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Úvod 

 
     V současnosti jsme svědky mimořádných událostí téměř každý den. Média nám 

přinášejí hrozivé zprávy o mimořádných událostech z celého světa. V minulosti jsme za 

mimořádnou událost považovali zhoršené povětrnostní podmínky, záplavy, ohně aj. Tato 

situace se radikálně změnila teroristickým útokem 11. září 2001 v USA, kdy se začalo počítat 

i s terorismem jako mimořádnou událostí. Celý svět si uvědomil ještě větší potřebu detailního 

zpracování krizové legislativy a zpracování krizových plánů pro rychlejší řešení krizových 

situací zahrnující všechny potřebné opatření proti vzniku jakékoliv krizové situace. 

 
     Je alarmující, že v  roce 1997, nebyla krizová legislativa v našem právním řádu zakotvena 

vůbec a  oblast integrovaného záchranného systému byla řešena nedostatečným způsobem.  

    Nedostatek zakotvení krizové legislativy v právním řádu jsme pocítili zvláště citelně při 

řešení ničivých povodní v roce 1997,  které postihly 1/3 území republiky a zasáhly také území 

sousedních států. Absence právních a dalších podmínek byla tehdy zřetelná zejména při 

provádění záchranných a likvidačních prací, kdy byly bezprostředně ohroženy lidské životy a 

majetek z důvodů nekoordinovaných postupů. Důvodem zpracování krizové legislativy bylo 

zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva a majetku, která vytvořila podmínky pro řešení situací 

vyvolaných mimořádnými událostmi především velkého rozsahu. 

 
     Preventivním opatřením před vznikem mimořádných událostí je kladení důrazu na 

vytvoření propojené struktury krizového řízení na všech předpokládaných stupních řízení tzn. 

stát - kraj  - obec.  

 

     V České republice došlo v roce 2007 ke zvýšení počtu mimořádných událostí. Důkazem 

jsou tomu statistiky zpracované hasičským záchranným sborem. 

     Dle statistik z roku 2007 vyplývá, že jednotky požární ochrany v loňském roce zasahovali 

u největšího počtu mimořádných událostí v historii. Díky orkánu „Kyrill“ výrazně narostl, 

také počet zásahů u živelných pohrom. Také hromadné nákazy několika velkochovů drůbeže 

radikálně zvýšily nárůst zásahů. Jediným pozitivem, který se udál v roce 2007 může být 

pokles počtu úmrtí při požárech. 
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    Jednotky požární ochrany zasahovaly v roce 2007 u celkem 115 999 mimořádných událostí 

což je o 7 202 událostí více než v roce 2006. Pro názornost uvádím v tabulce č. 1 porovnání 

zásahů jednotek požární ochrany za období 2001 – 2007. 

 

Tabulka č.1 – Zásahy jednotek požární ochrany u mimořádných událostí 2001 - 2007 

Druh událostí 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Živelní pohromy 2 627 13 329 1 796 1 605 2 729 5 414 10 046 

Požáry 16 421 18 295 28 156 20 550 19 484 19 665 22 419 

Dopravní nehody 18 536 20 450 21 503 21 188 20 681 18 976 21 297 

Úniky NCHL 4 156 5 693 5 883 5 550 5 630 5 809 6 373 

 
 
 
  Graf č.1 – I – Zásahy jednotek požární ochrany v letech 2005 – 2007 
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Existencí krizové legislativy v našem právním řádu, dochází k lepší koordinaci složek při 

řešení mimořádných událostí a tím i snížení škod na životech, zdraví a majetku.   

         

     Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na řešení problematiky zpracování plánu krizové 

připravenosti. Plán krizové připravenosti bude zpracován dle systému kritické infrastruktury 

pro bankovní a finanční sektor, konkrétněji pro obchodní místo banky. Cílem této práce je 

vytvořit metodický postup pro konkrétní obchodní místo banky a najít co nejefektivnější 

způsob zpracování plánu krizové připravenosti, který by byl účelný v případě rozhodování se 
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v krizové situaci za časové tísně a obsahoval by postupy, které by vedly ke zrychlení 

záchranných prací v případě ohrožení krizovou situací.  

 

     Bakalářská práce byla formálně vypracována v souladu s normou ČSN ISO 690 – 

Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. 
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1. Obecně závazná legislativa zabývající se problematikou zpracování 

plánu krizové připravenosti 

1.1. Obecně závazná legislativa 

     Bezpečnost obyvatelstva je jednou z nejdůležitějších priorit státu. V součastné době 

můžeme sledovat narůstající frekvenci možných rizik, která ohrožují stát jako celek, anebo 

jen lokální funkci státu. Tento fakt přispívá ke zvýšení zájmu o vytváření krizových plánů a 

jejich kontrolu.  

     V případě tvorby naší legislativy je krizové řízení vymezeno ústavním zákonem č. 1/1993 

Sb., Ústava České republiky [1] a ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky [2]. 

 

     Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky hovoří o 

podmínkách vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

     V čl. 5 je definován nouzový stav a pravidla vyhlášení nouzového stavu. Nouzový stav se 

vyhlašuje v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo 

jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky 

vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.  

    Čl. 7 se zabývá stavem ohrožení státu. Stav ohrožení státu se vyhlašuje, je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost anebo jeho demokratické základy.  

     Základní legislativou krizového řízení je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů [3]. Tento zákon vymezuje integrovaný 

záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, 

dále určuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

     V § 2 zákona o integrovaném záchranném systému je definován pojem mimořádná 

událost. Pro účely tohoto zákona se rozumí mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů 
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vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí, a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 

     V krizové legislativě nejpoužívanější je zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon) [4]. Tento zákon stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na krizové situace.  

 

     V § 2 je definován význam pojmu krizová situace, kdy krizovou situací se rozumí 

mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení 

státu. ( dále jen „ krizové stavy“). 

 

     Stavem nebezpečí se zabývá § 3, kdy stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může 

vyhlásit, jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody 

nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není 

možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 

systému. 

 

     Právy a povinnostmi právnických a fyzických osob se zabývá hlava III. V § 14 odst. 3 se 

hovoří o oprávnění Krajského úřadu shromažďovat a evidovat údaje uvedené v odst. 3, 

potřebné za účelem přípravy na krizové situace od konkrétních právnických a fyzických osob.  

     V § 29 jsou popsány, právnické a fyzické osoby, které jsou povinny dále zpracovávat plán 

krizové připravenosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena 

příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 

Obsah § 29 odst. 2 hovoří o povinnosti konkrétní právnické nebo fyzické osoby pokud je 

úřady zahrnuta do krizových plánů aby, bezplatně poskytla aktualizované údaje zmiňované v 

§ 14 odst. 3 tohoto zákona.          

 

    Výše uvedené členění zpracovatelů krizových plánů nabývá účinnosti dne 1. ledna 2003, 

což vychází ze změny zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. 
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    Tato změna organizace státní správy a samosprávy vytvořila v krizovém řízení velikou 

změnu, neboť zákonem č. 320/2003 Sb., byla  přenesena pravomoc okresních úřadů na orgány 

krajů a na obce s rozšířenou působností.  

     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) [5],  řeší v § 17 

náležitosti plánu krizové připravenosti kde v odst. 1 rozděluje PKP na základní a přílohovou 

část. V odst. 2 pak ukládá obsah základní části a v odst. 3 se zabývá obsahem přílohové části 

PKP.  

      V § 19 tohoto nařízení je uvedena souhrnná lhůta aktualizace krizových plánů a plánů 

krizové připravenosti, která musí být provedena v tříletých cyklech.      

 

     Metodika zpracování plánu krizové připravenosti (MPKP) dle § 17 a § 18 nařízení vlády č. 

462/2000 Sb., ve znění nařízení č. 36/2003 Sb. [6]. Tato metodika byla zpracována s využitím 

metodiky zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 36/2003 Sb.“ vydané Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS 

ČR (č.j. : PO - 2675/PLA - 2003). Tato metodika stanoví postup při zpracování plánu krizové 

připravenosti právnické a podnikající fyzické osoby dle § 29 zákona č. 240/2000 Sb. ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb. pro řešení krizových situací. 

 

    V čl. 2 MPKP je řešena úprava přípravy příslušných právnických a podnikajících fyzických 

osob (včetně subjektů kritické infrastruktury) k řešení krizových situací a k zajištění plnění 

opatření vyplývajících z krizových plánů. Obsahuje souhrn plánovacích, metodických a 

informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti 

v krizové situaci.  

 

     V díle 1 MPKP je stanoven obsah plánu krizové připravenosti kde, v čl. 3 jsou uvedeny 

charakteristiky zpracovatele PKP. Řeší se zde název, adresa, vymezení předmětu podnikání a 

úkoly zpracovatele PKP. 

 

    V čl. 4 je řešena charakteristika organizace krizového řízení a havarijní připravenost. 

V tomto článku je uvedena povinnost zpracovatele PKP popsat organizační strukturu 

s popisem řízení součinnosti a působnosti jednotlivých  organizačních celků za krizových 

stavů s definováním vlastních orgánů vytvořených za účelem řešení krizových situací. 
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     V čl. 5 je uveden výčet a hodnocení možných krizových rizik a jejich možný dopad na 

činnost zpracovatele PKP.  

 

   Čl. 6 se zabývá použitím podkladů potřebných pro správné použití PKP jako je krizová 

legislativa, interní směrnice zpracovatele PKP, seznamy osob podílejících se na zpracování 

PKP aj. 

 

     Díl 2 řeší přílohovou část PKP, přičemž  čl. 7 obsahuje typy plánů nezbytné ke zvládnutí 

krizových stavů. Jako je plán akceschopnosti, ve kterém je uveden plán uvedení zpracovatele 

PKP do pohotovosti, kde jsou zpracovány obecné postupy pro přechod zpracovatele PKP do 

krizové řídící struktury. Poté je zde uveden plán zabezpečení, který stanoví postup ochrany 

zpracovatele PKP před hmotnou újmou v případě vyhlášení krizových stavů. 

     Plán krizových opatření obsahuje seznam krizových opatření, který obsahuje stručné řešení 

jednotlivých krizových situací, které by mohly ohrozit funkci zpracovatele PKP. Plán PKP 

může obsahovat také vnitřní havarijní plán, pokud ho má zpracovatel PKP povinnost 

zpracovat dle zvláštních právních předpisů. 

 

       V plánu spojení uvede zpracovatel PKP způsob spojení na jednotlivé orgány krizového 

řízení, složky podílející se na řešení krizových situací, telefonní čísla na představitele orgánů 

krizového řízení. Plán spojení musí obsahovat také kontakty na jednotlivé členy krizového 

štábu zpracovatele včetně uvedení míst trvalého pobytu těchto osob. V přílohové části PKP 

musí být přiloženy také topografické mapy území se zakreslením potřebných údajů ke 

zvládnutí krizové situace. 

    Zpracovatel PKP dle MPKP musí uvést také přehled vlastních sil a prostředků se kterými 

disponuje, plán materiálně technického zabezpečení. 

 

1.2.   Vybrané literární prameny z oblasti krizového řízení     

Procházková, D., Říha, J. Krizové řízení. 1. vyd. Praha: MV- generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004. 226 s. ISBN: 80 – 86640 – 30 – 2  

 Publikace „Krizové řízení“ [7] se zabývá krizovým řízením, pojetím a rozvojem kritické 

infrastruktury, zdroji rizik a v neposlední řadě legislativou a administrativou s tím související. 
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Tato kniha se zabývá nejen přístupy ke krizovému řízení na území České republiky, ale 

popisuje i systém vypořádání se s problematikou krizového řízení  v Evropě. 

 

 Adamec, V., Šenovský, M. Právní rámec krizového managementu. 1. vyd.   Ostrava: 

SPBI SPEKTRUM, 2005. 97 s. ISBN: 80 – 86634 – 55 - 8 

 Publikace „Právní rámec krizového managementu“ [8], se zabývá především právním 

rámcem oblasti krizového řízení, opatřeními za krizových stavů a orgány činnými v případě 

vzniku krizové situace. Autoři se v této publikaci zaměřili také na náležitosti a způsob 

zpracování jednotlivých krizových plánů. 

 

 Šenovský,  M., Adamec, V.  Základy krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: SPBI  

SPEKTRUM,  2004. 102 s. ISBN: 80 – 86634 – 44 – 2 

 Plánováním, organizací činnosti a komunikací v oblasti záchranných služeb se zabývá 

publikace „Základy krizového managementu“ [9]. Tato publikace mimo jiné řeší i řízení rizik, 

jejich charakteristiku, vývojové fáze a identifikaci rizik, která se objevují při řešení krizových 

situací. Autoři se v publikaci také zaměřili na řešení jednotlivých krizových stavů a 

mimořádných událostí. 
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2. Podmínky pro zpracování plánu krizové připravenosti 
 

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

[4] v § 29 ukládá právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě na výzvu příslušného 

orgánu krizového řízení podílet se na zpracování krizových plánů.     

 

     V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění 

opatření vyplývající z krizového plánu, jsou tyto osoby povinny zpracovat plány krizové 

připravenosti tzn. plány upravující přípravu dotčené právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby k řešení krizových situací. 

 

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

240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů [5],  jsou uvedeny náležitosti 

krizových plánů a plánů krizové připravenosti. V § 18 jsou uvedeny podmínky pro zpracování 

PKP právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami.  

 

     První podmínkou zpracovatele PKP je, že musí projednat s příslušným zpracovatelem 

krizového plánu zaměření a rozsah PKP ve své působnosti. To znamená, že zpracovatel 

příslušného krizového plánu osloví právnickou nebo podnikající fyzickou osobu ke 

zpracování PKP. Obeznámí zpracovatele PKP o důvodu vyžádání si zpracování PKP a uvede 

mu rozsah v jakém by si přestavoval tento plán vypracovat.   

 

    Jedná se zpravidla o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které spadají do tzv. 

kritické infrastruktury. Kritickou infrastrukturu tvoří výrobní i nevýrobní systémy, jejichž 

nefunkčnost by měla vážný význam na nezbytný rozsah dalších funkcí a to buď na lokální 

nebo státní úrovni.  

 

     Kritická infrastruktura byla rozčleněna v České republice na 9 oblastí. Jedná se o oblast 

dodávky energií, dodávky vody, systém odpadového hospodářství, dopravní síť, informační a 

komunikační systémy, bankovní a finanční sektor, veřejné služby (zásobování potravinami, 

pohřební služby, sociální služby) státní správa, nouzové služby (policie, hasičské záchranné 

sbory, zdravotnictví) viz. tabulka č.2. 
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Tabulka č.2 – Kritická infrastruktura v České republice 

P.č. 
Oblast kritické 

infrastruktury 
Produkt nebo služba 

Elektřina 

Plyn 

Tepelná energie 
1. Energetika 

Ropa a ropné produkty 

Zásobování pitnou a užitkovou vodou 

Zabezpečení a správa povrchových vod a 

podzemních zdrojů vody 
2. Vodní hospodářství 

Systém odpadních vod 

Produkce potravin 

Péče o potraviny 3. 
Potravinářství a 

zemědělství 
Zemědělská výroba 

Přednemocniční neodkladná péče 

Nemocniční péče 

Ochrana veřejného zdraví 4. Zdravotní péče 

Výroba, skladování a distribuce léčiv a 

zdravotnických prostředků 

Silniční 

Železniční  

Letecká 
5. Doprava 

Vnitrozemská vodní 

Služby pevných telekomunikačních sítí 

Služby mobilních telekomunikačních sítí 

Rádiová komunikace a navigace 

Satelitní komunikace 

Televizní a rádiové vysílání 

Poštovní a kurýrní služby 

6. 
Komunikační a informační 

systémy 

Přístup k internetu a datovým službám 

Správa veřejných financí 7. Bankovní a finanční sektor 

Bankovnictví 



 14 

Pojišťovnictví 

Kapitálový trh 

HZS ČR a příslušné jednotky požární ochrany 

Policie ČR (vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) 

Armáda ČR (zabezpečení obrany) 

Radiokomunikační monitorování vč. Podkladů pro 

rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo 

odvrácení ozáření 

8. Nouzové služby 

Předpovědní, varovná a hlásná služba 

Státní správa a samospráva 

Soc. ochrana a zaměstnanost 9. Veřejná správa 

Výkon justice a vězeňství 

 

 

     Druhou podmínkou zpracování PKP je spolupráce s jinými subjekty, které můžou mít vliv 

na správné zpracování PKP,  a které by měli vliv na rychlé zvládnutí případné krizové situace. 

V případě, že zpracovatel PKP nepotřebuje žádný subjekt ke spolupráci na zpracování PKP 

nemusí  žádný kontaktovat. 

 

     Třetí podmínkou zpracování PKP je, že zpracovatel krizového plánu musí uvést 

zpracovateli PKP termín pro průběžnou kontrolu prací a závěrečný termín zpracování PKP. 

Dále zpracovatel krizového plánu uvede způsob manipulace s PKP v době jejího zpracování.  

     Po zpracování PKP předkládá právnická osoba nebo podnikající osoba PKP 

k odsouhlasení zpracovateli krizových plánů a to v písemné a elektronické podobě. 
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3. Metodický postup pro vypracování „plánu krizové připravenosti“  

 

     Pro správné vytvoření plánu krizové připravenosti vypracoval Hasičský záchranný sbor 

České republiky metodiku zpracování plánů krizové připravenosti dle § 17 a § 18 nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. [6]  Tato metodika stanoví 

postupy, které mají dopomoci právnické a podnikající fyzické osobě vyhotovit PKP tak, aby 

splňoval veškeré předpoklady k zdárnému zvládnutí krizové situace. Metodický postup 

zachycuje pouze obecné zpracování PKP a při zpracovávání PKP se využívá přiměřeně dle 

zaměření právnické nebo podnikající fyzické osoby.  

 

       Vzhledem k provázání řešení opatření při mimořádných událostech a poté krizových 

situací můžeme použít plán krizové připravenosti nejen za krizových situací velkého rozsahu, 

ale i v případě krizových situací, které nedosahují značného rozsahu. 

 

     V tomto metodickém postupu se pokusím upřesnit postup zpracování plánu krizové 

připravenosti pro obchodní místo banky. Metodický postup bude zpracován pro obchodní 

místo banky na základě výzvy orgánů krizového řízení, které začlenily obchodní místo banky 

do krizového plánu města dle § 29 odstavce 2 krizového zákona [4], konkrétně do sektoru 7 

(bankovní a finanční sektor), systému kritické infrastruktury. Organizace má tedy povinnost 

zpracovat PKP a provádět pravidelnou aktualizaci tohoto plánu. 

 

     Plán krizové připravenosti se skládá ze základní a přílohové části. Předkládá se orgánům 

krizového řízení v písemné a elektronické podobě.  

 

3.1 Základní část 

3.1.1. Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkoly zpracovatele plánu krizové 

připravenosti 

 

V první části PKP bude  stanovena působnost společnosti tj. základní údaje o společnosti a o 

obchodním místě banky: 

 

� název společnosti, 
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� sídlo společnosti, 

� obchodní místo banky, 

� poštovní adresa, telefonní a faxové spojení, 

� e-mailová adresa a informační internetové stránky, 

 
� Obecnou odpovědností určíme osobu, která bude v případě vzniku krizové situace 

rozhodovat a odpovídat za své pracovníky a klienty obchodního místa banky.  

 

� Spojení na základní složky integrovaného záchranného systému např.: 
 

Hasiči: 150 

Policie: 158 

Zdravotní záchranná služba: 155 

 

     Zpracovatel PKP může v tomto bodě  uvést také kontakty na jiné subjekty, které se budou 

účastnit na rychlém zdolání krizové situace (místně příslušný městský úřad, sbor 

dobrovolných hasičů, příslušný orgán ochrany zdraví, neziskové organizace a sdružení 

občanů, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby). 

 

� Vymezení předmětu podnikání společnosti 
 
Tyto údaje musí korespondovat s výpisem z obchodního rejstříku.  

 
 
� Přehled úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 
 
 
      Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické a podnikající fyzické osoby 

povinny podílet se na zpracování krizových plánů. V našem případě se jedná o právnickou 

osobu, která zajišťuje plnění opatření vyplývající z krizových plánů a je vyzvána orgánem 

krizového řízení ke zpracování PKP.  

 

     Orgán krizového řízení oznámí právnické nebo podnikající fyzické osobě skutečnosti, díky 

kterým byly zahrnuty do krizových plánů. Pro názornost je v příloze č. 7 uveden vzor dopisu  

o zařazení organizační složky do systému kritické infrastruktury. 
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3.1.2. Charakteristika organizace krizového řízení a havarijní připravenosti 
 
     V této části uvede zpracovatel plánu krizové připravenosti organizační strukturu, která 

bude fungovat za vyhlášení některého z krizových stavů a uvede způsob a pravomoc řízení za 

krizových stavů viz. tabulka 3. 

 

Tabulka č.3 – Pracovní orgány při řešení krizových situací 

Ústřední krizový štáb Pracovní orgán vlády k řešení krizových situací 
podle § 4 odst.1 písm. c) krizového zákona 

     

Krizový štáb kraje Pracovní orgán hejtmana k řešení krizových situací 
podle § 14 odst. 2  písm. b) krizového zákona . 

     

            Krizový štáb města  
Pracovní orgán starosty k řešení krizových situací 

podle § 23 odst. 2  krizového zákona  
     

Starosta města  
Není-li zřízen krizový štáb města, plní funkci 

starosta a městský úřad podle § 21 – 23 krizového 
zákona 

  

Obchodní místo banky Právnická osoba určená orgánem krizového řízení 
podle § 29 odst.1 krizového zákona   

 
 

     Zpracovatel  PKP uvede vlastní organizační strukturu za krizových stavů s popisem řízení 

jednotlivých pracovních pozic. Zpracovatel PKP se musí při vytváření této struktury detailně 

zaměřit na kompetence jednotlivých členů krizového štábu společnosti, které zahrne do 

krizové organizační struktury. Je důležité, aby se zaměřil zvláště na dostupnost osob, 

v případě vyhlášení některé z krizových situací, a aby tyto mohly reagovat včas a nevznikaly 

tím časové prodlevy v rozhodování o chodu obchodního místa nebo samotné společnosti za 

krizových stavů. Jako příklad uvádím v grafu 3.1.2. – II – liniový graf řešení krizové události. 
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  Graf č. 3.1.2 – II – Liniový graf řešení krizové události 
 

 

3.1.3. Popis  řízení jednotlivých organizačních celků za krizových stavů 
 

     V této části uvede zpracovatel PKP činnosti krizového štábu společnosti a krizového štábu 

obchodního místa s detailními popisy činností jednotlivých osob, které budou spolupracovat a 

rozhodovat při řešení za krizové situace. Tato část poslouží  pro přesné vymezení pravomocí 

jednotlivých pracovních pozic. 

 

 

 

Krizový štáb obce 

Vedoucí 
obchodního místa 

Regionální 
manažer 

Krizový manažer 
zaměstnavatele 

Krizový štáb 
zaměstnavatele 

Krizový štáb 
obchodního místa 

Technický manažer Vedoucí obchodního 
místa 

Regionální manažer 



 19 

3.1.4. Výčet a analýza krizových ohrožení, jejich možný dopad na činnost 

obchodního místa banky 

 

     Zpracovatel PKP uvede výčet a hodnocení rizik resp. typy krizových situací, které by 

mohly ohrozit organizační složku banky. Při zpracovávání těchto variant může pracovat 

s přehledem typových krizových situací v České republice, které byly přijaty BRS č. 

295/2002. Pro větší názornost uvedu v tabulce č. 4 přehled typových krizových situací v 

podmínkách České republiky. 

 

Tabulka č. 4 – Přehled typových krizových situací v podmínkách České republiky 

Poř.čís. Typ krizové situace (druh ohrožení) 
1. Dlouhodobá inverzní situace 
2. Povodně velkého rozsahu  
3. Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typů krizových situací  

č.1 – č.2, jako např. rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy 
půdy, zemětřesení apod. 

4. Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů) 
5. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších režimů) 
6. Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů) 
7. Radiační havárie   
8. Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky 
9. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb 
10. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně   
11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu  
12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu  
13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu  
14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu  
15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu  
16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu  
17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu  
18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu  
19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu  
20 Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu  
21. Migrační vlny velkého rozsahu  

22. Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických a 
dalších režimů 

23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu  
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     Z analýzy rizik pro území města, ve kterém se nachází obchodní místo banky vyplývají 

následující rizika. Tato rizika by mohla ovlivnit samostatnou existenci objektu, popřípadě 

podstatným způsobem ovlivnit zachování funkčnosti obchodního místa banky. 

 

     Jako příklad uvedu obchodní místo, pro které zpracováváme plán krizové připravenosti. To 

se nachází v oblasti mezi třemi vodními díly. V tomto případě hrozí riziko protržení vodních 

nádrží, jejichž následkem by mohlo dojít k zatopení obchodního místa. V blízkosti 

obchodního místa banky jsou postaveny velké chemické závody. Díky této skutečnosti 

musíme počítat  také s možným únikem NCHL.  

 

     Dalším typem ohrožení se kterým musíme počítat je narušení finančního a devizového 

hospodářství státu. Za další zdroje rizik budeme považovat také jiné technické a 

technologické havárie, narušení dodávek elektrické energie, plynu, tepelné energie a narušení 

zákonnosti velkého rozsahu.  Pro názornost jsou v  tabulce č. 5 uvedeny zdroje rizik s popisy 

možných ohrožení stanovené pro obchodní místo banky. 

 

Tabulka č.5 – Zdroje ohrožení obchodního místa banky 

Zdroj ohrožení popis ohrožení 
možný krizový 

stav 
pravděpodobnost 

vzniku rizika 

 
Havárie velkého rozsahu 
způsobená vybranými 
nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými 
přípravky 
Jiné technické a 
technologické havárie 
velkého rozsahu – požáry, 
exploze, destrukce 
nadzemních a podzemních 
částí staveb 
Narušení hrází 
významných vodo-
hospodářských děl se 
vznikem zvláštní povodně  
 
Narušení finančního a 
devizového hospodářství 
státu velkého rozsahu  
 
Narušení dodávek 
elektrické energie, plynu 
nebo tepelné energie 
velkého rozsahu  

 
 
 
 

Únik nebezpečné látky                                      
 
 
 
 
 
 
Uzavření obchodního místa banky 
 
 
 
 
Zatopení obchodního místa banky  
 
 
 
 
 
 
Uzavření obchodního místa banky 
 
 
 
 
Uzavření obchodního místa banky 
 
 
 

 
 
 
 
Stav nebezpečí 
 
 
 
 
 
 
Stav nebezpečí 
 
 
 
 
Stav nebezpečí 
 
 
 
 
 
 
Stav nebezpečí 
 
 
 
 
Stav nebezpečí 
 
 
 

 
 
 
 
Velmi nízká 
 
 
 
 
 
 
Velmi nízká 
 
 
 
 
Velmi nízká 
 
 
 
 
 
 
Velmi nízká 
 
 
 
 
Velmi nízká 
 
 
 



 21 

 
Narušení zákonnosti 
velkého rozsahu  
 

 
Omezení činnosti nebo uzavření 
obchodního místa banky 
 

 
Stav nebezpečí 
 

 
Velmi nízká  

  
 

     V tabulce rizik pro obchodní místo banky jsou uvedena rizika, která by mohla ohrozit  

chod obchodního místa. Je potřeba stanovit si pevné zásady v případě postupu za vzniku 

mimořádné situace, dle stupně ohrožení obchodního místa banky. Je samozřejmostí, že 

v případě pouze krátkodobého působení krizové situace se bude postup řídících orgánů měnit.   

    Jednotlivé krizové situace se budou řešit dle závažnosti a v případě, že se bude jednat o 

krátkodobé uzavření pobočky bude o řešení situace rozhodovat pouze krizový štáb 

obchodního místa. 

3.1.5. Potřebné podklady a zásady pro používání plánu krizové připravenosti 
 

     Důležitou součásti PKP je uvedení přehledu legislativy, podle které zpracovatel PKP 

postupoval. Uvedená legislativa musí být pravidelně kontrolována a aktualizována. Případná 

změna legislativy může být určujícím bodem pro aktualizaci PKP.  

      Další důležitou součástí PKP je uvedení seznamu osob, které se podílely na vytvoření 

PKP. Zpracovatelé PKP  poskytnou osobní kontakty včetně adres do zaměstnání a bydliště. 

Případná změna kontaktů bude dalším důvodem k aktualizaci PKP.  

 

Tabulka č.6 – Seznam zpracovatelů plánu krizové připravenosti 

adresa pracoviště dokument 
(označení) 

titul, 
jméno, 

příjmení 

funkce 
- zařazení adresa bydliště 

Spojení 

tel:   
fax:  
mob:  

   

 

e-mail  
 

     V závěru základní části uvede zpracovatel PKP seznam s vyjmenováním osob, které budou 

s dokumentem seznámeny, a u kterých bude PKP uložen.  

 

    V dokumentu nesmí chybět termín aktualizace plánu krizové připravenosti a kdo odpovídá 

za kontrolu a aktualizaci tohoto dokumentu.  
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3.2. Přílohová část 
 

     V přílohové části PKP nalezneme dokumentaci, která je nezbytná pro rychlé zvládnutí 

krizové situace.  

3.2.1. Výpis z krizového plánu kraje 
 
     V této části musí zpracovatel PKP doložit výpis z krizového plánu kraje podle něhož PKP 

zpracovával. Výpis z krizových plánů musí obsahovat uvedení požadavku zpracovatele 

krizového plánu na zpracovatele PKP ( viz. příloha č. 1). Pokud je zpracován havarijní plán 

kraje, dle požadavků legislativy může být i tato část,  která se týká zpracovatele PKP vložena 

do přílohové části PKP. 

3.2.2. Plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby 
 

     Plán akceschopnosti právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje celkové zajištění 

pohotovosti a připravenosti k plnění opatření za krizových stavů. Právnická nebo podnikající 

fyzická osoba v tomto plánu uvádí především využitím vlastních zdrojů. 

 

3.2.3. Plán spojení pracovníků krizového řízení 
 

     Plán spojení hraje v PKP důležitou roli. V případě zvolení špatného postupu svolání 

pracovníků krizových štábů může dojít k celkovému zpomalení v řešení krizové situace, a tím 

i ke ztrátám na životech a majetku. V případě kontaktu na jednotlivé členy orgánu krizového 

řízení si musíme uvědomit primárnost vyrozumění hlavních členů orgánů krizového řízení.  

     Plán svolání obsahuje seznam odpovědných pracovníků obchodního místa banky s 

kontakty na tyto osoby. V případě pracovníků krizového štábu obchodního místa banky se 

uvádí funkce, jména s kontakty na pracoviště, bydliště a čísla mobilních telefonů. 

    V plánu spojení se uvede také způsob spojení na orgány krizového řízení tj. krizový štáb 

kraje, krizový štáb města, a jiné složky podílející se na řešení krizové situace. Na rozdíl od 

pracovníků krizového obchodního místa se uvádí u krizových štábů krajů a obcí typ 

organizace, funkce představitelů orgánu krizového řízení, jména s uvedením kontaktů na 

příslušnou osobu (viz. tabulka č.1). 
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Tabulka č.7 – Plán spojení orgánů krizového řízení 

spojení Organizac
e funkce jméno 

telefon mobil e-mail 
vedoucí KŠ  - hejtman     
zást. ved. KŠ  – zást. 
hejtmana 

    

zást. ved. KŠ  – zást. 
hejtmana 

    

tajemník KŠ      
ředitel KÚ       

Krizový 
štáb 

Karlovar-  
ského 
kraje 

ředitel HZS       
vedoucí KŠ–starosta     
místostarosta     
tajemník o MěÚ      
Tajemník KŠ,  
odd. kriz. řízení 

    

Krizový 
štáb města 

Oddělení krizového 
řízení 

    

tísňová linka     
oper.středisko-K.Vary     

HZS   
Karl. 
kraje oper.středisko-Sokolov     

Policie ČR tísňová linka     
tísňová linka     Zdravotni

cká 
záchranná 

služba 

záchranná služba 
Karlovarského kraje,  

    

Nemocnice     Zdravotni
cká 

zařízení ředitel nemocnice     

 

3.2.4. Plán krizových opatření 
 
     Plán krizových opatření obsahuje seznam krizových opatření s definováním nezbytných 

opatření, která jsou využitelná dle aktuálního stavu krizové situace. Zpracovatel PKP musí 

uvést při tvorbě nezbytných opatření především typ krizové situace, její analýzu a adekvátní 

opatření. Při problémech se zpracováním plánu krizových opatření by se měl zpracovatel PKP 

obracet na orgány krizového řízení popř. si vyžádat informace u územního odboru HZS kraje, 

aby nedošlo k odchýlení se od krizových plánů např. uvedení jiného místa shromáždění, 

shromaždišť evakuovaných osob aj. 
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3.2.5. Přehled sil a prostředků pro řešení krizových situací 
 

     Zde zpracovatel PKP uvede přehled sil a prostředků, které může využít pro činnost 

krizového štábu náhradního  místa banky např.: 

 

� komunikační prostředky,  

� náhradní způsoby informování, 

� dopravní prostředky, které budou použity v případě evakuace osob do přijímacího 

střediska,  

� výpočetní technika, která bude sloužit pro činnost krizového štábu, 

 

3.2.6. Místa dislokace krizových štábů a složek IZS, topografické mapy 
 

    Pro zvládnutí krizové situace je důležité uvést místa dislokace jednotlivých krizových 

štábů, složek IZS a dalších důležitých objektů pro rychlé zvládnutí krizové situace.  

     V topografických mapách by měl zpracovatel PKP vyznačit: 

 

� mapy rizik, 

� zařízení civilní obrany, 

� shromaždiště osob , 

� evakuační trasy, 

� stálé úkryty, možné improvizované ukrytí, 

� pravděpodobné nebezpečné zóny, 

� zdravotnická zařízení, 

� rozmístění složek IZS, 
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4. Zpracování „plánu krizové připravenosti“ pro obchodní místo banky 
 
 
    Na základě výše uvedeného metodického postupu jsem zpracovala plán krizové 

připravenosti pro konkrétní obchodní místo banky.   

 

    Plán krizové připravenosti byl zpracován na základě výzvy orgánu krizového řízení města 

(vzor dopisu je uveden v příloze č. 2), neboť obchodní místo bylo zahrnuto do krizových 

plánů kraje. Obchodní místo bylo zahrnuto do sektoru 7 (bankovní a finanční sektor), systému 

kritické infrastruktury.  

 

    Plán krizové připravenosti byl vypracován na základě spolupráce s orgány krizového řízení 

Karlovarského kraje. 

   Postup pro zpracování plánu krizové připravenosti vychází z metodiky zpracování plánu 

krizové připravenosti [6], avšak zpracovatel plánu krizové připravenosti se od něj může 

odchýlit v rámci své činnosti a rozsahu, který mu byl určen orgány krizového řízení. 

    Jelikož obchodní místo je pobočkou banky s cca 7 zaměstnanci po konzultaci s orgány 

krizového řízení jsem tento metodický postup zjednodušila a vytvořila podle něj plán krizové 

připravenosti. 

 

   Plán krizové připravenosti obsahuje základní a přílohovou část (viz. příloha č.1). Základní 

část nám dává obrázek o organizaci a společnosti jako takové a přílohová část plánu krizové 

připravenosti obsahuje dokumenty nezbytné pro zvládnutí krizové situace. 

     K plánu krizové připravenosti jsou přiloženy  přílohy a to evakuační plán, mapy evakuace, 

záznamy o provedené aktualizaci a pokyny při úniku nebezpečných plynů a látek s návody na 

první pomoc. 

 

  Evakuační plán řeší v případě krizové situace vlastní postup evakuace osob a majetku 

z ohrožených míst obchodního místa. Tento plán nám dává přehled o tom kdo bude evakuaci 

provádět, kde bude shromaždiště osob a za jakých podmínek budou evakuované osoby 

přemístěny do místa soustředění. 

 

     Mapy evakuace obsahují topografické mapy s grafickým znázorněním evakuačních tras, 

shromaždišť osob, rozmístění složek IZS aj. 
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     Další přílohou v  plánu krizové připravenosti je záznam o provedené aktualizaci. Vedení 

těchto záznamů ukazuje na periodicitu a rozsah kontrol dokumentu. 

 

     Pokyny při úniku nebezpečných plynů a látek s návody na první pomoc obsahují seznam 

látek, kterými mohou být ohroženy osoby z nedalekých chemických závodů. Přiložené 

pokyny mi byly poskytnuty orgánem krizového řízení při zpracování plánu krizové 

připravenosti.  
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Závěr 
 

     Cílem bakalářské práce bylo vytvoření plánu krizové připravenosti pro obchodní místo 

banky vycházející z platné legislativy. Pro přiblížení problematiky zpracování plánu krizové 

připravenosti jsem se zabývala popisem podmínek, za kterých musí právnické nebo 

podnikající fyzické osoby plán krizové připravenosti zpracovat. 

 

     V další části jsem zpracovala metodický postup pro vypracování plánu krizové 

připravenosti. Metodický postup jsem zpracovávala tak, aby co nejvíce usnadnil zpracovávání 

plánu krizové připravenosti a sloužil jako možný vzor pro jiné organizace pracující 

v bankovním sektoru. 

 

     Díky použitým údajům od orgánu krizového řízení v Karlovarském kraji jsem mohla 

v plánu krizové připravenosti označit typy ohrožení, které mohou ohrozit životy a zdraví osob  

v dané lokalitě.  

V plánu krizové připravenosti jsou uvedeny jak typy ohrožení, tak vhodná opatření při 

vzniku mimořádné události. Tyto opatření však musí být chápána a použita především 

osobami, které jsou v dané problematice řádně proškoleni. Nejhorším způsobem je 

podceňování rizik, která hrozí v krizových situacích.  

 

V úvodu jsem poznamenala, že dle statistik dochází k neustálému zvyšování počtu 

mimořádných událostí, a to jak vlivem působení přírodních vlivů tak díky terorismu, který se 

stal nepříjemnou součástí našeho života.  

 Těmto rizikům můžeme předcházet tvorbou krizové legislativy a dokumentace s tím 

spojené, ale především výchovou obyvatel k přípravám na krizové situace.  

 

Postupy uvedené v krizových plánech mohou dopomoci k rychlejšímu řešení krizových 

situací. Pokud však lidé pochopí důležitost těchto dokumentů a začnou se zajímat o danou 

problematiku mohlo by v budoucnu dojít nejen ke zrychlení záchranných prací, ale také ke 

snížení počtu mimořádných událostí. 
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