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Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení metodiky činnost orgánů obce 

při vzniku mimořádné události. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická část se věnuje oblasti ochrany obyvatelstva, definuje postavení a úkoly 

obce při vzniku mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Praktická část se týká zpracování metodiky činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné 

události. Tato část poslouží jako návod orgánům obce při vzniku mimořádné události.  

 

 
Annotation 
 
KOPCILOVA, K., methodology activities organs municipality at rise extra charges matters, 

Ostrava 2008, baccalaureate work on faculty safety engineering high schools mining – 

technical university Ostrava, leadership baccalaureate work Ing. William adamec, 

  
Pivotal words: extraordinary event, municipality, municipal office, chief magistrate 

municipality, protection population  

 
Baccalaureate work be engaged in problems assessment methodists activity organs 

municipality at rise extra charges matters. Work is divided into two parts namely part 

theoretic and part practical. Theoretic part paies realms wards hips population, defines 

position and office municipality at rise extra charges matters and in applying the provision 

rescue and settling washing. Practical part have to do with processing methodists activities 

organs municipality at rise extra charges matters. This part will serve like instruction 

authorities municipality at rise extra charges matters. 
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1. Úvod 
 

Na každou společnost po dobu její existence působí mimořádné události a ty jí 

ovlivňují a to jak pozitivně tak negativně. Negativnímu působení se lidská společnost snaží 

zabránit, případně jej omezit. Avšak vzniku mimořádné událostí nelze vždy zabránit, proto se 

snaží je zmírnit alespoň na přijatelnou mez. Pro tuto obranu vytváří různé obranné a ochranné 

mechanismy.  

Z historie vyplývá, že se člověk snažil řešit nastalou mimořádnou událost po jejím 

vzniku. Postupem času zjistil, že pokud je na mimořádnou událost předem připraven je její 

řešení o to jednodušší a v průběhu řešení dochází k co nejmenší improvizaci a výsledky jsou o 

poznání lepší. Proto se snaží určit pravidla a postupy, z kterých bude vycházet obecný postup 

při řešení těchto událostí. K zabezpečení komplexní připravenosti ústředních správních úřadů, 

územních orgánů, složek integrovaného záchranného systému, právnických a podnikajících 

osob, byla v roce 2000 přijata tzv. krizová legislativa, která se tímto problémem zabývá. Tato 

legislativa ukládá povinnost těmto orgánům řešit připravenost na mimořádné události a 

následné krizové situace.  Ukládá jim povinnost zpracovat plánovací dokumentaci, která 

obsahuje potřebná opatření a postupy. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první, teoretické, 

části je rozebrána ochranu obyvatelstva z hlediska mezinárodního práva a legislativy u nás. 

Dále je rozebráno postavení a působnost orgánů obce před a při mimořádné události a práva a 

povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob při mimořádné události. 

Praktická část obsahuje konkrétní typy mimořádných události a navrženou metodiky.  

Cílem bakalářské práce je navržení metodiky činnosti orgánů obce při provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva, která by usnadnila řešení 

mimořádné události a co nejvíce snížila její následky.  
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2. Rešerše 
 

V rešerši uvádím zákony a odborné publikace, které se zabývají problematikou 

činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.  

Právní předpisy 
 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky a působnost 

složek integrovaného záchranného systému, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. 

Vymezuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

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

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před vyhlášením a po dobu 

vyhlášení krizových stavů. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

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, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením a při jejich řešení. 

 

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

Zákon upravuje postavení obcí a občanů obce. Dále určuje samostatnou a přenesenou 

působnost obce. Určuje povinnosti jednotlivých orgánů obce.  

 

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

pozdějších předpisů. 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl. Zákon se dále věnuje povodni a ochraně před povodněmi. 
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Zákon č. 254/2001 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v 

nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Dále 

stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 

Základní literatura 
 

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

2005, ISBN 80-86634-55-8  

Publikace seznamuje příslušníky a pracovníky služeb zařazených do integrovaného 

záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. V knize jsou 

popsány podmínky pro vyhlášení krizových stavů, systém krizového řízení. Dále popisuje 

vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení.  

 

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

Ostrava 2005, ISBN 80-86634-65-5 

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice, který je nazván integrovaným záchranným systémem. Publikace se dále zabývá 

činností operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, jejich 

rozmístěním a činností ve vztahu k základním a ostatním složkám integrovaného záchranného 

systému.  
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Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI, Ostrava 2004, 

ISBN 80-86634-44-2  

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Kniha 

dále pojednává o řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací, které 

jsou aktuálním problémem ekonomické rovnováhy lidstva. 

 

Martínek, B., Adamec, V., Hanuška, Z.: Řešení mimořádných událostí a krizových 

situací (Příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska).1.vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2006. ISBN 80-86640-64-7. 

V příručce je popsána působnost obce při řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. V první části se příručka zabývá povinnostmi obecního úřadu a starosty obce při 

přípravě obce na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací 

a podrobněji rozebírá úkoly jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Druhá část se zabývá povinnostmi obecního úřadu a starosty obce při přípravě 

obce na řešení krizových situací a při řešení krizové situace, dále pak způsobem zřízení a 

možnosti využití krizového štábu obce. 
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3. Vymezení pojmů 

Mimořádná událost 
V současné praxi se vyskytuje řada definic, které charakterizují výskyt něčeho, co se 

nachází v různých oblastech lidské činnosti a neodpovídá to běžným podmínkám.  

Sjednocujícím pojmem pro tento stav je „mimořádná událost“, která má svou přesnou 

definici uvedenou v zákoně o IZS [4]. Definuje ji jako: „škodlivé působení sil a jevů 

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

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

Mimořádné události můžeme dělit např. viz. obrázek 1 Druhy mimořádných událostí. [2] 

 
Obrázek 1 Druhy mimořádných událostí [2] 

Krizová situace 
V některých případech může nabýt mimořádná událost  takových rozměrů, že k jejímu 

řešení nestačí zdroje předurčené v rámci postiženého územního celku. Navýšení těchto zdrojů 

lze dosáhnout jen zákonem stanoveným způsobem a to vyhlášením krizového stavu. Po 

vyhlášení krizového stavu se mimořádná událost stává krizovou situací. Definice pojmu 

krizová situace je uvedena v krizovém zákoně [5] a její citace zní „Krizovou situací se rozumí 

mimořádná událost, při níž je vyhlášen  některý z krizových stavů, tj. stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav“. 
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Krizové stavy  
Po vyhlášení krizového stavu vstupují do řešení krizové situace orgány krizového 

řízení, které vzniklou krizovou situaci řeší použitím krizových opatření.  

O tom, který z krizových stavů bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti 

postiženého území, rozsahu postižení a druhu mimořádné události.  

Krizový štáb obce 
Starosta obce si může zřídit k řešení mimořádné a krizové situace krizový štáb obce. 

Je jeho pracovním orgánem. Úkoly, které má starosta pak přecházejí na pracovníky krizového 

štábu. Krizový štáb může být složen z pracovníků obecního úřadu a odborníků dostupných na 

území obce. Obec není povinna zřídit bezpečnostní radu obce, proto nemůže být součástí 

krizového štábu. 

Riziko  
Při řešení krizové situace je třeba počítat s určitou mírou rizika. Riziko lze definovat 

jako evolučně se vyvíjející negativní odraz přírody a lidské činnosti na lidskou společnost 

samu. Je často definováno jako pravděpodobnost vzniku negativních jevů a jejich důsledků. 

Je přímo závislé na četnosti výskytu ohrožení.  

Riziko můžeme chápat jako: 

• možné nebezpečí, že předpokládané negativní jevy proběhnou 

• zvyšující se pravděpodobnost vzniku negativní mimořádné události 

• postupný negativní vývoj přírody a nebo lidské společnosti. [2] 

Analýza rizik 
Analýza rizik slouží k posouzení aktuálního stavu a možných zdrojů ohrožení. Cílem 

analýzy rizik je popis a hodnocení existujících a potenciálních rizika a nalézt slabá místa 

v určené oblasti. 

V dnešní době existuje celá řada metod zabývající se analýzou rizik. Např. expertní 

odhad, kontrolní seznam, analýza What if, analýza stromu poruch, analýza událostí, indexové 

metody atd.  

Nebezpečí  
Je negativní jev, který může způsobit latentní vlastnost objektu. V případě, že u 

objektu vyskytne negativní vlastnost, může se stát nebezpečným. [2] 
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Ohrožení  
Je definováno jako možnost aktivace nebezpečí. [2] 

Integrovaný záchranný systém  
Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Tyto složky dělíme na základní a ostatní. K základním patří:  

• Hasičský záchranný sbor kraje,  

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany,  

• Zdravotnická záchranná služba a  

• Policie České republiky.  

 

K ostatním složkám patří: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

• ozbrojené bezpečnostní sbory,  

• ostatní záchranné sbory,  

• orgány ochrany veřejného zdraví,  

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany,  

• neziskové organizace a sdružení občanů. [4] 

Záchranné práce 
Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku anebo životního 

prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [3] 

Likvidační práce 
Činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [3] 

Ochrana obyvatelstva  
Dle zákona o IZS se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany1, 

zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k 

zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. [4] 

                                                 
1 Dle Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 
168/1991 Sb. 
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4. Ochrana obyvatelstva 
 

Dle zákona o IZS [4] se orgány obce podílejí na ochraně obyvatelstva. Ochrana 

obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, 

dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných 

událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazňuje zákonem 

stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů 

územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických 

osob. Tyto činnosti a postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako součást havarijního, 

krizového a obranného plánování. [9] 

4.1 Ochrana obyvatel v mezinárodním humanitárním právu 
 

Základním pramenem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o 

ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12.8.1949 a jejich dodatkové protokoly. Podstatou 

těchto úmluv je, že v případě ozbrojeného konfliktu musí být s osobami, které se přímo 

neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků ozbrojených sil, kteří složili zbraně, a osob, které 

byly vyřazeny z boje nemocí, zraněním, zadržením nebo jakoukoli jinou příčinou, bude se za  

všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování založeného na rase, 

barvě, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na jakémkoli jiném obdobném 

znaku. [6] 

Ženevské úmluvy byli podepsány za účelem revize Ženevské úmluvy o zlepšení osudu 

raněných a nemocných v armádním poli ze dne 27. července 1929. Obsahují také dva 

Dodatkové protokoly a to I. o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a II. o 

ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemající mezinárodní charakter.  

Dodatkový protokol I. v článku 61 definuje pojem civilní obrana jako plnění 

humanitárních úkolů jejíž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu 

odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a vytvořit nezbytné podmínky 

pro jeho přežití. [7] 
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Dodatkový protokol I v článku 61 stanovuje základní úkoly civilní obrany: 

• hlásná služba, 

• evakuace, 

• organizování a poskytování úkrytů, 

• zatemňování, 

• záchranné práce, 

• dezaktivace a podobná opatření, 

• zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc, 

• zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

• boj s požáry, 

• nouzové ubytování a zásobování, 

• okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, 

• okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení, 

• bezodkladné pohřební služby, 

• pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 

• doplňující činnost nezbytná ke splnění  výše uvedených úkolů, včetně plánování 

a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. [6]  
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4.2 Ochrana obyvatel v České republice 
 

V roce 2000 byla přijeta „krizová legislativa“[zejména zákon č. 239/2000 Sb. o 

integrovaném záchranném systému ve znění dalších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení ve znění dalších předpisů a zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatření 

pro krizové stavy ve znění dalších předpisů]. 

Tato „krizová legislativa“ obsahuje právní normy, stanovující konkrétní úkoly 

ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím a právnickým 

a podnikajícím fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva v České republice akceptuje současnou legislativu zaměřenou 

zejména na přípravu a řešení mimořádných událostí, krizových situací a v naplňování opatření 

a úkolů ochrany obyvatelstva dle Dodatkového protokolu I. k Ženevským úmluvám. 

Zaměřuje se především na přípravu a řešení situací po vzniku různých provozních havárií a 

živelních pohrom. Rozhodujícími prvky ochrany obyvatelstva na území České republiky jsou 

proto varování a informování obyvatelstva, vyrozumění příslušných orgánů veřejné správy 

a dotčených složek integrovaného záchranného systému a právnických nebo podnikajících 

fyzických osob, včasný a efektivní zásah složek IZS a dalších spolupracujících subjektů, 

improvizované ukrytí obyvatelstva, individuální ochrana, realizace evakuačních opatření 

a následné řešení nouzového přežití obyvatel, popř. humanitární, psychologické, sociální 

a duchovní pomoci. 

V roce 2002 dne  22. dubna vláda schválila Koncepci ochrany obyvatelstva do 

roku 2006 s výhledem do roku 2015. V koncepci je zvýrazněna role integrovaného 

záchranného systému a potřeba vybavení jeho složek technikou a materiálem tak, aby zvládly 

následky jakýchkoliv mimořádných událostí. Je zde položen důraz na prohloubení veřejné 

informovanosti, jejímž výsledkem musí být informovaný občan. K tomu budou státní orgány, 

orgány územních samosprávných celků a zaměstnavatelé poskytovat informace o možných 

ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí. 

Odpovědnost za ochranu obyvatelstva rozkládá na všechny úrovně veřejné správy, včetně 

obcí. [9] 
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5. Orgány obce 
 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jedním z dalších úkolů 

obce je chránit veřejný zájem. [5] 

Obec zpravuje své záležitosti samostatně a to v samostatné působnosti nebo 

v přenesené působnosti. Za přenesenou působnost se považuje státní správa, jejíž výkon byl 

zákonem svěřen orgánům obce. 

Orgány obce jsou 

• starosta 

• zastupitelstvo obce 

• rada obce 

• obecní úřad  

• zvláštní orgány. 

 

5.1 Činnost orgánů obce na úseku požární ochrany 
 

Obec má na úseku požární ochrany tyto povinnosti: 

• zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a 

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 

• členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požáru a 

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

v mimopracovní době poskytuje odměnu, 

• udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

• zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

• zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a 

požární ochrany, 

• zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní 

zdravotní prohlídky, 

• zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení zejména pro potřeby svého územního obvodu, 
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• zabezpečuje zdroj vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další 

zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, 

• organizuje preventivně výchovnou činnost, 

• zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 

• obecně závaznými vyhláškami vydává požární řád obce a stanoví podmínky 

k zabezpečení požární ochrany při akcích v obci, kterých se zúčastní větší počet osob. 

[8] 

5.2 Připravenost orgánů obce na mimořádnou událost 
 

Dle zákona o IZS [4] zajišťují orgány obce připravenost obce na mimořádné události a 

podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Zákon 

v této souvislosti ukládá úkoly především starostovi a obecnímu úřadu. Tuto činnost 

vykonávají zmíněné orgány jako výkon státní správy v přenesené působnosti.  

Obecní úřad seznamuje právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v obci s 

charakterem možného ohrožení na základě analýzy rizik, s připravenými záchrannými a 

likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení. [4] 

 

Obecní úřad v rámci připravenosti obce: 

a. organizuje přípravu obce na mimořádnou událost,  

b. poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

c. vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany v obci. 

A dále se podílí na: 

d. provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem, 

e. zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokus zvláštní 

předpis nestanoví jinak, 

f. hospodaří s majetkem civilní ochrany, 

g. podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce. 

 

5.3 Činnost při záchranářských a likvidačních pracích 
 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: 

a. zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 



 17 

b. organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou 

působností evakuaci osob z ohroženého území obce, 

c. organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

d. vyzývá, v případě potřeby, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby 

k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

e. plní úkoly v operačních plánech. 

 

1. Varování a informování obyvatel 

 

• Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné 

upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost pomocí veřejného vyhlášení 

varovného signálu. Varování se uskutečňuje varovným signálem viz. obrázek 2 

Grafické znázornění varovného signálu.  

 
Rotační siréna Elektronická siréna  

  
Obrázek 2 Grafické znázornění varovného signálu [upraveno podle9] 
 

• Informování je podaná informace obyvatelstvu o povaze nebezpečí a opatření 

k ochraně života, zdraví a majetku. Po zaznění varovného signálu následuje tísňová 

informace. [7] 

 

Varování a informování obyvatel se provádí sirénou nebo místním informačním 

prostředky (místní rozhlas, úřední tabule, obecní www.stránky, kabelové televizní okruhy 

apod.). V obci musí být také zabezpečena i jiná možnost varování a informování obyvatelstva 

v případě výpadku elektrické energie nebo jiného selhání technických prostředků (využití 

přenosných megafonů, ústní varování nebo informování obyvatelstva). Pokud jsou v obci 

neslyšící případně špatně slyšící občané (zejména starší lidé), je nutno připravit individuální 

postup pro jejich  varování a informování. 

 

2. Ukrytí a evakuace obyvatel obce 
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• Ukrytí osob v mírových podmínkách např. při úniku nebezpečných látek se 

zabezpečuje v improvizovaných úkrytek, v nichž se využije přirozených vlastností 

staveb, uzavření a utěsnění otvoru, apod.  

• Evakuace je souhrn opatření směřující k organizovanému přemístění osob, zvířat a 

věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území do 

bezpečného prostoru.  

• Zda budou obyvatele evakuování nebo vyzváni k ukrytí, záleží na druhu a rozsahu 

mimořádné události. 

 

3. Nouzové přežití obyvatel  
 

• Nouzové přežití obyvatel jsou činnosti jako nouzové ubytování, nouzové zásobování 

základními potravinami a vodou, nouzové dávky energií a nouzové základní služby. Je 

třeba zajistit dodržení základních hygienických a zdravotnických podmínek, proto je 

nutná i komunikace s orgány hygienických a zdravotnických služeb. Dále je také třeba 

zajistit humanitární, psychologickou, sociální a duchovní pomoc. 

 

4. Vyžádání osobní nebo věcné pomoci 

 
• Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací 

na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí se rozumí 

i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

• Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a 

likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

Věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se 

souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje  nebo starosty obce. 

 

K plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je obec využívá jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. Pokud v obci nejsou zřízení, je oprávněna zřizovat zařízení civilní 

ochrany. Tvoří ho zaměstnanci nebo jiné osoby a věcné prostředky. Při zřizování těchto 

zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona 

o požární ochraně [11], ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva vnitra 
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č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Na základě zmíněného 

zákona se podílí na: 

a. evakuaci obyvatel, 

b. označení oblastí s výskytem nebezpečných látek 

c. varování obyvatel 

d. dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

e. humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití. 

 

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen 

takovou činnost, která odpovídá  jejímu vybavení a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně 

havarijního plánování a havarijního plánu kraje. 

Zařízení civilní ochrany budou zřizována zejména ze sboru dobrovolných hasičů obcí 

nezařazené do plošného pokrytí území kraje a to především za účelem zabezpečení: 

a. evakuačních středisek a evakuace obyvatelstva,  

b. nouzového přežití postižených občanů, 

c. označování nebezpečných prostorů, 

d. dekontaminace. [3] 
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6 Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a 
fyzických osob při mimořádné události  

 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a 

likvidačními pracemi povinny: 

a. poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu, starosty obce 

nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému,  

b. strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do 

staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných 

staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou 

vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

c. strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají 

ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům hasičského záchranného 

sboru nebo jimi zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

d. pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 

aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 

využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru 

nebo jimi zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

e. 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. [4] 
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Fyzická osoba je povinna: 

a. strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení 

nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, 

b. poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, 

c. strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je 

vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících 

záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné 

techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku 

a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, 

d. poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy 

nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace 

o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, 

dravých či nebezpečných zvířatech, 

e. strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve 

vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům kraje nebo jimi zmocněným 

osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

f. pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 

aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 

využití pro potřeby civilní ochrany a přístup příslušným orgánům kraje nebo jimi 

zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 

Plnění těchto povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život 

nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by 

zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. [4] 
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7 Mimořádná událost 
 

V obci  mohou vzniknout mimořádná události ohrožující obyvatele nebo majetek 

v obci, zejména: 

• dlouhodobá inverzní situace – je situace s inverzními teplotami a slabým větrem pod 

2 m/s, jejímž důsledkem jsou špatné podmínky rozptylu znečišťujících látek 

v ovzduší, s možností jejich následné akumulace v blízkosti zemského povrchu a 

vzniku smogové situace. 

• povodně velkého rozsahu – se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních  

toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo 

koryto vodního toku a může způsobit škody na zdraví, životech a majetku.  Povodní je 

i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého  území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její  odtok  je nedostatečný,  případně  dochází k 

zaplavení území při soustředěném  odtoku srážkových vod. 

• narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

• jiné živelní pohromy velkého rozsahu, např. rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, 

vichřice, zemětřesení apod. 

• epidemie – hromadné nákazy osob – je náhlý hromadný výskyt a šíření infekčního i 

jiného onemocnění v určitém místě a čase. 

• epifytie – hromadné nákazy polních kultur – výskyt škodlivých odchylek 

fyziologického procesu u mnoha jedinců rostlinného druhu. 

• epizootie – hromadné nákazy zvířat – výskyt škodlivých odchylek fyziologického 

procesu u mnoha jedinců živočišného druhu. 

• radiační havárie – je událostí, která má za následek nepřípustné uvolnění radionuklidu 

nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob a jejíž následky 

vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. 
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• havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky – je mimořádná událost projevující se neřízenými 

energetickými toky (požár, výbuch) a úniky toxických látek nebo radionuklidů 

(ohrožení ionizujícím zářením) do životního prostředí (povrchové a podzemní vody, 

ovzduší, půdy). 

• jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb 
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8 Činnost orgánů obce při vzniku mimořádné události 
 

Obecný průběh činností po vzniku mimořádné události je znázorněn na 

obrázku 3 Obecný průběh činností při vzniku mimořádné události. 

 

 
Obrázek 3 Obecný průběh činností při vzniku MÚ [vlastní tvorba] 
 

Z tohoto schéma vyplývá, že starosta obce si předává informace s velitelem zásahu a 

OPIS a v případě potřeby také s obcí s rozšířenou působností. Může si v případě potřeby 

svolat krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Jsou zde jasně zřetelné úkoly, za které 

přímo odpovídá.  
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Obrázek 4 Obecný postup orgánů obce při vzniku  MÚ [vlastní tvorba] 



 26 

8.1 Metodika činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné 
události 

 

Metodika slouží ke stanovení postupu orgánů obce při vzniku mimořádné události. 

Metodiku jsem zpracovala do tabulkové formy, které je jednoduchá a přehledná. Navrhla 

jsem hlavní zásady činnosti orgánů obce a to především starosty. Je navržená tak, aby byla 

univerzální a určovala postup u každé mimořádné události. 

Zásady práce s touto metodikou 
 

Tabulku je nutno předem vyplnit a poté uložit na dostupné místo, které bude známo 

odpovědným osobám, které s ní mají pracovat. Tabulku je nutné průběžně aktualizovat. 

Tabulka se vyplní následovně: 

a. Důkladně pročíst tabulku. 

b. Údaje, které se netýkají obce nebo mimořádné události, pro kterou je vyplněna, 

vymazat. 

c. Do kolonky název mimořádné události uvést mimořádnou událost, pro kterou je 

tabulka vyplňována. 

d. Do kolonky upřesnění mimořádné události uvést předpokládané místo výskytu, 

rozsah, důsledky na zdraví, životy a majetek obce a další skutečnosti, které je třeba 

znát.  

e. Doplnit případné další body, které se vztahují ke konkrétnímu druhu mimořádné 

události. 

f. Do kolonky způsob provedení napsat způsob jakým bude činnost případně opatření 

provedeno. 

g. Do kolonky zodpovědná osoba napsat osobu, která bude vykonávat určenou činnost 

případně opatření. Uvede se jméno a kontakt na tuto osobu. V případně že je určen 

zástupce, uvést na něj jméno a kontakt. 

h. Do kolonky dokumentace se uvede dokument, který upřesňuje činnost případně 

opatření. Mezi takové dokumenty patří např. havarijní plán, povodňový plán, telefonní 

seznam, další seznamy apod. 

i. V kolonce provedeno se označí, zda byla či nebyla činnost případně opatření 

provedeno. Pokud bude označena kolonka ne, je nutno pro upřesnění, zdůvodnit 

v kolonce poznámka. 
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j. Do kolonky poznámka se uvedou potřebná upřesnění. Je určená pro vlastní potřebu. 

k. Po vyplnění tabulku uložit na předem stanovené místo. 

 

Starosta obce, zástupce případně osoba, která bude s tabulkou pracovat před nebo při 

řešení mimořádné události, musí zvážit zda: 

a. v případě potřeby svolá krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Je složen 

převážně z pracovníků obecního úřadu, 

b. v případě potřeby uvědomí nadřízené a dotčené orgány. 
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Název MÚ:  
Upřesnění MÚ:  
 

Provedeno 
Pol. Činnost nebo opatření Způsob provedení Zodpovědná osoba Dokumentace 

Ano Ne 
Poznámka 

1 Podat informace veliteli zásahu o situaci na místě  
1.1 rizika, energické sítě, ohrožení 

vodních zdrojů, nemocní 
občané, senioři a další 

      

2 Varování a informování 
2.1 Spustit sirénu (pokud nebyla 

zpuštěna HZS) 
      

2.2 Podání tísňové informace       
2.3 Kontrola slyšitelnosti       
2.4 Varování a podání tísňové 

informace osobám neslyšícím 
a špatně slyšícím 

      

2.5 Varování a podání tísňové 
informace v místech mimo 
dosah koncových prvků 
systému varování 

      

2.6 Postupné upřesnění informací 
dle situace 

      

3 Evakuace  
3.1 Informuj o evakuaci       
3.2 Zajistit dopravce       
3.3 Zajistit příjmací středisko       
3.4 Zajistit evakuační středisko       
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Provedeno 
Pol. Činnost nebo opatření Způsob provedení Zodpovědná osoba Dokumentace 

Ano Ne 
Poznámka 

3.5 Evakuace osob, zvířat a 
majetku 

      

3.6 Kontrola evakuované oblasti       
4 Ukrytí 
4.1 Informovat o ukrytí 

(improvizované ukryty nebo 
stálé úkryty)   

      

4.2 Informovat o improvizované 
ochraně 

      

5 Nouzové přežití 
5.1 Dle sjednaných smluv zajistit:       
 a) potraviny       
 b) voda       
 c) nouzové dodávky energie       
 d) nouzové základní služby       
5.2 Zajistit přepravu nouzových 

dodávek 
      

5.3 Zajistit rozdělení nouzových 
dodávek 

      

6 Věcná a osobní pomoc 
6.1 Vyžádání potřebné věcné a 

osobní pomoci 
      

6.2 Vystavení potvrzení za věcnou 
a osobní pomoc 
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9. Závěr  
 

Cílem bakalářské práce bylo navržení metodiky činnosti orgánů obce při 

provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva, která by usnadnila 

řešení mimořádné události a tím co nejvíce snížila její následky. Základní myšlenkou 

bylo seznámit orgány obce, především starostu obce a pracovníky obecního úřadu, 

s jejich úkoly, právy a povinnostmi, které jim ukládá legislativa. V další části jim 

vytvořit přehlednou a jednoduchou metodiku jejich činnosti při vzniku mimořádné 

události. 

Při zpracování jsem vycházela zejména z platné legislativy a to především 

z „krizové legislativy“. V první části jsem nastínila úkoly na úseku ochrany 

obyvatelstva. Dále jsem vymezila úkoly orgánů obce z „krizové“ a další související 

legislativy. A dále jsem vymezila práva a povinnosti právnický, podnikajících fyzických 

a fyzických osob dle legislativy.  

Na základě první části jsem v druhé, praktické, části navrhla metodiku činnosti 

orgánů obce při řešení mimořádné události. Zvolila jsem tabulkovou strukturu, která je 

přehledná.  

Metodiku jsem zpracovávala tak, že jsem se vžila do pozice starosty, který řeší 

mimořádnou událost a její působení na zdraví, životy a majetek obce. V té chvíli má 

starosta obce spoustu úkolů a má omezený čas na jejich řešení, proto je dobré mít tyto 

úkoly předem promyšlené a zaznamenané. Jednou z možností jak si usnadnit tuto práce 

poskytuje právě tato metodika.  

V praxi by metodika měla sloužit jako návod pro činnost orgánů obce při řešení 

mimořádné události. Případně by si ji konkrétní obec mohla dále detailně rozpracovat a 

přizpůsobit svým potřebám. 
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Seznam použitých zkratek 
 
TCTV … telefonní centrum tísňového volání 

OPIS IZS … operační informační středisko integrovaného záchranného systému  

IZS … integrovaný záchranný systém 

JSDH … jednotky sboru dobrovolných hasičů  

MÚ … mimořádná událost 

HZS … hasičský záchranný sbor  

KŠ … krizový štáb 


