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1 Úvod 

 

V dnešní době, která je značně ovlivňována velkým množstvím krizových situací, roste 

význam místních samospráv. S mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, jako by 

se „roztrhl pomyslný pytel“ a útočí na nás ze všech stran. Spolu s nimi roste také význam 

informací, potřebných ke zvládnutí takovýchto situací, a význam znalosti prostředí, ve kterém 

může k těmto událostem dojít.  Výskyt událostí, které mohou mít velké následky pro danou 

oblast, vyžaduje potřebu účinné a koordinované pomoci. Proto nabývá na významu 

nezastupitelná úloha místních orgánů územní samosprávy při řešení konkrétních situací. 

V případě, že tyto orgány a osoby nejsou dostatečně seznámeny s legislativou, která jim 

umožňuje jednat rychle a správně, může to mít pro danou lokalitu katastrofální následky. 

Proto se pořádají různé semináře, školení, workshopy za účelem poskytnutí těchto informací 

konkrétním osobám, které jsou za zvládnutí takovýchto situací zodpovědné. 

Tématické cvičení na zvýšení odbornosti můžeme zpracovávat ve třech různých 

úrovních. Jedná se o kraj, obec s rozšířenou působností a obec. Zde je třeba začít rozlišovat 

nároky na znalosti. V konečném důsledku by osoby, které by byly proškoleny z problematiky 

týkající se všech tří úrovní, byly zahlceny informacemi, které pro výkon jejich funkce nejsou 

až tak důležité, vzhledem k rozdílným povinnostem hejtmana kraje, starosty obce s rozšířenou 

působností a starosty obce. Tato práce je zaměřena na zaměstnance obecních úřadů prvního 

stupně.  

Bydlím v Moravskoslezském regionu a svůj výzkum budu provádět v přilehlých obcích 

(tzv. mikroregion Jablunkovsko), jmenovitě Vendryně, Bystřice, Nýdek, Hrádek, Návsí, 

Písek, Bukovec, Mosty u Jablunkova, Milíkov, Košařiska, Písečná, Hrčava, Bocanovice, 

Dolní Lomná a Horní Lomná. Tyto obce prvního stupně, mají jasně danou strukturu obecního 

úřadu, která se skládá ze starosty obce, místostarosty, někdy také tajemníka a dalších 

pracovníků spadajících pod odbory, výbory nebo komise, kteří se věnují ostatním 

záležitostem. Ani jedna z těchto obcí neměla na obecním úřadě specialistu na řešenou 

problematiku krizového řízení. 

Tato bakalářská práce je zpracovávána za účelem navrhnout obsah školení, které 

má poskytnout starostům obcí a zaměstnancům obecních úřadů, s kterými je tato 

problematika úzce spojena, takové informace, aby byli schopni včasně a správně reagovat 

na podněty, které mohou vést ke vzniku mimořádné události popř. krizové situace, nebo 

zvládnout situace a události již vzniklé. 
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Jedním ze základních úkolů navrhovaného řešení je také ověřit znalosti a dovednosti 

starostů obcí a zaměstnanců městských úřadů získané výukou nebo školením, týkajících 

se přípravy na krizové situace a mimořádné události. 

Dalším z cílů této práce je také porovnání znalostí mezi zaměstnanci obecních úřadů, 

kteří se zúčastnili školení nebo semináře v oblasti havarijního plánování a krizového řízení 

a zaměstnanců, kteří se těchto školení nezúčastnili. Jde o to zjistit, zda toto školení má nějaký 

přínos pro výkon jejich funkce a správnost rozhodování. 

Výsledkem této práce, bude stanovení obsahové náplně školících kurzů, zaměřených 

na zvolenou cílovou skupinu (starosta obce prvního stupně, zaměstnanci obecních úřadů). 

 

 

Cílem práce je: 

- navrhnout tématické cvičení pro starosty a pracovníky obcí prvního stupně, 

- ověřit znalosti zaměstnanců obecních úřadů z oblasti krizové legislativy, 

- posoudit, zda tito zaměstnanci, využívají možnosti zúčastnit se školení či semináře,  

- zjistit, jaký vliv má proškolení zaměstnanců obecních úřadů na jejich znalosti, 

oproti znalostem zaměstnanců obecních úřadů, kteří se školení nezúčastnili, 
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2 Rešerše 

 

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 integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

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 a po dobu vyhlášení stavu 

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

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

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

č. 240/2000 Sb., o krizové řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení stanovuje v první části označování, evidenci, manipulaci a ukládání 

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

styku se zvláštními skutečnostmi. Dále seznamuje s obsahem činnosti a složení bezpečnostní 

rady a krizového štábu kraje a obce určené Hasičských záchranným sborem kraje (dále jen 

HZS). Věnuje se také náležitostem a způsobem zpracování krizového plánu kraje a plánu 

krizové připravenosti. 

Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, 2. doplněné vydání, 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum,2004, ISBN 80-86634-55-8 

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

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

Zdůrazňuje především přípravu odborníků, kteří se budou zabývat problematikou řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. 



- 9 - 

3 Důležité pojmy a jejich vysvětlení 

 

V této kapitole se věnuji vysvětlení důležitých pojmů, které jsem v této práci použil. S těmito  

pojmy by měli být seznámeni starostové a místostarostové obcí, protože mají značný vliv 

na rozhodování a řešení situací, ke kterým může v praxi dojít a které se v odborné 

terminologii používají. 

 

Mimořádná událost - 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.1 

 

Krizová situace – Situace, v níž je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, 

demokratické základy České republiky, nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a 

bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty, nebo životní prostředí anebo je – li třeba 

plnit mezinárodní závazky o společné obraně, přičemž hrozící nebezpečí nelze odvrátit, nebo 

způsobené následky odstranit řádnou běžnou činností správních úřadů, nebo složek 

integrovaného záchranného systému.1 

 

Nebezpečí – je pojem, kterým se často označují možné zdroje nebo příčiny havárie. Rovněž 

je využívána definice, která uvádí, že nebezpečí je předmět nebo situace, které vytvářejí 

hrozbu ztrát (= může nastat negativní jev). Jako alternativní termín pro vysvětlení významu 

tohoto slova se užívá výraz „zdroj rizika“.1 

 

Ohrožení – vyjádření toho, že došlo k aktivaci zdroje rizika a k jeho působení na okolí.1 

 

Riziko – je často definováno jako funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

s určitou velikostí jejich následků, obecně rovněž jako možnost vzniku nežádoucích 

následků.1 

 

                                                 
1 ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2004, Ostrava, ISBN: 80-

86634-44-2 
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Záchranné práce – činnosti  k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin.2 

 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.3 

 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací.4 

 

Zařízení civilní ochrany – je součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně 

obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky.5 

 

Věcná pomoc -  je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení 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.6 

 

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

a při cvičení 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.7 

 

                                                 
2 § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
3 § 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
4 § 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
5 § 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
6 § 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
7 § 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Pracovní výpomocí -  se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové 

a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě 

určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec 

pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.8 

 

Pracovní povinností - se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou 

dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny 

konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace 

i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.9 

 

Havarijní plán – souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádné 

události; havarijním plánem pro území kraje je havarijní plán kraje, havarijním plánem pro 

oblast v okolí zdroje nebezpečí je vnější havarijní plán.1 

 

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany a dalších opatření k zabezpečení ochrany 

života, zdraví a majetku proti následkům způsobeným mimořádnými událostmi.1 

 

Věcný prostředek – jsou to movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních 

samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze 

využít při řešení krizových situací.10 

 

 

 

                                                 
8 § 2 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
9 § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
10 § 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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4 Obec, její struktura, orgány a pracovníci 

 

Naše platná krizová legislativa, nám stanovuje práva a povinnosti, jak se mají chovat 

jednotlivé části krizového systému, a taky nám stanovuje odpovědnosti za tyto povinnosti. 

Hlavní odpovědnost za plnění úkolů na sebe berou ministerstva, které mají v gesci vždy 

určitou část problematiky (např. koordinace přípravy na krizové stavy a jejich řešení, včetně 

ochrany obyvatelstva, spadá pod ministerstvo vnitra, dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů11 atd.), jenž tuto odpovědnost přesouvají na nižší územně 

samosprávní celky (kraj, obec s rozšířenou působností, obec).  

Tato práce se zabývá pouze obcemi prvního stupně a jejich obecními úřady. Strukturu 

takovéto obce můžeme vidět na obrázku č. 1. 

 

 
Obrázek 1: Struktura obecního úřadu  

(zdroj: autor) 

                                                 
11 MV - GŘ HZS ČR. Ministerstvo vnitra : ochrana obyvatelstva [online]. 2002 , aktualizace 17. února 2005 [cit. 

2008-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/dokument/2005/do06_hasici.html#koncepce> 
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Nejdříve pár slov týkajících orgánů obce. Základní kamenem a orgánem obce 

je obecní rada a zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je základem obecní samosprávy 

a skládá se ze členů obecního zastupitelstva, kteří jsou do své funkce voleni ve volbách 

na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva  se odvíjí od počtu obyvatel obce. 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska 

a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční 

a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 

10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní 

menšiny.12 

  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon13. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její 

pravomoc starosta. V takovýchto obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování 

v určitých záležitostech, které jsou uvedeny v §102, odstavec 4, písmeno c) d) f) j) a l) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Dále rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. 

Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je též výkonným orgánem, 

jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Předsedou této komise může být jen osoba, 

která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti 

komisi svěřené přenesené působnosti.14 

Obecní úřad plní úkoly, jenž mu ukládá obecní rada nebo zastupitelstvo a 

je nápomocen jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti.  

Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých 

členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce 

odpovídají zastupitelstvu obce.15 Starosta reprezentuje obec navenek a stojí v čele obecního 

úřadu.  

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů 

a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu 

                                                 
12 § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
13 § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
14 § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
15 § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Starosta spolu 

s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 16 

V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje 

funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit 

funkci tajemníka obecního úřadu. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů 

obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Není-li v obci 

zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, 

plní jeho úkoly starosta.17 

Při zpracovávání práce jsem postupoval podle vývojového diagramu, kde jsou 

zaznačeny všechny důležité kroky a skutečnosti vedoucí k dosažení cílů stanovených 

na začátku (viz. obr. 2). 

 

 
Obrázek 2: Algoritmus zpracování práce  

(zdroj: autor) 

                                                 
16 § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
17 § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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5 Práva a povinnosti obcí a jejich starostů 

 

Základní principy fungování obce jsem naznačil v předchozí kapitole. V této části se již 

budu věnovat krizové problematice. Práva a povinnosti orgánů obce, zejména pak starosty 

obce a obecního úřadu, jsou zakotvena v zákoně č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (řešení krizových situací), a také v zákoně 

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (řešení mimořádných událostí). V oblasti havarijního plánování 

a krizového řízení v návaznosti na povinnosti obcí a jejich starostů, můžeme tyto dva zákony 

označit jako stěžejní. Taktéž je vhodné zmínit se o zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, který se zabývá řešením požární ochrany. Je téměř nemožné 

bez znalosti této legislativy vhodně zvládnout mimořádné  události nebo krizové situace, které 

můžou na území obce nastat. 

 

 

5.1 Povinnosti orgánů obce a starostů při řešení mimořádných událostí 

 

Nyní pár slov a citací z naší krizové legislativy, která stanovuje povinnosti a postupy 

při reakcích na již vzniklé mimořádné události, nebo na události, které mohou na území obce 

nastat. 

Obecní úřad v rámci přenesené působnosti, v souvislosti s řešením mimořádných 

událostí především 

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, 

c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, 

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné 

ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšímu havarijnímu plánu, 

f) podílí se na zajištění nouzového přežití obce, 

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany v obci.  
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K plnění těchto úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany.  Při zřizování 

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

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 18 

Postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu 

stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5.1.1 Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací 

 

Koordinaci záchranných a likvidačních prací v místě, kde jsou nasazeny složky 

integrovaného systému a také v prostorech, kde se předpokládají účinky mimořádné události, 

provádí velitel zásahu. Ten může starostu obce požádat o spolupráci při provádění 

záchranných a likvidačních prací a také o plnění některých úkolů v ochraně obyvatelstva, 

které jsou v kompetenci obce.  

Velitelem zásahu se stává zpravidla velitel jednotky požární ochrany (dále jen JPO),  

nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení. V případě, že na místě zásahu 

není ustanoven velitel zásahu,  součinnost těchto složek řídí velitel nebo vedoucí zasahujících 

sil a prostředků složky IZS, která v místě zásahu provádí převažující činnost. 

Další zásady a koordinaci složek IZS při společném zásahu upravuje část první 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Důležitou roli při provádění záchranných a likvidačních prací, ale také při plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva hraje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec 

zřizuje a spravuje na základě § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Velitelem této jednotky, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci 

ředitele, se může stát osoba, kterou jmenuje a odvolává starosta obce. Pro zvýšení výkonů 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se členem můžou stát i osoby, které vykonávají tuto 

službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec spolu s HZS kraje. V případě, 

                                                 
18 § 15 odst. 2 a 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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že obec chce jednotku dobrovolných hasičů obce zrušit, může tak učinit jen se souhlasem 

HZS kraje. 

Obec zřizuje požární hlídku v případě, že nezřizuje jednotku sboru dobrovolných 

hasičů obce a určí ji HZS kraje.  

Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zabezpečuje obec. Jedná se 

zejména o odbornou přípravu členů jednotky, materiální a finanční  potřeby, poskytování 

náhrady ušlého výdělku členů jednotky (jestliže tento člen se zúčastnil zásahu při požáru nebo 

jiných záchranných prací při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech, 

nařízených cvičení nebo odborné přípravy, ve své pracovní době, nebo v době, ze které 

mu plyne příjem z podnikání resp. jiné samostatně výdělečné činnosti). 

 

 

 

5.1.2 Varování 

 

Při varování se většinou postupuje z připravených podkladů uvedených ve výpisu 

z havarijního plánu kraje (vnějšího havarijního plánu). Varování a poskytnutí informací 

ohroženému obyvatelstvu se provádí sirénou nebo místním informačním systémem.  

Jediný varovný tón sirény, který je určen pro veřejnost je tzv. „všeobecná výstraha“ 

(kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin - tento signál může být vyhlašován třikrát za sebou 

v přibližně tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné 

události, která může ohrozit životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Po zaznění 

tohoto signálu, následuje tísňová informace, ze které se obyvatelé obce dozvědí, co se stalo, 

kde se to stalo, jaké nebezpečí hrozí a co mají obyvatelé obce učinit k ochraně svého zdraví, 

zvířat, nebo majetku.  

Je třeba počítat také s možností havárie místního informačního systému a tudíž je 

žádoucí mít připraven náhradní způsob varování  a informování (např. tlampače, mobilní 

spojení, osobní styk, využití složek IZS). Dále je třeba věnovat pozornost neslyšícím 

obyvatelům na území obce a mít pro ně připraveny individuální způsoby varování 

a informování. 

Důležitá je také kontrola těchto systémů varování. Signál „zkouška sirén“ (jedná 

se o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin) je používán k ověření provozuschopnosti 
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sirén. Tento signál je vyhlašován každou první středu v měsíci ve 12.00 hod. V případě 

zjištění nějakých závad, se vše ohlašuje na HZS kraje. 

 

5.1.3 Evakuace a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 

 

Ochrana obyvatelstva je realizována dvěma způsoby a to buď kolektivní ochrana 

(ukrytí, evakuace), nebo individuální ochrana. 

Ukrytí a evakuace obyvatel musí proběhnout přiměřeně v závislosti na hrozícím 

nebezpečí. Při evakuaci může obecní úřad využít všech složek IZS k zajištění a vyklizení 

ohrožených zón. V případě nebezpečí může proběhnout evakuace i za použití donucení. 

Ukrytí nebo evakuace osob probíhá na základě vzniklé situace okamžitě, nebo postupně to vše 

v souladu s připravenými plány (výpis z havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 

plánu). 

 

V případě ukrytí obyvatelstva rozeznáváme několik druhů úkrytů. Jsou to  

a) stálé úkryty (dále jen SÚ) jsou trvalé ochranné prostory v podzemních částech nebo 

samostatně stojící podzemní objekty, 

b) tlakově odolné úkryty, 

c) tlakově neodolné úkryty, 

d) ochranné systémy podzemních dopravních staveb (metro, dopravní tunely), 

e) improvizované úkryty – využívají se také v případě nouzového stavu nebo stavu 

ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva 

využít stálých úkrytů. 

 

Ukrytí obyvatel v mírových podmínkách se zabezpečuje v improvizovaných úkrytech 

s využitím přirozených vlastností staveb (uzavření a utěsnění oken, dveří apod.) Tímto 

improvizovaným úkrytem se stává prakticky jakákoliv stavba (např. rodinný dům, byt 

v panelovém domě, kancelář). 

Evakuace se zabezpečuje přemístěním osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných 

látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Takzvaná vlastní evakuace se provádí z míst 

ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují  pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování (případně pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění).  
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Evakuace se vztahuje na všechny osoby v ohrožených místech kromě osob provádějících 

záchranné práce, řídících evakuaci a osob, které budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Přednosti se dostává dětem do 15 let, pacientům ve zdravotnických zařízeních, osobám 

zdravotně postiženým a nebo osobám umístěným v sociálních zařízeních. Přednostně se také 

evakuují doprovody osob výše uvedených. 

Důležitou roli sehrává pracovní skupina krizového štábu, evakuační a přijímací středisko. 

K zabezpečení evakuace lze využít zařízení civilní ochrany (dále jen CO) pro zajištění 

evakuace. Za tímto účelem má obec oprávnění takovéto zařízení civilní ochrany zřídit. 

Pracovní skupina krizového štábu se zabývá především řízením průběhu evakuace, 

koordinací přepravy a shromaždišť osob do evakuačních středisek, spolupracuje s orgány 

veřejné správy  a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi a v neposlední řadě 

dokumentováním průběhu celé evakuace. Velmi důležité je správné stanovení a zabezpečení 

evakuačních prostorů a celková koncepce evakuace. 

Evakuační středisko (musí být označeno nápisem, nebo mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem CO) se věnuje zejména řízením přepravy z míst shromažďování 

do evakuačního střediska s využitím všech dostupných dopravních prostředků, vede evidenci 

o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin. 

Vytváří a označuje místa pro podávání základních informací v prostoru střediska, zabezpečuje 

přednemocniční  neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických 

zařízení. Důležitým úkolem je zajistit nocleh a stravování pro personál a evakuované 

obyvatelstvo , které se zdrží  v evakuačním středisku  déle než 12 hodin. O těchto i dalších 

činnostech a o průběhu evakuace podává informace pracovní skupině krizového štábu. 

Přijímací středisko (také musí být označeno nápisem, nebo mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem CO) má za úkol zajistit příjem evakuovaných osob, přerozdělování do 

předurčených  cílových míst a přemístění  do míst nouzového ubytování. Zabezpečuje také 

první zdravotnickou pomoc a informuje orgány o průběhu evakuace. Evakuovaným osobám  

poskytuje informace o místech nouzového ubytování a stravování. Orgánům veřejné správy, 

kterých se tato evakuační opatření týkají, podává informace o počtech a potřebách 

evakuovaných osob. 
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5.1.4 Hospodaření s materiálem civilní ochrany 

 

V tomto případě se postupuje podle usnesení vlády České republiky, ze dne 22.dubna 

2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva  do roku 2006 s výhledem do roku 2015, kde 

se rozhodlo o bezúplatném převodu pro stát trvale nepotřebného materiálu CO do vlastnictví 

obcí, u kterých je uložen. Pokud tento převod byl zrealizován, postupuje se dále podle Pokynu 

generálního ředitele HZS České republiky č. 3 ze dne 23. srpna 2004. V něm je stanoveno, 

že obce projednávají veškeré záležitosti, které se týkají nakládání s materiálem CO, 

s příslušným HZS kraje. 

 

5.1.5 Podílení na zajištění nouzového přežití obce 

 

Zároveň s evakuací a v souladu s plány, uzavřenými dohodami a smlouvami 

zabezpečuje obecní úřad a starosta obce tzv. nouzové přežití obyvatel. Tento pojem zahrnuje 

nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami a vodou, nouzové dodávky 

energií, nouzové základní služby obyvatelstvu. Důraz je kladen na dodržení základních 

hygienických podmínek a zdravotních podmínek, a proto je velmi vhodné realizovat plnění 

tohoto úkolu vždy v součinnosti s orgány hygienické či zdravotní služby. Je možné tuto 

součinnost zajistit až ve fázi prevence konkrétních mimořádných událostí.  

Humanitární pomoc, dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje 

vláda prostřednictvím Správy hmotných rezerv, jednotlivých rezortů, orgánů státní správy 

a samosprávy, nevládních církevních organizací, právnických osob a jednotlivců. Předmětem 

humanitární pomoci je především materiální, finanční, poradenská, duchovní a psychologická 

pomoc. 

 

5.1.6 Vedení evidence a provádění kontrol staveb civilní ochrany, nebo staveb 

dotčených požadavky civilní ochrany 

 

Povinností orgánů obce je vést evidenci a provádět kontrolu staveb CO. Základem této 

evidence je evidence stálých úkrytů vybudovaných investičním způsobem. Údaje o SÚ jsou 

vedeny na evidenčních listech, které jsou pro každý SÚ zpracovány zvlášť. Obce vedou 
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ve svých plánech ukrytí (součást krizových plánů) již zmíněné evidenční listy SÚ v obci, 

seznamy těchto SÚ a také přehledy o ukrytí obyvatelstva obce. 

Je doporučeno kontrolovat tyto SÚ  ze strany obecních úřadů každé tři roky. 

Požadavky na zajištění provozuschopnosti těchto SÚ CO, provádění kontrol a revizí 

technického vybavení a zařízení jsou stanoveny v ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní 

ochrany z července 2004. 

 

 

5.1.7 Seznámení právnických a fyzických osob v obci s ochranou obyvatelstva 

 

Obecní úřad také 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 (využití odborníků Hasičského záchranného sboru 

kraje, a ostatních složek Integrovaného záchranného systému). Při plnění tohoto úkolu 

se vychází z analýzy možného ohrožení (jedná se o výpis z havarijního plánu kraje a vnějšího 

havarijního plánu). 

Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování 

o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování 

staveb a při rozhodování  o povolení a odstraňování  terénních úprav a zařízení.19 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se také věnuje problematice povinností starostů obcí 

při provádění záchranných a koordinačních prací. Tyto povinnosti se provádí v součinnosti 

s obecním úřadem, a byly již popsány výše. Ale pro úplnost zde uvádím i tyto body.  

 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací 

 

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

b) organizuje v dohodě s velitelem zásadu nebo se starostou obce s rozšířenou působností 

evakuaci osob z ohroženého území obce, 

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

                                                 
19 § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní a věcné pomoci.20 

 

 

5.2 Povinnosti orgánů obce a starostů při řešení krizových situací 

 

V některých případech, kdy může nabýt mimořádná událost takových rozměrů, 

že k jejímu zvládnutí nestačí zdroje, které byly předurčeny v rámci postiženého územního 

celku, a získání takovýchto zdrojů je možné jen na úkor omezení běžných funkcí systému, 

nebo také vyžádáním z území, které mimořádnou událostí postižená nejsou. Toto jde 

dosáhnout jen zákonem stanoveným způsobem, kterým je akt vyhlášení krizového stavu. 

Mimořádnou událost, během které k jejímu řešení byl vyhlášen krizový stav označujeme jako 

krizovou situaci. 

 

Legislativa České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy. Jedná se o  

 

a) stav nebezpečí, jenž vyhlašuje hejtman kraje (primátor města Prahy)21, 

b) nouzový stav, který vyhlašuje vláda22, 

c) stav ohrožení státu, vyhlašuje Parlament na návrh vlády23, 

d) válečný stav vyhlašuje Parlament24. 

 

Je nutno podotknout, že obec plní úkoly v krizovém řízení ve dvou rozdílných režimech. 

Prvním z nich, je krizová situace, která ještě nenastala tzn. příprava obce na řešení krizové 

situace. Režim, který je vyvolaný  výskytem krizové situace, se nazývá řešení krizové situace. 

 

 

                                                 
20 § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
21 § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
22 článek 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. 
23 článek 7 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. 
24 článek 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 



- 23 - 

5.2.1 Příprava obce na řešení krizových situací 

 

Orgány obce (obecní úřad a starosta obce) zajišťují připravenost obce na řešení krizových 

situací. Obecní úřad za tímto účelem 

 

a) organizuje přípravu obce na krizové situace, 

b) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné 

ke zpracování krizového plánu kraje, 

c) shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně 

změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému 

úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, 

d) podílí se na zajištění veřejného pořádku, 

e) plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení, 

f) rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou (viz výše), 

v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu určené obce a jako svůj pracovní 

orgán k řešení krizových situací krizový štáb určené obce, 

g) seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

 

Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu 

a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených 

Ministerstvem vnitra.25 

Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona26, plní úkoly kraje při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem 

a s jejich řešením. Za tímto účelem  

 

a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, 

b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman, 

                                                 
25 § 21 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
26 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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c) plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými 

správními úřady. 

 

Aby HZS kraje mohl splnit povinnosti uložené zákonem, ukládá obcím které určí, 

povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje. 27  

Jedná – li se o takovouto obec, její povinností je tyto úkoly krizového plánu kraje 

rozpracovat. V tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu určené obce a jako svůj 

pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb určené obce28.  

Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta (zároveň předseda rady) 

jejími členy jmenuje vždy 

 

a) místostarostu, 

b) tajemníka obecního úřadu, je – li tato funkce zřízena, 

c) příslušníka Policie ČR určeného policejním prezidentem, nebo jím určeným služebním 

funkcionářem 

d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje, nebo jím určeným služebním funkcionářem 

e) velitele  sboru dobrovolných hasičů obce, je – li tento sbor zřízen a 

f) zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady  

určené obce.29 

 

Bezpečnostní rada obce projednává především zajištění připravenosti správního obvodu 

určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření, plán evakuace osob z ohroženého 

území správního území určené obce, vnější havarijní plán, podmínky nouzového přežití 

obyvatelstva a také zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatření. Další úkoly jsou 

stanoveny v § 8 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, ve znění pozdějších 

předpisů. 

                                                 
27 § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
28 § 21 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
29 § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Zřízení krizového štábu určené obce by mělo proběhnout při přípravách na řešení 

krizových situací. Členové tohoto štábu mají být na členství připravováni, a pro jejich činnost 

je žádoucí vybrat a vybavit vhodné prostory, kde budou v případě vzniku krizové situace 

moci zasedat a rozhodovat, ale také budou moci komunikovat s potřebnými složkami. 

Krizový štáb se skládá ze dvou skupin lidí. Mezi první skupinu se řadí členové příslušné 

bezpečnostní rady, k té druhé patří členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (tajemník 

krizového štábu, pracovníci obecního úřadu určené obce a zástupci složek integrovaného 

záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové 

situace). Tajemníkem krizového štábu se stává tajemník příslušné bezpečnostní rady. Krizový 

štáb určené obce  svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí 

týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným 

omezením základních práv a svobod30.  

 

Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že 

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

orgánu krizového řízení, 

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

řízení nebo pro jeho část, 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

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

a likvidačních prací, nebo 

e) jde o úkol prováděný při cvičení.31 

 

Je důležité se také zmínit o povinnostech stálé pracovní skupiny krizového štábu, která při 

řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě 

a mimo jiné analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup 

řešení. Podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně 

obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu (využívá především 

                                                 
30 § 13 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, ve znění pozdějších předpisů 
31 § 12 odst. 1 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, ve znění pozdějších předpisů 
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havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán). Také organizuje ochranu obyvatel 

postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci a organizuje spojení 

s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra.32 

Tyto i další úkoly stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou uvedeny v § 12 odst. 4 

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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

5.2.2 Řešení krizové situace po vyhlášení krizového stavu 

 

Při vyhlášení krizového stavu jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových 

opatření v podmínkách obce.  

Je – li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce33, nabývá nařízení obce účinnosti 

okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též 

dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních 

prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn již vydaného 

nařízení obce.34 

 

V době krizového stavu obecní úřad 

 

a) shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně 

změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému 

úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, 

b) podílí se na zajištění veřejného pořádku, 

c) plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení.35 

 

                                                 
32 § 12 odst. 4 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, ve znění pozdějších předpisů 
33 § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
34 § 22 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
35 § 21 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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V době trvání krizového stavu může obec také uložit fyzické osobě pracovní povinnost 

nebo pracovní výpomoc (viz. výše). 

Pracovní výpomocí se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové 

a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě 

určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec 

pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.36 

Pracovní povinností se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou 

dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny 

konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace 

i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.37 

Tyto povinnosti může fyzická osoba odmítnout, pokud by mohla při jejich plnění ohrozit 

život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob, anebo pokud tyto povinnosti jsou v rozporu 

se zákonem.  

 

V době krizového stavu starosta obce 

a) zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

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

d) je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, 

e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje, 

f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. 

 

K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce (viz výše) jako svůj 

pracovní orgán. Pokud  starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto 

zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, 

kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec 

a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.38 

 

                                                 
36 § 2, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
37 § 2, písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
38 § 23 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Tyto povinnosti starosty obce, jsou téměř totožné s úkoly, které musí provádět 

při mimořádné situaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

6 Zákonný rámec 

 

V současné době má Česká republika k dispozici bohatou základnu krizové legislativy. 

Povinnost zajistit připravenost na krizové situace a jejich řešení stanoví právní předpisy 

a to z oblasti tzv. krizové (nevojenské) legislativy a branné (vojenské) legislativy. 

 

Zejména se jedná o tyto právní předpisy: 

 

a) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zák. 

č. 347/1997 Sb., ústavního zák. č. 300/2000 Sb., ústavního zák. č. 448/2001 Sb., 

ústavního zák. č. 395/2001 Sb. a ústavního zák. č. 515/2002 Sb.; 

b) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního 

zák. č. 300/2000 Sb.; 

c) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zák. 

č. 352/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. 

č. 546/2005 Sb.; 

d) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zák. 

č. 222/1999 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. 

č. 112/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb.; 

e) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění zák. 

č. 320/2002 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb.; 

f) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění zák. 

č. 309/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 586/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. 

č. 189/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb.; 

g) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů; 

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

zákon), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 112/2006 Sb., zák. 

č. 267/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb.; 
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i) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., 

zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.; 

j) Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

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

znění nařízení vlády č. 36/2003; 

k) Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu. 

 

Existují však další právní předpisy, které se problematiky krizových situací 

a připravenosti na jejich řešení dotýkají. Jedná se o právní předpisy, které upravují 

specifickou oblast, např. oblast veterinární péče (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a 

o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/, ve znění pozdějších předpisů), 

rostlinolékařské péče (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů), ochrany veřejného zdraví (zákon 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů), vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů), ropné bezpečnosti (zákon 

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů /zákon o nouzových zásobách ropy/), ve znění pozdějších předpisů39 

a další (např. správní řád, přestupkový zákon, stavební zákon). 

Z tohoto přehledu vyplývá, že se jedná o docela obsáhlou legislativu skládající 

se z několika desítek zákonů a vyhlášek. Tato skutečnost má za následek v případě školících 

kurzů přehlcení informacemi, na což také upozorňují dotazovaní ve svých odpovědích.  

Pro výkon funkce starosty obce prvního stupně při řešení mimořádných a krizových 

situací považuji za stěžejní zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a také zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, ale také zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

                                                 
39 Komentář k nařízení Ministerstva vnitra č. 13 ze dne 1. března 2004 k zajištění plnění úkolů za stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení 
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7 Zjišt ění existujících materiálů a pořádaných školení 

 

Jak jsem již na začátku práce uvedl, Ministerstvo vnitra zabezpečuje koordinaci přípravy 

na krizové stavy a jejich řešení cestou sjednocování postupů ústředních správních úřadů, 

krajských a obecních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob, organizování 

instruktáží, školení a další přípravy k získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů 

krizového řízení, a provádění kontroly krizových plánů ministerstev a krizových plánů 

krajů.40 

Dne 16. listopadu 2004 Bezpečnostní rada státu schválila usnesením č. 14, 

aktualizovanou koncepci vzděláváni v oblasti krizového řízení. Jejím cílem je mimo jiné také 

systémové řešení přípravy osob v oblasti krizového řízení a stanovení cílových skupin. Toto 

usnesení dále stanoví vytvářet podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její 

zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených 

v oblasti krizového řízení. Rovněž se mají stanovit způsoby a zásady pro zpracování 

rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny.  

Systém přípravy osob pro krizové řízení může probíhat ve dvou rozlišných úrovních. 

Jedná se o získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského 

vzdělávání, a nebo další profesní vzdělávání. 

V návaznosti na stanovení cílových skupin, byly stanoveny tzv. vzdělávací moduly 

označené písmenem A – J, v závislosti na požadované úrovni znalosti určené skupiny. Tato 

práce se řadí mezi cílovou skupinu: „volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům 

na vzdělání a vyžadujících individuální přístupy.41“ Patří zde členové Parlamentu ČR, 

Kanceláře prezidenta republiky, hejtmani krajů, primátoři a starostové obcí, ČNB 

a funkcionáři uvedení v § 2 zákona č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Rozsah vzdělání se pro tuto skupinu pohybuje v oblasti obecných základů krizového 

řízení, tedy vzdělávací modul A. Součástí by mělo být získání základních informací týkajících 

se obecných principů krizového řízení, legislativních podkladů, systému krizového řízení 

                                                 
40 MV - GŘ HZS ČR. Ministerstvo vnitra : Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 

2020 [online]. c2005 [cit. 2008-04-17]. Dostupný z WWW: 

<www.mvcr.cz/hasici/ochrobyv/koncepce/koncepdo13.pdf>. 
41MV - GŘ HZS ČR. Ministerstvo vnitra : Krizové řízení a havarijní plánování, civilní nouzové plánování 

[online]. 2005 [cit. 2008-04-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/dokument/2004/vzdelani/koncepce_hasici.html#ad3>. 
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v ČR, EU a NATO, orgánů krizového řízení a vzájemných vazeb. Dále tento vzdělávací 

modul zasvěcuje do problematiky kritické infrastruktury a druhů plánů (např. havarijní, 

krizové, typové, krizové připravenosti a operační) ovšem jen informativně. Nezapomíná také 

na integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva, zajištění obrany státu, veřejný 

pořádek a vnitřní bezpečnost, hospodářské opatření pro krizové stavy a zajištění zdravotní 

péče.42 

Přípravu této cílové skupiny organizuje a provádí Hasičský záchranný sbor ČR, zpravidla 

jedenkrát za volební období. Poslední příprava byla zahájena koncem roku 2006 (po volbách 

do obecních zastupitelstev) a dokončena v červnu roku 2007. Příprava byla prováděna podle 

modulu A s důrazem na problematiku ochrany před povodněmi v návaznosti na usnesení BRS 

č. 150 ze dne 17. října 2006 k informaci o stavu přípravy cvičení Labe 2006. 

Účast na školeních byla celkem 61,6 %. Pokud jde o celkové procento účasti starostů 

(primátorů), je tento údaj do jisté míry zkreslen tím, že v řadě případů se za obec (město) 

nezúčastnil starosta, nýbrž jiný zástupce obce (města), zpravidla pracovník obecního 

(městského) úřadu, který má v náplni pracovní činnosti problematiku krizového řízení. 

Nejvíce se toto projevilo při přípravě primátorů statutárních měst (z 23 pozvaných bylo 

zastoupeno pouze 7 statutárních měst a z těchto 7 účastníků byl pouze 1 řádně zvolený 

primátor). Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

                                                 
42 MV - GŘ HZS ČR. Ministerstvo vnitra : ochrana obyvatelstva [online]. c2005 , aktualizace 17. února 2005 

[cit. 2008-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/dokument/2005/do06_hasici.html#koncepce>  
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Tabulka 1: Přehled účasti starostů ORP a primátorů na odborném školení 

 
Zdroj:[43]  

 

Přípravu ostatních starostů obcí, zpravidla po správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“), zajišťovaly hasičské záchranné sbory krajů ve spolupráci 

s krajskými úřady, obecními úřady ORP a dalšími správními úřady v území. Účast starostů 

obcí byla celkem 67,95 %, a přehledně podle jednotlivých krajů je znázorněna v tabulce č. 2.  

Přístup této cílové skupiny ke vzdělávání je v krajích různý. V některých krajích byla 

reakce zástupců obcí na provedené vzdělávání velmi kladná, v jiných naopak. Lze 

konstatovat, že někdy účast starostů obcí ovlivňuje přístup starosty ORP a případně i kolize 

termínů další souběžné akce krajského nebo celostátního významu. Ve většině krajů 

provedený systém školení v letošním roce plně vyhovoval a zařazení problematiky 

protipovodňové ochrany bylo přijato kladně. Obecně lze říci, že úspěšnost školení i účasti 

starostů závisí na jejich přístupu a odpovědnosti. 
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Tabulka 2: Účast starostů obcí na odborném školení 

 
Zdroj: [43] 

 

V Moravskoslezském kraji se z počtu celkového počtu 300 obcí zúčastnilo tohoto 

školení 231 obcí, což je 77 % účast.  

Na všech úrovních přípravy byly pro starosty připraveny soubory materiálů 

v elektronické podobě. Každý účastník školení také obdržel příručku pro starosty obcí 

a referenty prevence Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem „Řešení 

mimořádných událostí a krizových situací“ . 43 

 

                                                 
43 Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR. Krizové řízení : web krizového řízení, havarijního 

plánování České republiky [online]. c2005 , Poslední aktualizace 29. února 2008 [cit. 2008-08-24]. Dostupný z 

WWW: <http://www.krizove-rizeni.cz/index_soubory/dokumenty/zprava_koncepce.pdf> 
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Tuto příručku vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR v roce 2006. Je v ní přehledně zpracována krizová legislativa 

na úrovni obce a obce s rozšířenou působností. Jedná se především o zákon č. 240/2000 Sb. 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (řešení 

krizových situací), zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (řešení mimořádných událostí) a zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Já osobně tuto příručku 

považuji za velmi povedenou a některé informace jsem z ní také čerpal. Její plné znění 

ze zdarma dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra44.  Rozhodně by žádnému 

starostovi neměla na stole chybět.  

Dalším dokumentem, o kterém je nutno se zmínit je metodická pomůcka pro starosty 

obcí – „Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací“, kterou 

vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2005. Tato metodická 

pomůcka není zpracována takovým precizním způsobem jako příručka předchozí, ale je 

o to přehlednější. Jejím účelem není  výklad krizové legislativy, ale radí jak postupovat 

případě vzniku mimořádné události, nebo krizové situace a starosta obce je  schopen pomocí 

této příručky, i v případě neznalosti krizové legislativy tuto situaci operativně vyřešit. Tímto 

bych chtěl naznačit, že i když se starosta obce nezúčastnil žádného školení, nebo semináře, ale 

má k dispozici jednu z těchto dvou jmenovaných pomůcek, měl by si s v případě mimořádné 

události, nebo krizového stavu rozhodně správně poradit. Samozřejmě pokud ví, kde hledat 

a ví, co hledat. Tato metodická pomůcka je volně dostupná na internetových stránkách 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje45. 

Je nutno se také zmínit o „Školení starostů obcí I. a II. Stupně Moravskoslezského 

kraje“, které pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava spolu s Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Toto školení již proběhlo v letech 2003 a 2007 a obsahově se zaměřilo především na krizovou 

legislativu. Podrobněji se věnovalo Integrovanému záchrannému systému, a vzájemným 

vazbám a komunikaci v okamžiku aktivace jednotlivých úrovní. Co se týče zpracování 

                                                 
44 MGR. MARTÍNEK PH.D., Bohumír, ING. ADAMEC PH.D., Vilém, DR. ING. HANUŠKA, Zdeněk. 

Ministerstvo vnitra : Mimořádné události [online]. 2006. Praha : MV - GŘ HZS ČR, c2005 [cit. 2008-04-24]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/obce/reseni_mu.pdf>. ISBN 80-86640-64-7 
45 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje : 

Download [online]. 2005. Ostrava : Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 2005 [cit. 2008-04-24]. 

Dostupný z WWW: <http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=103> 
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krizových a havarijních dokumentací v rámci kraje, rozlišoval se zde přístup k obcím a obcím 

s rozšířenou působností. Také se toto školení zabývalo ochraně obyvatelstva, podrobnostem 

o možnostech zřídit krizový štáb obce. Byly zde zahrnuty také materiály shrnující aktuální 

zákonné normy a zásady pro použití záchranných útvarů AČR.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ing. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Ing. SMETANA, Marek, Ph.D.. Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje [online]. [2004] [cit. 2008-04-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/OO_Odborna_priprava.pdf> 
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8 Porovnání teorie s praxí 

 

V této práci jsem poukázal na rozmanitost krizové legislativy, na její zákoutí a všemožné 

odkazy zabíhající do různých oblastí proplétajících se paragrafů, nařízení a zákonů. Znalost 

celé krizové legislativy je nemožné požadovat po starostech obcí prvního stupně 

a pracovnících obecních úřadů, ale je nutné seznámit tyto osoby alespoň se základními pojmy 

a principy. V případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace, by mohly tyto 

nedostatky vést ke ztrátám na majetku a v horším případě i na lidských životech. 

Jak jsem již uvedl na začátku práce, za stěžejní zákony pro starosty obcí prvního stupně 

a pracovníky obecních úřadů považuji zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také zákoně 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který se zabývá řešením 

požární ochrany. Vhodné by bylo kdyby každý starosta obce prvního stupně se zúčastnil 

aspoň jednou za 4 leté období, na které byl zvolen, semináře nebo školení, které 

by se zabývalo ochranou obyvatelstva před účinky mimořádných událostí a krizových situací. 

Také v pracovnách těchto osob by neměla chybět alespoň jedna z výše uvedených příruček 

(Řešení mimořádných událostí a krizových situací, Úloha starosty obce při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací).  

Praktickou část této práce jsem zpracovával pomocí dotazníku, který byl vyplňován 

anonymně, a byl složen ze dvou částí. V první části jsem se zajímal o to, zda se tito 

zaměstnanci zúčastnili v posledních 3 letech nějakého školení či semináře v oblasti krizového 

řízení. Reaguji na předchozí kapitolu, ve které jsem uvedl školení uskutečněné v minulých 

letech, kterých se mohli zúčastnit, popřípadě aby potvrdili účast na školení jiném.  

Do druhé části dotazníku jsem zapracoval 50 otázek, z oblasti krizového řízení, které 

považuji za důležité pro výkon funkce starosty nebo místostarosty obce, popř. tajemníka 

obecního úřadu. Odpovědi na tyto otázky jsou velmi stručné, nejedná se o žádné chytáky 

a nezasahují do detailů krizové legislativy, ale opírají se o stěžejní pojmy a povinnosti. Tato 

část je rozdělena do několika tématických oblastí týkajících se:  

 

a) krizové situace, 

b) pracovní povinnosti, výpomoci a věcných prostředků, 

c) krizových stavů, 
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d) organizace a koordinace za krizových stavů, 

e) přípravy na krizové situace, 

f) krizového řízení v obci, 

g) varování a vyrozumění obyvatelstva, 

h) ukrytí obyvatelstva. 

 

Toto rozdělení je důležité pro vyhodnocení dotazníků vzhledem k tomu, aby návrh 

tématického cvičení nebyl zaměřený obecně na krizovou legislativu, ale na určité oblasti, ve 

kterých budou zjištěny nedostatky. V další kapitole, budou tyto otázky rozebrány spolu 

s vyhodnocením úspěšnosti.  

Do tohoto výzkumu byly zapojeni starostové a místostarostové (v případě, že byla na 

obecním úřade zvolena funkce tajemníka, tak i tajemník) 15 obcí prvního stupně. Všechny 

tyto obce se nacházejí  v severovýchodní oblasti ČR v okolí Jablunkova (obec 3. stupně, tudíž 

nebyl do výzkumu zahrnut). Z celkového počtu 32 rozdaných dotazníků se vyplněných vrátilo 

20 dotazníků, což je 62,5  %. Zbylých 37,5 % tj. 12 dotazníků vráceno nebylo z různých 

důvodů. Jednalo se o pracovní vytíženost, neochota spolupracovat a také neznalost krizové 

problematiky. Jako příklad uvádím odpověď jednoho z nejmenovaných místostarostů. Cituji:“ 

Dobrý den, s lítostí Vám sdělujeme, že dotazník není vyplněn a jelikož k vyplnění dotazníku 

je zapotřebí znát alespoň část zákona, není v našich možnostech Vám vyhovět.“  

Návratnost dotazníků je znázorněna na obrázku č. 3. 

62,5%

37,5%

dotazníků vrácených dotazníků nevrácených
 

Obrázek 3: Graf návratnosti dotazníků  

(zdroj: autor) 
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Z grafu vyplývá, že účast na tomto výzkumu byla nadpoloviční (62,5 %).  Z některých 

obecních úřadů se vrátil dotazník jeden místo dvou (vyplnil jenom starosta, nebo 

místostarosta), ale pro objektivitu této práce, je také důležité zastoupení obcí, které se 

zúčastnily. Z 15 ti požádaných obcí o spolupráci, se zapojilo obcí 12 což je 80 % účast, a dle 

mého názoru je to uspokojivý výsledek. Zastoupení obcí znázorňuje obrázek č. 4. 

 

80%

20%

počet spolupracujících obcí počet obcí, které nespolupracovaly
 

Obrázek 4: Graf počtu obcí  

(zdroj: autor) 
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9 Vyhodnocení znalostí zaměstnanců obecních úřadů 

 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na vyhodnocení praktických znalostí starostů 

a místostarostů obcí prvního stupně (popř. tajemníka je – li tato funkce zřízena), z dotazníků, 

které byly mezi obce rozdány. Z obrázku č. 5 je patrné, že z celkového počtu 20–ti 

zaměstnanců obecních úřadů se 11 zúčastnilo semináře, nebo školení v oblasti krizového 

řízení. Jedná se o nadpoloviční většinu (55 %), což se dá považovat za úspěch, ale účast 

na těchto školeních by měla mít vzestupnou tendenci. 

 

55%

45%

zaměstnanci OÚ, kteří se zúčastnili školení

zaměstnanci OÚ, kteří nebyli na žádném školení
 

Obrázek 5: Graf počtu zaměstnanců  

(zdroj: autor) 

 

 

Na obrázku č. 4 je znázorněna úspěšnost v testu rozdělená do tří skupin. Jedná se 

o celkovou průměrnou úspěšnost všech zaměstnanců OÚ, kteří se podíleli na vyplnění 

dotazníku (68,4 %). Dále jde o úspěšnost zaměstnanců OÚ, kteří se zúčastnili školení (74 %) 

a úspěšnost zaměstnanců OÚ, kteří se školení nezúčastnili (61,6 %). Z tohoto vyplývá, že 

školení a semináře zaměřující se na oblast krizového řízení mají značný podíl na znalostech 

dotčených osob. Zaznamenal jsem o 12,4 % vetší úspěšnost u zaměstnanců, kteří se zúčastnili 

školení oproti zaměstnancům, kteří se nezúčastnili žádného školení. Následné vyhodnocení 

stanovených oblastí proběhne vždy ve třech úrovních, jak je tomu na obrázku č. 6. 
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Obrázek 6: Graf úspěšnosti v testu  

(zdroj: autor) 

 

V předchozí kapitole jsem se zmínil o tématickém rozdělení druhé části dotazníku 

(50 otázek) do několika částí. První z nich se týká pojmu krizová situace a vše kolem ní. 

Odpovídalo se na tyto otázky: 

 

a) Co se rozumí krizovou situací? 

a) Jedná se o krizovou situaci, jestliže je v souvislosti s MU vyhlášen stav nebezpečí? 

b) Jedna se o krizovou situaci, jestliže je v souvislosti s MU vyhlášen stav ohrožení 

státu? 

c) Jedná se o krizovou situaci, jestliže je v souvislosti s MU vyhlášen nouzový stav? 

 

Z obrázku č. 7 je zřejmé, že v této oblasti je informovanost zaměstnanců OÚ na velmi 

dobré úrovni. 



- 42 - 

90,0

90,9

88,9

88

88

89

89

90

90

91

91

92

celková školených zaměstnanců
OÚ

zaměstnanců OÚ, kteří
nebyli na školení

ú
sp
ě
šn

o
st

 v
 %

 
Obrázek 7: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: krizová situace  

(zdroj: autor) 

 

Druhá podoblast se věnuje pojmům pracovní povinnost, výpomoc a věcné prostředky. 

Jednalo se o otázky: 

 

a) Koho se týká pracovní povinnost ve smyslu krizového zákona? 

b) Koho se týká pracovní výpomoc ve smyslu krizového zákona? 

c) Čí věcné prostředky movité a nemovité, které lze využít při řešení krizových situací, 

zahrnuje krizový zákon? 

d) Patří do věcných prostředků, které lze ve smyslu krizového zákona využít při řešení 

krizových situací i služby poskytované státem, územními samosprávnými celky 

a právnickými a fyzickými osobami? 

e) Jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny poskytnout věcné prostředky 

potřebné k řešení krizové situace? 

f) Je starosta obce při krizovém stavu a při nebezpečí z prodlení oprávněn uložit 

právnickým a podnikajícím osobám povinnost poskytnout věcný prostředek? 

g) Je fyzická osoba za krizového stavu povinna uposlechnout výzvy oprávněných orgánů 

krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní 

povinnosti? 

h) Je fyzická osoba povinna strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených 

v době krizového stavu? 
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i) Je fyzická osoba povinna v době krizového stavu poskytnout požadované věcné 

prostředky? 

j) Může fyzická osoba za krizového stavu odmítnout uloženou povinnost vykonávat 

pracovní povinnost, pracovní výpomoc, strpět omezení apod.? 

 

Na obrázku č. 8 jde vidět, že rozdíl mezi zaměstnanci OÚ, kteří se zúčastnili školení 

a zaměstnanci OÚ, kteří se žádného školení nezúčastnili, začíná nabývat na významu.  
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Obrázek 8: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: pracovní povinnost, výpomoc a věcné prostředky 

(zdroj: autor) 

 

Krizové stavy, jejich vyhlášení a doba trvání, to byly otázky z další části dotazníku. 

Obrázek č. 9 nám ukazuje, že celková úspěšnost dosáhla příjemných 82,5 %, a můžeme tuto 

část považovat za zvládnutou. V této oblasti byly položeny tyto otázky: 

 

a) Kdy se může vyhlásit stav nebezpečí? 

b) Kdo je oprávněn vyhlásit stav nebezpečí? 

c) Může být stav nebezpečí vyhlášen i pro část území kraje? 

d) Může být stav nebezpečí vyhlášen i pro celý kraj? 

e) Na jakou dobu nejvýše se vyhlašuje stav nebezpečí? 
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Obrázek 9: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: krizové stavy 

(zdroj: autor) 

 

Organizování a koordinace složek za krizových stavů bylo náplní otázek ze čtvrté 

podoblasti,která byla součástí dotazníku.  

 

Na obrázku č. 10 lze vidět že informovanost mezi zaměstnanci OÚ, kteří byli na školení je 

docela nízká. Vzhledem k charakteru otázek, a skutečnosti, že většina těchto povinností 

je ukládána hejtmanovi kraje, můžeme konstatovat, že účastníkům školení v této oblasti není 

podáván nadbytek informací. Zaměstnanci obecních úřadů hledali odpovědi na tyto otázky: 

 

a) Hejtman k řešení krizových situací zřizuje svůj krizový štáb. Jaké postavení má KŠ? 

b) Kdo podle krizového zákona koordinuje za stavu nebezpečí záchranné a likvidační 

práce? 

c) Kdo podle krizového zákona organizuje a koordinuje za stavu nebezpečí evakuaci 

a nouzové ubytování? 

d) Kdo podle krizového zákona organizuje a koordinuje za stavu nebezpečí humanitární 

pomoc? 

e) Může hejtman za stavu nebezpečí nařídit přechodné hlášení pobytu? 

f) Je hejtman za stavu nebezpečí oprávněn zajistit přednostní zásobování dětských 

a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných 

sboru? 
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Obrázek 10: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: organizace a koordinace za krizových stavů  

(zdroj: autor) 

 

V další části, která je znázorněna na grafu č. 11, jsem se zaměřil na téma příprava na 

krizové situace. Cílem bylo rozpoznat rozdíl mezi povinnostmi HZS kraje a povinnostmi, 

které jsou ukládány obecním úřadům. Otázky byly položeny následovně: 

 

a) Kdo poskytuje obcím, které mají určenou povinnost rozpracovat vybrané úkoly 

krizového plánu kraje, podklady nezbytné pro rozpracování uvedeného plánu? 

b) Kdo za stavu nebezpečí zabezpečuje varování a vyrozumění? 

c) Kdo plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, mimo úkolů souvisejících 

s vnitřní bezpečnostní a veřejným pořádkem a jejich řešením? 

d) Kdo seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení? 

e) Je obecní úřad povinen seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem možného 

ohrožení s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení? 

 

Průměrná úspěšnost je 48 %, což se v důležitosti těchto povinností dá považovat 

za kritický výsledek. Dalším z témat, při školení starostů obcí prvního stupně by toto téma 

rozhodně nemělo chybět. 
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Obrázek 11: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: příprava obce na krizové situace  

(zdroj: autor) 

 

Jedna ze stěžejních částí krizové legislativy pro starosty obcí, jsou povinnosti starostů 

obcí a obecních úřadů při přípravě na krizové situace, nebo reakce na krizovou situaci již 

vzniklou.  

Otázky byly formulovány takto: 

 

a) Který starosta obce zřizuje bezpečnostní radu obce a krizový štáb obce? 

b) Je povinností obecního úřadu poskytovat HZS kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování krizového plánu kraje? 

c) Kdo v obci zodpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací? 

d) Kdo za krizového stavu zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce? 

e) Kdo za krizového stavu je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí 

dobrovolné pomoci? 

f) Může v době krizového stavu starosta obce zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní 

orgán? 

g) Mohou být v době krizového stavu úkoly starosty přeneseny na někoho jiného? 

 

Z obrázku č. 12 je zřejmé, že celková úspěšnost je 76,3 %, ale vzhledem k důležitosti 

tématu je tento výsledek neuspokojivý. Opět se ukázal velký rozdíl 17,6 %, mezi školenými 

zaměstnanci OÚ a těmi, kteří se školení nezúčastnili.  
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Obrázek 12: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: krizové řízení v obci  

(zdroj: autor) 

 

V předposlední oblasti, která se zaměřuje na varování a vyrozumění obyvatelstva, 

zaměstnanci OÚ dosáhli velmi neuspokojivých výsledků. Z obrázku č. 13 vyplývá, že toto 

téma by se mělo zařadit na seznam témat  pro školení starostů prvního stupně, protože včasné 

a správné varování a vyrozumění obyvatelstva je základem pro minimalizaci ztrát, ať už na 

lidských životech nebo majetku. K zjištění přehledu o znalostech v této oblasti jsem použil 

tyto otázky: 

 

a) Jaké je akustický tvar varovného signálu pro elektrické sirény? 

b) Jaký je akustický tvar požárního poplachu pro elektrické sirény? 

c) Jaký je akustický tvar zkušebního tónu pro akustickou zkoušku elektrické sirény? 

d) Patří ukázky činnosti IZS a besedy s obyvatelstvem do způsobu informování 

právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení a připravovaných 

opatření na řešení krizové situace? 

e) Jsou obsahem informace poskytované fyzickým osobám při přípravě na řešení 

krizových stavů i údaje o rizicích vzniku MU a s tím souvisejících preventivních 

opatření? 

f) Kdy je obyvatelstvu předávána tísňová informace ve smyslu krizového zákona? 
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g) Kdy se ověřuje provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění podle 

krizového zákona? 
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Obrázek 13: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: varování a vyrozumění obyvatelstva  

(zdroj: autor) 

 

Posledních pár otázek je věnováno části, která se zabývá ukrytím obyvatelstva. Zajímalo mě 

jak si poradí zaměstnanci OÚ s těmito otázkami: 

 

a) Jakým způsobem se ve smyslu krizového zákona zajišťuje ukrytí obyvatelstva při 

mimořádných událostech? 

b) Kde se budují improvizované úkryty k ochraně obyvatelstva? 

c) Jaké se rozeznávají stálé úkryty? 

 

Využívání úkrytů v případech ohrožení jejich evidence a udržování v pohotovostním 

režimu, jsou jedny z úkolů jenž náleží zaměstnancům obecního úřad. Na obrázku č. 14 

vidíme, že informovanost je na velmi nízké úrovni a na školení by toto téma mělo být také 

zařazeno. 
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Obrázek 14: Graf úspěšnosti v oblasti otázek na téma: ukrytí obyvatelstva  

(zdroj: autor) 
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10 Návrh tématického cvičení 

 

Z předchozí kapitoly vyplývá, v jakých oblastech krizové legislativy se projevily 

nedostatky u pracovníků obcí prvního stupně. Pro přehlednost ještě uvádím obrázek č. 15, 

ve kterém jsou uvedeny všechny zkoumané oblasti. 
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Obrázek 15: Graf úspěšnosti v jednotlivých oblastech  

(zdroj: autor) 

 

Celkově úspěšněji si počínali zaměstnanci obecních úřadů, kteří se zúčastnili 

některého ze školení, či seminářů v oblasti havarijního plánování a krizového řízení. Ale 

i u těchto zaměstnanců, byly zjištěny velmi vážné nedostatky v jednotlivých oblastech. Jedná 

se zejména o přípravu obce na krizové situace, varování a vyrozumění, ale také ukrytí 

obyvatelstva. Tématické cvičení by mělo být zaměřeno právě na tyto oblasti, ale nesmíme 

zapomenout i na ostatní části krizové legislativy. Vhodné by bylo rozlišovat poskytování 

informací zaměstnancům obcí  a zaměstnancům obcí s rozšířenou působností (popř. 
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zaměstnancům obcí určených HZS kraje). Dále, by se měl zvyšovat důraz na to, aby tito 

zaměstnanci se vůbec účastnili takovýchto školení, protože jak jde vidět z obrázku č. 14, 

zvyšuje to jejich informovanost, a v konečném důsledku taky správnost a rychlost jejich 

rozhodnutí.  

Na každém z těchto školení by měl pokračovat trend rozdávání příruček, ať už „Řešení 

mimořádných událostí a krizových situací“, nebo „Úloha starosty obce při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací“, protože není ve vlastním zájmu dotčených 

zaměstnanců OÚ, obzvlášť v menších obcích, aby si takovouto pomůcku sami od sebe 

vyhledali, popř. vytiskli a přečetli. V případě, že ji na školení dostanou, je velká šance, že ji 

v pozdější době využijí. 

Pro pracovníky obecních úřadů prvního stupně je dle mého názoru dostačující 

proškolení v oblasti rozsahu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 462/2000 k provedení § 

27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 328/2001 o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Nízkou úspěšnost jsem zaznamenal také v oblasti organizace a koordinace 

za krizových stavů, Je pravdou, že většina povinnosti v tomto případě je stanovena 

hejtmanovi kraje, a tudíž by na školení této části krizové legislativy neměl být kladen velký 

důraz, vzhledem k skutečnosti, že by tito zaměstnanci mohli být zahlceni informacemi 

nepotřebnými. Nenavrhuji tuto oblast naprosto vypustit, ale považovat ji za oblast okrajovou 

a doplňující, protože za stavu nebezpečí, se už jedná o součinnost několika složek IZS, a také 

několika obcí a tudíž povinnosti vyplývající z krizové legislativy jsou přenášeny na starosty 

obcí s rozšířenou působností a výše (hejtman kraje). Taktéž povinnosti stanovené zákonem 

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, navrhuji nerozebírat podrobněji, protože jsou zaměřeny na hejtmany 

krajů a starosty obcí s rozšířenou působností a starosty určených obcí. 
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11 Závěr 

 

V bakalářské práci se zabývám návrhem tématického cvičení pro zvyšování 

odbornosti pracovníků obecních úřadů. Jako cílovou skupinu jsem si zvolil pracovníky 

obecních úřadů tzv. obcí prvního stupně. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické 

a praktické. 

 V teoretické části se snažím stručně čtenáři vysvětlit strukturu obce, seznámit s orgány 

obce a jejich pracovníky. Dále se věnuji povinnostem orgánů obce a starostů při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. Poukazuji především na krizovou legislativu 

konkrétně zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů (řešení mimořádných událostí) a zákon č. 240/2000 Sb., o krizové řízení a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (řešení krizových situací). 

 Dále jsem zjišťoval, zda proběhly pro cílovou skupinu nějaká školení, nebo semináře 

za účelem zvýšení odbornosti v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a nastínil 

jsem jejich obsahovou stránku. Také jsem se věnoval vydaným příručkám, které mají pomoci 

pracovníkům obecních úřadů, pro správné rozhodování při přípravě na mimořádné události 

a krizové situace, nebo při zdolávání těchto situací. 

 V praktické části jsem se věnoval sběru dat pomocí dotazníků, které jsem rozdal mezi 

15 obcí, z kterých se aktivně podílelo 12 obcí, což znamená 80 % účast. Vše jsem prováděl 

osobně, ale i přesto návratnost dotazníků byla nízká, jednalo se o 62,5 %. V některých obcích 

byla reakce na průzkum velmi kladná, v jiných to bylo naopak. Obecně lze říci, že v této 

cílové skupině vládne nechuť prokazovat svoje znalosti veřejně, i když anonymně. Dotazník 

se skládal ze dvou částí, v první jsem se ptal na účast na školeních a druhá část obsahovala 

50 otázek rozdělených do osmi tématických oddílů.  

 Výsledkem dotazování  v první části bylo, že více než polovina dotazovaných 

zaměstnanců (tj. 55 %) obecních úřadů se zúčastnila školení, nebo semináře v oblasti 

havarijního plánování a krizového řízení.  V části druhé jsem se věnoval vyhodnocení 

úspěšností odpovědí na otázky, a to ve třech kategoriích (celková, školených zaměstnanců, 

zaměstnanců, kteří se školení nezúčastnili).  

 Stanovený cíl ověřit znalosti zaměstnanců obecních úřadů z oblasti krizové legislativy, 

byl splněn z části, vzhledem k náročnosti sběru dat a ke skutečnosti, že se mi nepodařilo 

do této práce zapojit všechny oslovené obce. 
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 Další ze stanovených cílů práce, posoudit, zda zaměstnanci obecních úřadů, využívají 

možnosti zúčastnit se školení či semináře, považuji také za splněný pouze z části, ze stejných 

důvodů, které jsem uvedl u cíle předchozího. 

 Stanovený cíl, zjistit jaký vliv má proškolení zaměstnanců obecních úřadů na jejich 

znalosti, oproti znalostem zaměstnanců obecních úřadů, kteří se školení nezúčastnili, považuji 

za zcela splněný. Zaměstnanci, kteří se zúčastnili školení či semináře zaznamenali průměrně 

o 12,4 % větší úspěšnost, než zaměstnanci, kteří se těchto školení nezúčastnili. 

 Hlavní přínos této práce shledávám v závěrečné části. Kladu zde důraz na skutečnost 

rozlišovat zaměstnance obcí na dvě cílové skupiny. Mezi první zařazuji zaměstnance obcí 

prvního stupně do druhé zaměstnance obcí s rozšířenou působností a zaměstnance určených 

obcí. Také jsem navrhnul obsah tématického cvičení pro zaměstnance obcí prvního stupně, 

pro zvyšování odbornosti, a tím jsem splnil i poslední z vytyčených cílů. 
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