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1 Úvod 

Na naši Zemi působí hned několik škodlivých faktorů, které mohou mít za následek vznik 

mimořádné události. Ať už se jedná o mimořádnou událost, která vznikla působením činností 

člověka či přírody. Škodlivému působení, které tyto mimořádné události způsobují se člověk 

snaží bránit nebo je alespoň omezit na přijatelnější úroveň.  

Člověk se pokouší vzniklou mimořádnou událost řešit hned po jejím vzniku. Bylo 

prokázáno, že pokud se na mimořádnou situaci člověk připraví, tak jí pak dokáže mnohem 

lépe čelit. 

Při řešení mimořádné události se může stát, že mimořádná událost dosáhne rozměrů, 

že pro její řešení nám už nebudou postačovat zdroje, které máme k dispozici. Abychom mohli 

získat další zdroje pro řešení mimořádné události je zapotřebí aplikovat některá omezení 

(např. zákaz vstupu na místo působení mimořádné události). Aby nenastala situace, že dojde 

k protiprávnímu jednání, smíme tak učinit jen způsobem, který nám udává zákon.  Tento 

způsob je označován jako vyhlášení některého z krizových stavů, který se vyhlašuje 

pro řešení krizové situace. Náš právní řád zná čtyři krizové situace (tj. stav nebezpečí1, 

nouzový stav2, stav ohrožení státu3 a válečný stav4). 

Pro řešení krizových situací je starosta obce oprávněn zřídit si jako svůj pracovní orgán 

krizový štáb obce. Ten mu pomáhá plnit úkoly, které mu stanovil zvláštní právní předpis5. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat požadavky na práci krizových štábů obcí. 

Získané poznatky shrnout a vypracovat návrh postupu jejich aktivace a tento návrh zdůvodnit. 

 

                                                 
1 § 3 zákona  č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Čl. 7 a 8 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
4 Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
5 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Rešerše 

V rešerši uvádím právní předpisy, které se zabývají problematikou aktivace krizového 

štábu. 

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

č. 240/2000 Sb., o změně krizového řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení se pro potřeby krizových štábů 

věnuje obsahu činností a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje, obce 

s rozšířenou působností a obce. 

• Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, kterou se stanoví jednotná pravidla 

organizační uspořádání krizového štábu kraje, obce, jeho uvedení do pohotovosti, 

vedení dokumentace a další podrobnosti, č.j.: PO 365/IZS-2004 ze dne 8. října 

2004. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky 

a působnost.  Dále stanovuje působnost a pravomoc orgánů územně 

samosprávných celků, vymezuje práva právnických a fyzických osob při přípravě 

na mimořádné události, pří záchranných a likvidačních pracích a ochraně 

obyvatelstva. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a územně 

samosprávných celků. Dále pak stanovuje práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisí se zajišťováním 

obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení. 
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3 Vymezení některých pojmů 

Pro potřebu mé bakalářské práce bych rád vymezil několik základních pojmů, 

které jsou odlišné od běžného použití a které jsou nutné vysvětlit.  

 

• Mimořádná událost6 se rozumí předmět škodlivého působení sil a jevů, vyvolaných 

činností člověka, přírodní vlivy a také havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek 

nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

• Integrovaný záchranný systém7 je systém pro koordinování přípravy a provádění 

záchranných a likvidační prací. 

• Krizový stav8 je stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. 

• Krizová situace9 je mimořádná událost při níž je vyhlášen některý z krizových stavů. 

• Krizové řízení10 je souhrn řídících činností orgánu krizového řízení zaměřených 

na přípravu na krizové situace a jejich řešení. 

• Krizový štáb obce11 může být zřízen starostou obce jako jeho pracovní orgán k řešení 

mimořádné události a krizových situací. 

                                                 
6 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
7 § 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
8 § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
9 § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
10 § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
11 § 23 odst. 2) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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4 Obec 

Obec je základním uzemním samosprávným společenstvím občanů, jenž tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnou korporací a disponuje vlastním 

majetkem, vystupuje svým jménem v právních vztazích a z těchto vztahů nese náležitou 

odpovědnost. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů [15]. 

Postavení, pravomoci a úkoly stanovuje obci zvláštní právní předpis12. Spravuje-li obec 

své záležitosti samostatně, jedná se o samostatnou působnost. Za přenesenou působnost 

považujeme výkon státní správy, který byl svěřen orgánům obce zákonem o obcích. V oblasti 

řešení požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací jsou povinnosti stanoveny 

orgánům obce (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta obce, obecní úřad) [12]. 

Pro zobrazení vývoje počtu obcí v jednotlivých krajích ČR jsem použil tabulku č. 1. 

Tabulka č. 1 Přehled vývoje počtu obcí v ČR mezi roky 1997 – 2007, [3] 

Území, kraj 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 6234 6242 6244 6251 6258 6254 6249 6249 6248 6248 6249 

Hlavní město Praha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Středočeský kraj 1147 1147 1147 1148 1148 1148 1146 1146 1146 1146 1146 

Jihočeský kraj 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 

Plzeňský kraj 505 505 505 505 506 503 501 501 501 501 501 

Karlovarský kraj 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 

Ústecký kraj 353 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 

Liberecký kraj 216 216 216 216 216 216 216 216 215 215 215 

Královéhradecký kraj 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 

Pardubický kraj 451 452 453 453 453 453 452 452 452 452 451 

Vysočina 730 731 730 730 730 729 729 729 704 704 704 

Jihomoravský kraj 643 645 645 647 647 647 647 647 672 672 673 

Olomoucký kraj 392 392 392 393 394 394 394 394 397 397 398 

Zlínský kraj 297 297 299 300 304 304 304 304 304 304 304 

Moravskoslezský kraj 297 300 300 301 302 302 302 302 299 299 299 

Stav počtu obcí v jednotlivých krajích České republiky se různě vyvíjí z důvodu 

slučování či oddělování obcí13. 

                                                 
12 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů. 
13 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1 Krizový štáb obce 

Pro řešení krizových situací si může starosta obce zřídit krizový štáb obce. Krizový štáb, 

který si starosta obce povolá, bude fungovat jako jeho pracovní orgán14. Starosta obce je jeho 

vedoucím představitelem. Zabezpečuje vlastní svolávání členů štábu a jeho koordinaci. 

Směrnice [9], kterou vydalo ministerstvo vnitra, řeší problematiku krizového štábu obce 

pouze v obecné rovině. Starosta, který se rozhodne k tomu, že zřídí krizový štáb, použije již 

výše zmíněnou směrnici, v takovém rozsahu, který bude odpovídat místním podmínkám, 

jaké panují v obci. 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí části textu, tak krizový štáb obce je pracovním 

orgánem vedoucího krizového štábu (starosty obce). Tomu jsou v době krizového stavu dány 

hlavně tyto následující úkoly15: 

• zabezpečit varování osob, které se nacházejí na území obce před hrozícím 

nebezpečím 

• nařídit a organizovat evakuaci osob z ohroženého území obce 

• organizovat činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce 

• je oprávněn požádat právnické a podnikající fyzické osoby o poskytnutí 

dobrovolné pomoci 

• plnit úkoly a opatření, která jsou uvedená v krizovém plánu kraje 

• zajistit organizaci dalších nezbytných opatření 

Z toho je patrné, že by se hlavní aktivity, které bude krizový štáb obce vykonávat daly 

spojit s činností, která bude podporovat orgány obce. Ty mají za povinnost zajistit 

při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu provedení stanovených krizových 

opatření, a to v podmínkách obce16. 

Pokud by bylo za potřebí k provedení krizových opatření vydat nařízení obce17, nabývá 

toto nařízení  platnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení se 

zveřejní také dalšími způsoby, které jsou v místě obvyklé. Zejména se může jednat 

o hromadné informační prostředky a místní rozhlas. Obdobně se bude postupovat pokud je za 

potřebí vyhlásit změnu již vydaného nařízení obce. 

                                                 
14 § 23 odst. 2) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
15 § 23 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
16 § 22 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
17 § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Vznikla-li by situace, že by starosta obce v době krizového stavu neplnil úkoly18, 

které mu stanovuje zvláštní právní předpis19, ve znění pozdějších předpisů, může hejtman 

převést jejich výkon na dobu, kterou předem stanovil a  na zmocněnce, kterého předem 

pro tento účel jmenuje. O takto vzniklé situaci hejtman bez zbytečného prodlení informuje 

obec a ministra vnitra, ten může jeho rozhodnutí zrušit. 

4.1.1 Možný postup vytváření krizového štábu obce 

Krizový štáb obce bude v případě potřeby složen ze starosty obce, místostarosty, členů 

zastupitelstva, specialistů, odborníků, kteří jsou dostupní na území dané obce a při řešení 

krizové situace je můžeme využít a v neposlední řadě také personálu, který má za úkol 

zabezpečit plynulý chod krizového štábu. Zastoupení se může trochu lišit podle druhu 

mimořádné situace, která nastala a bude se muset řešit. 

        Protože výše zmiňovaná směrnice starostovi obce neudává, jak přesně by mělo vypadat 

složení jeho krizového štábu, je spíš na starostovi obce, koho si do kolektivu krizového štábu 

vybere. Obec nemá povinnost zřídit bezpečnostní radu20 obce, pokud se nejedná o obec 

určenou21. Při samotném vytváření lze využít i vhodně rozšířenou povodňovou komisi. 

Do krizového štábu může starosta jmenovat odborníky a specialisti, kteří jsou dostupní 

na území obce. Na práci krizového štábu se mohou také podílet zaměstnanci obecního úřadu, 

vyčleněni pro jeho potřeby. 

Složení krizového štábu může být následující: 

• v čele krizového štábu stojí starosta obce 

• místostarosta obce (zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti) 

• tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena) 

• členové zastupitelstva 

• členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

• technické služby 

• zaměstnanci obce 

• odborníci a specialisté dostupní na území obce 

 

                                                 
18 § 23 odst. 3) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
19 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
20 § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
21 § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1.2 Organizace stálé pracovní skupiny  

Vedoucí krizového štábu si určí, jak bude vypadat základní organizační schéma 

a to při jeho zřízení a s přihlédnutím na podmínky, které panují v obci ( specifická rizika 

a hrozby). 

Pokud se bude jednat o obec, která není určenou obcí22 mohou: 

• pracovníci obce a jejich organizačních složek, zástupce místních občanských 

sdružení případně další fyzické osoby (dobrovolně zařazené) stát členy krizového 

štábu 

• organizovat i členit stálou pracovní skupinu podle podmínek a možností obce 

nebo jí vůbec nezřizovat 

• ze základních23 složek integrovaného záchranného systému plně využívat ve stálé 

pracovní skupině krizového štábu členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

4.2 Odborná příprava členů krizového štábu 

Odborná příprava členů krizových štábů se zabezpečuje pomocí vzdělávacích programů. 

Tyto programy jsou v souladu se současně platnou Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového 

řízení24. Vzdělávání pracovníků, kteří pracují ve veřejné správě resp. v oblasti krizového 

řízení úzce souvisí s reformou veřejné správy a vstupem České republiky do  EU. Klade si 

za cíl zajistit podmínky pro řešení mimořádných událostí získáním potřebných odborných 

znalostí a technickou a technologickou připravenost na zvládání krizových situacích, 

které mohou nastat. Pro tento účel se přijala již zmiňovaná koncepce vzdělávání v oblasti 

krizového řízení, která byla schválena BRS dne 25. září 2001. č. 211/2001, které v současné 

době již není aktuální. Důvodem byla realizace reformy veřejné správy a s tím 

souvisejícími  legislativními změnami a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců 

pracujících ve správních úřadech a úředníků územních samosprávných celků. Aktualizovaná 

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení byla přijata usnesením BRS č. 14 ze dne 16. 

listopadu 2004. 

V rámci odborné přípravy členů krizových štábů v rámci vzdělávacích programů 

ústředních orgánů státní správy, které organizuje Ministerstvo vnitra ČR a HZS kraje 

v souladu se zmíněnou koncepcí.  
                                                 
22 § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o  krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
23 § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. 
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Z pohledu věcného zaměření nová Koncepce pokrývá problematiku: [5] 

• krizového řízení 

• ochrany obyvatelstva 

• obrany státu 

• ochrany ekonomiky 

• HOPKS 

• vnitřní bezpečnosti a pořádku 

• požární ochranu 

• integrovaný záchranný systém 

Hlavním cílem je: 

• prohloubit a udržovat kvalifikaci 

• aktualizovat odborné znalosti 

Také bych se zmínil o obsahu vzdělávacích programů pro vzdělání v oblasti krizového 

řízení. Jedná se o tyto moduly: 

• obecné základy krizového řízení 

• úvod do problematiky krizového řízení 

• krizové řízení při nevojenských krizových situacích 

• obrana státu 

• ochrana obyvatelstva 

• ochrana ekonomiky 

• vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

• HOPKS 

• integrovaný záchranný systém 

• krizové řízení v oblasti zdravotnictví 

Prohlubování znalostí a kvalifikace se týká zaměstnanců územně samosprávných celků, 

státních zaměstnanců a dalších zaměstnanců pracujících ve správních úřadech. Dále potom 

osob, které pracují v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, členů Parlamentu ČR, 

kanceláře prezidenta republiky, hejtmanů kraje, primátorů a starostů obcí25. 

                                                 
25 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, usnesení BRS č. 14/2004 
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5 Pracoviště krizového štábu 

Pro klidnou a efektivní práci potřebují členové krizového štábu mít vyčleněné pracoviště, 

kde se budou scházet a vykonávat svou činnost. Je zapotřebí, aby pracoviště krizového štábu 

bylo určitým způsobem organizováno. Organizace pracoviště by mohla vypadat následujícím 

způsobem: 

• prostor pro nepřetržitý provoz krizového štábu (stravování, odpočinek, hygiena) 

• prostor, kde budou probíhat konzultace (např. členů krizového štábu s přizvanými 

specialisty či odborníky) 

Při vybírání vhodného prostoru, kde budou probíhat společné schůze a pro práci stálé 

pracovní skupiny není podmínkou, že by obě zmíněná pracoviště musela mít nutně 

dislokována v jednom objektu. Prostor, kde se bude konat společná schůze krizového štábu by 

mohla klidně být i vhodná místnost na obecním úřadě, či jiné účelově připravené prostory 

nebo stanovené záložní pracoviště. 

Je důležité, aby pracoviště které si vybereme pro účely krizového štábu bylo chráněno 

před povětrnostními vlivy, neleželo v záplavové oblasti atd. 

Nesmíme také zapomenout na to, že pracoviště krizového štábu musí být pro svojí 

činnost také náležitě vybaveno! 

Ve vybavení krizového štábu by nemělo chybět zařízení, které nám zabezpečí nouzové 

zásobování elektrickou energii. K tomu to účelu by mohl sloužit např. diesel agregát nebo jiné 

podobné zdroje. Požadavek, který je kladen na zařízení nouzového zásobování elektrickou 

energii je následující: 

• měl by být schopen zabezpečit alespoň minimální výkon. Minimálním výkonem 

je v tom to směru myšleno např. osvětlení a provoz komunikačních prostředků 

• dalším požadavkem je, aby místnost kde bude krizový štáb pracovat byla 

vytápěna (např. plynem, el. energii) 

Pro členy krizového štábu musíme také zajistit zdravotnické zabezpečení. Pro případ, 

že by některý z členů potřeboval lékařskou pomoc. V neposlední řadě musíme zajistit 

zabezpečení objektu, kde bude krizový štáb pracovat. K tomu to účelu by byla vhodná 

např. ostraha pracoviště. 

Dále bych zmínil další nezbytné vybavení, které by pro svojí činnost krizový štáb mohl 

potřebovat: 

• mapy 
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• kancelářské vybavení (kancelářský materiál, hodiny, psací stroje, komunikační 

a informační prostředky, výpočetní technika, rozmnožovací technika, 

dokumentační prostředky) 

• záznamová audiovizuální technika 

• spojové prostředky (rádiové, linkové, faxové, datové, optické a akustické 

přenosy) 

• spojové síly (obsluha spojovacích prostředků, spojky, pomocníci, kurýři) 

5.1 Pracoviště stálé pracovní skupiny 

Prostory, kde bude svojí činnost vykonávat stálá pracovní skupina musí mít splněné 

některé požadavky.  

• dostatečná velikost podlahové plochy 

• dostatečné množství přípojek na rozvod el. energie pro používání 

administrativních, technických a komunikačních prostředků 

• zálohové komunikační prostředky (tj. telefonní linky, přípojky či možnost osobní 

komunikace) s OPIS IZS a dalšími strukturami 

• zařízení, které nám umožní pořízení zvukového záznamu z činnosti stálé pracovní 

skupiny 
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6 Dokumenty a záznamy krizového štábu 

Na společném zasedání (schůzi) krizového štábu se pořizuje, projednává a doporučuje 

ke schválení vedoucímu krizového štábu (starostovi obce) hned několik dokumentů. Já bych 

se zde pokusil zmínit jedny z těch co se řadí mezi důležité. 

K těmto dokumentům patří např. [9]:  

• návrhy nařízení obce nebo jde-li o výjimečný případ, pak i obecně závazné 

vyhlášky obce, tuto činnost vykonává obec v přenesené i samostatné působnosti 

obce 

• rozpracování návrhu opatření, které určil obci vyšší orgán krizového řízení 

• návrh opatření, které se doporučují pro řešení krizové situace či mimořádné 

události 

• zápis z probíhající společné schůze krizového štábu 

• informace, které budou určeny pro tisk a sdělovací prostředky včetně jejího 

návrhu 

  Všechny schválené a projednané návrhy dokumentů ze společné schůze krizového štábu 

se musejí archivovat. Doba, po kterou by měly být zmiňované dokumenty archivovány, je 

minimálně pět let.  Kromě již zmíněných dokumentů, které se zpracovávají při společné 

schůzi krizového štábu se ještě pořizuje zvukový záznam. Zvukový záznam se ukládá 

společně se zpracovanými dokumenty. Osoby, které se účastní společné schůze krizového 

štábu mají právo k zápisu uplatnit písemné výhrady. Tyto výhrady se pak stávají součástí 

zápisu. 

6.1 Pracovní dokumentace krizového štábu 

Obdobně jako se na společné schůzi krizového štábu zpracovávají záznamy a dokumenty, 

tak i při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají určité dokumenty. Za zmínku stojí 

zejména následující dokumenty [9]: 

• informace o vzniklé situaci a prognózách jejího dalšího vývoje 

• mapové či obdobné grafické znázornění okamžité situace 

• přehled splněných či rozpracovaných opatření pro potřeby společné schůze 

krizového štábu 

• hodnocení stavu připravenosti obce 
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• přehled volných lidských a věcných zdrojů, které jsou k dispozici a přehled 

potřeb, jak očekávaných tak i  okamžitých,  ve spojitosti s řešením mimořádné 

události či krizové situaci 

• dosud neuplatněné návrhy naplánovaných, modifikovaných opatření, které budou 

projednány při společné schůzi krizového štábu 

• návrhy tiskových prohlášení a informací ze společné schůze krizového štábu, 

které budou určeny pro veřejnost 

• hlášení a informace, které jsou určeny jiným krizovým štábům 

• dílčí zpráva o řešení mimořádné události nebo o hodnocení krizové situace, 

přijatých opatření 

• zvukové a písemné záznamy o činnosti krizového štábu 

Zmiňované dokumenty, předkládá vedoucí stálé pracovní skupiny na společné schůzi 

krizového štábu. Toto se netýká posledních čtyř bodů. Za obsah informací a dokumentů 

vedoucího krizového štábu, které jsou určeny vedoucím jiných krizových štábů, zodpovídá 

vedoucí stálé pracovní skupiny. Ke schvalování těchto hlášení může písemně pověřit vedoucí 

krizového štábu některého člena krizového štábu, v tomto případě se bude jednat 

o zastoupení. 

6.2 Nakládání s dokumentací 

Jak se má správně nakládat z dokumenty, které tu teď byly zmíněny? Pro nakládání s těmito 

dokumenty platí právní předpis26. Bude-li některý ze zmiňovaných dokumentů obsahovat 

utajované či zvláštní skutečnosti, potom se zpracování těchto dokumentu a manipulace 

s těmito dokumenty bude řídit právním předpisem27 k tomu to účelu určeným. 

 

                                                 
26 Zákon č. 499/004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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7  Aktivace krizového štábu obce 

Samotné svolání (aktivace) krizového štábu se provede na pokyn vedoucího. Ten musí 

při aktivaci krizového štábu stanovit čas a místo konání úvodní společné schůze [9].  

V jakých případech se provádí aktivace krizového štábu: 

• vyšší orgán krizového řízení vyhlásí krizový stav a celé nebo část území obce se 

nachází na území obce, pro které byl vyhlášen krizový stav 

• starosta obce je požádám velitelem zásahu o součinnost při řešení záchranných 

a likvidačních pracích mimořádné události, která nastala na území obce 

• starostu obce k tomu vyzve hejtman daného kraje při provádění ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních pracích Ministerstvem vnitra ČR 

• aktivace krizového štábu obce je součástí úkolů, které se provedou při cvičení, 

toto prověřovací nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit jen ministr vnitra, 

generální ředitel Hasičského záchranného sboru, hejtman kraje nebo i ředitel 

Hasičského záchranného sboru kraje 28. 

7.1 Vyrozumění členů krizového štábu 

Aby se členové krizového štábu a další určené osoby (např. řidiči, kteří budou určeny 

pro svoz členů krizového štábu obce) sešli, musíme je nejprve vyrozumět. K dispozici je 

několik možných variant jak členy krizového štábu svolat. Jaký způsobem se budou členové 

krizového štábu svolávat rozhoduje vedoucí krizového štábu (starosta obce) a to hlavně podle 

místních podmínek, možností obce nebo dle složení krizového štábu. K aktivaci členů 

krizového štábu je možné využít hromadnou SMS zprávou, která je již předem nadefinována 

vedoucím krizového štábu. Tato SMS zpráva může být odeslána z  PC nebo mobilního 

telefonu. Vyrozumívání členů krizového štábu a dalších určených členů může být realizováno 

z určitého pracoviště. Tímto pracovištěm může být např. ostraha obecního úřadu nebo ten, 

koho si pro tuto činnost vedoucí krizového štábu určí.   

Pokyn vedoucího krizového štábu pro aktivaci může být ve formě: 

• ústní 

• písemné 

• zpětného volání ověřeného telefonickým pokynem vedoucího krizového štábu 

k jeho svolání 

                                                 
28 § 17 odst. 3 zákona č. 239/2000Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tento pokyn realizuje vedoucí krizového štábu za pomocí územně příslušného 

operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému. 

Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému na pokyn 

vedoucího krizového štábu [9]: 

• neprodleně povolá vedoucí pracovníky stálé pracovní skupiny, či některé další 

osoby 

• oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného 

záchranného systému aktivaci krizového štábu, kde se za okamžik aktivace 

krizového štábu považuje zahájení úvodní schůze krizového štábu 

Svolávání krizového štábu, uvedení do pohotovosti a další činnost krizového štábu by se 

měla zdokonalovat nácvikem. Bylo by dobré, aby se nácvik konal alespoň jednou do roka. 

Zmíněný nácvik se nemusí provádět, pokud byl v daném kalendářním roce použit krizový 

štáb při řešení krizové situace, která nastala. 
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8 Činnost krizového štábu obce 

V případě, že dojde k aktivování krizového štábu obce, potom se činnost členů bude řídit 

pokyny vedoucího (starosty obce). Jakmile se členové krizového štábu sejdou ve stanovenou 

dobu a na přesně určeném místě, je zahájena nepřetržitá činnost stálé pracovní skupiny 

krizového štábu. A podle potřeby krizového štábu obce se svolává plenární (konané za účasti 

všech členů) zasedání . 

8.1 Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu obce 

Pro zlepšení činnosti stálé pracovní skupiny se může stálá pracovní skupina rozdělit 

na jednotlivé odborné skupiny plnící úkoly, které přísluší stálé pracovní skupině.  

Mezi hlavní úkoly, které vykonává stálá pracovní skupina krizového štábu obce při řešení 

krizových situacích či při koordinaci záchranných a likvidačních prací [9]: 

• analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události na území obce 

• dokumentuje postup řešení krizové situace či mimořádné události 

• podává vedoucímu krizového štábu obce návrh na způsob, jakým postupovat 

při ochranně obyvatelstva 

• soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků 

• vede celkový přehled sil a prostředků 

• rozpracovává návrhy  na využití sil a prostředků 

• organizuje spojení s krizovými štáby okolních obcí, krizovým štábem určené obce 

a s krizovým štábem kraje 

• připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, 

• vede evidenci finančních výdajů, nákladů na opatření při řešení krizových situací 

či mimořádných událostí 

• organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území, jejich zásobování 

a také humanitární pomoc 

• zajišťuje ukládání a využívání pracovní pomoci a pracovní výpomoci 

• zajišťuje ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky a jejich využívání 

Činnosti, které jsem teď zmínil, vykonává stálá pracovní skupina v rozsahu, který bude 

přiměřený vzniklé krizové situaci nebo mimořádné události. 

Při aktivaci krizového štábu má každý člen krizového štábu vymezeny povinnosti a tyto 

povinnosti jsou pro ně závazné. 
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8.2 Spolupráce krizových štábů 

Aktivovaný krizový štáb orgánu krizového řízení udržuje spojení a spolupracuje s dalšími 

orgány krizového řízení. Pro tento účel spolupráce se používá schválená standardizovaná 

hlášení vedoucího krizového štábu. Pro rozšiřování tohoto hlášení se využívá operační 

a informační středisko integrovaného záchranného systému29. Předávání zpráv je ve formě 

přílohy jednotné standardizované průvodky krizové korespondence. Zmíněná příloha 

průvodky krizové korespondence je uvedena v příloze č. 1 směrnice [9]. 

Krizový štáb vyšší úrovně určí v jakých intervalech bude vyžadovat od krizového štábu 

nižší úrovně hlášení od vedoucího daného krizového štábu. Nejsou-li stanoveny intervaly 

pro zasílání hlášení vedoucímu krizového štábu vyšší úrovně, mělo by se hlášení o stavu 

situace odesílat v intervalu 6.00 a 18.00, a to do jedné hodiny od uvedených termínů. 

Vzorové jednotné standardizované úvodní hlášení a standardizované hlášení s žádostí 

o pomoc uvedené v příloze č. 1 směrnice [9] a jejich zpracování je formou tabulky. 

Při tom vedoucí krizového štábu vyšší úrovně má oprávnění během krizové situace změnit 

formát hlášení podle toho jaký je druh i vývoj krizové situace. Požadavky pro vyžádání 

věcných zdrojů popisuje Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace30. 

Jakým způsobem se má postupovat při žádosti o humanitární pomoc popisuje Metodika 

činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS, která je určená 

pro krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností a určenou obec. 

8.3 Rozhodovací procesy v krizovém štábu 

Při rozhodování v krizovém štábu obce se členové krizového štábu potýkají s několika 

problémy. Hlavními problémy jsou nedostatek času, stresový faktor a velká zodpovědnost, 

kterou nesou členové krizového štábu. Jedním z nejdůležitějších kroků je popsání problému, 

který, se má řešit, ať už použijeme textovou či grafickou formu (vývojový diagram). Výběr 

použité formy přizpůsobíme dané situaci. 

Chtěl bych zmínit jakým způsobem se rozhoduje v krizovém štábu. Při rozhodovacím 

procesu rozhoduje vedoucí krizového štábu samostatně. Oproti tomu, jeho pracovní 

orgán (krizový štáb) připravuje své rozhodnutí v kolektivu. V metodice [9] je v rámci 

vnitřního organizačního členění stálé pracovní skupiny použito tzv. principu procesního 

                                                 
29 § 14 a § 20 odst. 2) zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 
předpisů. 
30 Usnesení vlády ČR č. 345 ze dne 7. dubna 2003. 
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uspořádání [4] (str. 75) . Kde organizační členění by mělo být takové, aby odpovídalo toku 

informací a zpracovávání těchto informací v rámci řídícího procesu (grafické znázornění obr. 

č. 1). 

 

 
Obrázek 1 Kruhový model procesu řízení, [12] 

Zejména bych se zaměřil na kruhový model procesu řízení a slovně ho popsal. Vznikne-li 

nám problém, který je zapotřebí řešit prvním a nezbytným krokem, který musíme udělat je 

zjistit situaci. Jakmile zjistíme situaci, musí členové krizového štábu na danou situaci 

zareagovat. Pomocí analýzy situace najít to nejvhodnější řešení. Máme-li řešení, 

tak  navrhneme potřebná opatření. Navrhnutá opatření členové krizového štábu oznámí 

vedoucímu krizového štábu. Pokud vedoucí krizového štábu s návrhem opatření, které mu 

navrhli členové krizového štábu souhlasí, pak daná opatření schválí a začne realizace 

navrhnutých a schválených opatření v praxi. 

8.3.1 Chyby při rozhodování krizového štábu 

Jelikož rozhodování vykonává člověk ve stresu, tím může zavinit několik chyb. Jeho 

mozek pracuje jak s emociálními tak i racionálními pochody (myšlenkami). Při správném 

rozhodování by se měla emocionální stránka potlačit a rozhodování by mělo být racionální. 

Hlavní chyby: 

• nesprávně rozpozná a zhodnotí situaci a to se  promítne i do dalšího rozhodování 

• nesprávně formuluje problém a stanoví tak špatné cíle 

Velké množství chyb se nám objevuje při práci s informacemi. Informace, ke kterým se 

krizový štáb dostal, nemusejí být pravdivé, jednoznačné a kompletní. Dalším problémem 
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může být  i špatná interpretace (podání). Informace se může stát velkým zdrojem chyb 

pro práci krizového štábu. 

Další možné příčiny chyb: 

• organizační uspořádání krizového štábu (štáb rozhoduje jako kolektiv a může se 

podílet na vzniku chyb) 

• sugesce (ovlivnění myšlení a podlehnutí názoru druhé osoby) 

• jazyk kterým spolu komunikujeme (neurčité vyjadřování se) 

• stereotyp 

• zapomínání 

Při svém zasedání musí krizový štáb připravovat rozhodnutí pro vedoucího krizového 

štábu. V tomto rozhodovacím procesu můžou vzniknout chyby, které nám pak mohou celou 

situaci zásadně negativně ovlivnit. Jako jeden z hlavních strůjců chyb je stres, velká 

odpovědnost a nedostatek času. Hlavní snahou by mělo být, tyto chyby eliminovat. 
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9 Shrnutí získaných poznatků o činnosti krizového štábu obce 

Zjištěné požadavky na práci krizových štábů obcí, které jsem zjistil analýzou dostupné 

literatury, bych rád v krátkosti shrnul. 

Krizový štáb obce je pracovním orgánem starosty obce a starosta obce je vedoucím této 

instituce. Krizový štáb obce svolává vedoucí krizového štábu při řešení krizových situací, 

koordinaci záchranných a likvidačních prací a taktických a prověřovacích cvičení. 

Metodika [9] neudává starostovi obce, jak přesně by měl jeho pracovní orgán vypadat. Je 

to tedy více méně na starostovi, koho si do svého krizového štábu vybere. Možné je i to, 

že krizový štáb postaví z členů povodňové komise, která bude vhodně rozšířena. Dalším 

dobrým krokem by mohlo být zapojení pracovníků obce, členů JSDH obce a odborníku 

dostupných na území obce do krizového štábu. 

Jakmile si starosta určil svůj pracovní orgán, je vhodné, aby se členové krizového štábu 

odborně připravovali a získali tak potřebné znalosti a dovednosti o zvládání krizové situace. 

K tomu to účelu se může využít Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení.  

Samotné aktivace krizového štábu obce, se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu. 

Ten zároveň stanoví čas a místo, kde bude probíhat úvodní zasedaní.  

Schůze členů krizového štábu probíhá operativně, a to podle rozhodnutí vedoucího 

krizového štábu. Hlavním úkolem zasedání krizového štábu je projednat, zformulovat návrhy 

a doporučení členů krizového štábu pro vedoucího krizového štábu. Aktivace a uvedení 

do pracovního stavu a činnost krizového štábu se v období bez výskytu mimořádné události 

nebo krizové situace je zdokonalována nácvikem, a to nejméně jednou do roka. V případě, 

že byl krizový štáb během roku aktivován pro řešení mimořádné či krizové situace, považuje 

se to jako náhrada cvičení. 

Při své činnosti krizový štáb zpracovává dokumenty (dokumentaci krizového štábu). 

A to zejména tyto dokumentace: zasedání, pracovní a přípravnou. Se všemi těmi 

to dokumenty se musí nakládat podle zvláštního právního přepisu. Obsahuje-li některý 

z dokumentů utajované skutečnosti, musí se při jejich tvorbě a manipulaci s nimi postupovat 

podle zvláštního právního předpisu31. 

                                                 
31 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 462/200 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 pozdějších předpisů (NV č. 36/2003 Sb.). 
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Pracoviště, kde bude krizový štáb obce vykonávat svojí činnost, bude sloužit některá 

vhodná místnost na obecním úřadě, popřípadě i jiné vhodné místo (základní škola). Důležité 

je, aby pracoviště krizového štábu bylo náležitě pro tuto činnost vybaveno. 

K nepostradatelnému vybavení by se dalo zařadit např.: náhradní zdroj el. energie (agregát), 

kancelářská, komunikační a výpočetní technika. Organizace pracoviště by měla uspořádána, 

tak aby umožňovala jednání krizového štábu, činnost pracovních skupin, prostory 

pro stravování, odpočinek, hygienu a další nepostradatelné činnosti.  

Aby tento ,,krizový systém“ mohl dobře fungovat, je zapotřebí, aby členové krizového 

štábu byli dosažitelný. Časový limit dosažení pohotovosti členů krizového štábu stanovuje 

vedoucí krizového štábu s přihlédnutím na druh a závažnost hrozící či nastalé mimořádné 

či krizové situace a s ohledem na denní dobu. V případě  potřeby by mohly být k dispozici 

vedoucímu krizového štábu. Pro případ, že by nastala situace, že se některý z členů nedostaví. 

Je vhodné mít ustanoveny náhradníky, kteří budou schopni nepřítomné členy zastoupit. 
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10 Návrh postupu aktivace krizového štábu 

Pro zrychlení a zlepšení činnosti aktivace krizového štábu bude vhodné si to pomocí 

vývojového diagramu znázornit. Ve vývojovém diagramu popisuji sled činností od vzniku 

mimořádné události až po nasazení sil a prostředků. Tyto činnosti jsou znázorněny 

chronologicky, tedy tak, jak na sebe navazují (obr. č. 2 a 3). 

Celé to začíná vznikem mimořádné události, kterou očitý svědek nahlásí na OPIS IZS. 

Pracovník operačního střediska hovor odbaví a vyrozumí o dané situaci starostu obce. Mezi 

tím si starosta obce připraví všechny potřebné dokumenty, které budou nezbytné pro práci. 

Další důležitou informací pro starostu obce bude to zda byl vyhlášek krizový stav. V případě 

že nebude, tak tím není důvod k aktivaci krizového štábu. V opačném případě se starosta obce 

může rozhodnout, zda svolá krizový štáb nebo krizovou situaci řešit bez použití krizového 

štábu. Rozhodne-li se krizový štáb svolat, vydá tedy pokyn pro jeho svolání a zabezpečí 

vyrozumění členů krizového štábu (pomocí OPIS IZS). Jakmile jsou členové krizového štábu 

vyrozuměni, co nejrychleji se dostaví na určené místo. Provede se prezentace všech členů, 

kteří se dostavili. Vznikle-li situace, že některý z členů chybí, pak povolají se určení 

náhradníci. Další rozhodnutí, které musí starosta podstoupit je to, zda povolat či nepovolat 

odborníky. Vyžaduje-li situace povolání náhradníků, je zapotřebí, aby se náhradníci 

také dostavili na předem určené místo a krizový štáb mohl zahájit svojí činnost. Krizový štáb 

vyhodnotí nastalou situaci a podle zjištěných poznatků nasadí potřebné sily a prostředky. 
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Obrázek 2 Diagram postupu svolávání krizového štábu 
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Obrázek 3 Pokračování obrázku č. 2, diagramu postupu svolávání krizového štábu 

10.1 Řešení krizové situace za pomoci  aktivace krizového štábu 

V případě vniku mimořádné události, která nám může přerůst až do krizové situace je 

starosta obce oprávněn svolat svůj krizový štáb. Schéma postupu využití krizového štábu 

při řešení krizové situace jsem znázornil pomocí vývojového diagramu (obr. 4).  V diagramu 

jsou uvedeny základní kroky od svolání krizového štábu, navázání spolupráce, získání 

aktuálních informacích, informacích o dalším možném vývoji, vyhodnocení situace, 

navrhnout řešení, podle potřeby nasadit sily a prostředky, zajistit pořádek, evakuaci 

a poskytnout základní pomoc. Dále následují činnosti, které jsou závislé na situaci, navrhnout 

opatření a schválit je. Celé to skončí zajištěním dokumentace a přípravou informace pro tisk. 
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Obrázek 4 Řešení Krizové situace s pomocí aktivace krizového štábu 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh postupu aktivace krizového štábu 

obce. Tento návrh by, mohl starostům obcí doporučit postup, jak by mohli postupovat 

při aktivaci krizových štábů obcí při řešení mimořádných událostí.  

Nejprve jsem analyzoval požadavky na práci krizových štábů obcí. Jednou z hlavních 

pomůcek, kterou jsem využíval byla Metodika MV č. 4/2004 z 8. října 2004, která se zabývá 

problematikou krizového štábu. V druhém kroku jsem vytvořil návrh postupu aktivace 

krizového štábu obce. 

Hlavní problém vidím v tom, že  v uvedené Metodice je tato problematika řešena v příliš 

obecné rovině. Je to tedy spíš  na starostovi obce, jak se rozhodne postupovat. 

Proces aktivace krizového štábu má stěžejní význam. Je, tedy důležité postupovat 

co  možná nejlépe. O způsobu, jak aktivovat krizový štáb, rozhodne vedoucí krizového štábu. 

Pro vyrozumění členů krizového štábu by mohlo, být dobré využít pro tento účel OPIS IZS. 

Z důvodu jeho dobré připravenosti na podobné situace (svolávání jednotek SDH obce). 

Starosta obce by si měl mezi tím, než se všichni členové dostaví, připravit všechny potřebné 

dokumenty, které bude krizový štáb při práci využívat. Je také nezbytné připravit prostory, 

kde bude krizový štáb pracovat (toto by mohl např. zajistit personál obecního úřadu). Provést 

kontrolu, zda je vše v pořádku a případné nedostatky se snažit, co nejrychleji odstranit.  

Od starostů okolních obcí jsem se dozvěděl několik zajímavých informací. Důležitou 

bych označil zejména tuto informaci. Při řešení vzniklých mimořádných událostí bude 

vše řídit a koordinovat nadřízený orgán krizového řízení tzn. krizový štáb kraje nebo obce 

s rozšířenou působností. Jako hlavní důvod mi uvedli toto: ,,Jsme moc malá obec na zvládání 

těchto situací, nemáme na to dostatek sil ani prostředků , ale můžeme o ně požádat“.  

Další velký problém je podle mého názoru to, ne všichni starostové obcí mají dostatečné 

zkušenosti a znalosti v tomto oboru. To se týká hlavně malých obcí. Bylo by dobré, aby třeba 

HZS kraje zajišťovat pro starosty obcí školení, kurzy a prohlubovat, tak znalosti o této 

problematice. 

Čím lépe bude probíhat příprava na vzniklou situaci, tím lépe na ní budou starostové 

jednotlivých obcí a členové krizového štábu schopni zareagovat. 
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