáb 

KŚO Krizový štáb obce 

KS Krizová situace 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

MV Ministerstvo vnitra 
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Příloha č. 1 
Mimořádné události a jiné zdroje rizik 

 

1. přírodní MU: laviny, horké, suché či vlhké letní dny, sucho, protržení hrází 

vodních děl, povodně, tsunami, zemětřesení, sopečné erupce, sesuvy svahů, 

řícení skal, lesní požáry, vichřice, tornáda, nadměrné dešťové nebo sněhové 

srážky, výrony plynů ze zemského nitra, 

 

2. technologické nehody, či havárie: nehody v chemickém a dalším 

průmyslu, indukovaná zemětřesení (důlní či horské otřesy, otřesy 

indukované přehradami, čerpání tekutin za zemského nitra, umělými 

explozemi), havárie při dopravě a při skladování chemických materiálů, 

dopravní havárie, radiační havárie, velká znečištění životního prostředí, 

 

3. mimořádné události přímo narušující rovnováhu lidské společnosti:  

• defekty v životním prostředí: hromadné nákazy polních kultur, 

hromadné nákazy zvířat, 

• defekty v lidské populaci: epidemie, pandemie, 

• defekty v lidské společnosti: narušení veřejné bezpečnosti a 

pořádku, ekonomické stability, územní a společenské infrastruktury, 

informačních technologií, komunikací, dále války, ozbrojené 

konflikty, kriminalita, terorismus. 
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Příloha č. 2 
Přehled typových krizových situací: 

• Dlouhodobá inverzní situace, 

• Povodně, 

• Jiné živelní pohromy (rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy 

půdy, zemětřesení, apod.), 

• Epidemie – hromadný nákaz osob, 

• Epifytie – hromadné nákazy polních kultur, 

• Epizootie – hromadné nákazy zvířat, 

• Radiační havárie, 

• Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky, 

• Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu (požáry, exploze, 

destrukce nadzemních a podzemních staveb), 

• Narušení hrází vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně, 

• Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi, 

• Narušení finančního a devizového hospodářství státu, 

• Narušení dodávek ropy a ropných produktu, 

• Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie, 

• Narušení dodávek potravin, 

• Narušení dodávek pitné vody, 

• Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, 

• Narušení funkčnosti dopravní soustavy, 

• Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb, 

• Migrační vlny, 

• Hromadné postižení osob mimo epidemii, 

• Narušení zákonitosti. 
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Příloha č. 3 
Přehled některých vybraných druhů operačních plánů: 

• Plán akceschopnosti, 

• Plán dekontaminace, 

• Plán evakuace obyvatelstva, 

• Plán havarijní, 

• Plán hospodářské mobilizace, 

• Plán hygienických a protiepidemiologických opatření, 

• Plán individuální ochrany obyvatel, 

• Plán nezbytných dodávek, 

• Plán nouzového přežití obyvatelstva, 

• Plán poplachový, 

• Plán traumatologický, 

• Plán ukrytí obyvatelstva, 

• Plán varovaní obyvatelstva, 

• Plán povodňový, 

• Plán vyrozumění… 
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