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Anotace 

MÁCHOVÁ M., Rozhodovací procesy v krizovém štábu, Diplomová práce, VŠB-TU 

Ostrava, 2010, 58 stran 

Diplomová práce řeší otázku rozhodovacích procesů v krizovém štábu. Je rozdělena na 

tři části. V první části seznamuje čtenáře s pojmem krizový štáb, nastiňuje druhy krizových 

štábů, postavení a úkoly jednotlivých členů štábu. Dále popisuje nezbytné požadavky  

k zabezpečení chodu krizového štábu, tedy aktivaci, technické zabezpečení a organizační 

strukturu krizového štábu. Druhá část je zaměřena na manažerské rozhodování. Popisuje 

jednotlivé prvky a fáze rozhodovacího procesu a znázorňuje rozhodovací model využívaný 

v krizovém štábu. Poslední část se soustřeďuje na identifikaci problémů, které mají dopad na 

efektivitu práce krizového štábu. V závěru práce je nastíněn možný způsob řešení těchto 

problémů.  

 

Klí čová slova: krizový štáb, rozhodování, rozhodovací proces, organizační uspořádání 

 

Annotation 

MÁCHOVÁ M., Decision processes in Crisis Staff, Graduation Theses, 

VSB - Technical University of Ostrava, 2010, 58 pages 

This thesis solves the issue of decision making in crisis management staff. It is divided 

into three parts. The first one explains the term task force, outlines the types of emergency 

staffs and shows the role and tasks of each crew member. Thesis also describes fundamental 

requirements of staff management operation – activation, technical security and organization 

structure of the staff management. Second part of the thesis focuses on the manager decision 

making. This part describes particular elements and phases of decision-making process and 

shows decision-making model used in the crisis management staff. Last part of the thesis 

solves the problem of work efficiency of the crisis staff. Thesis also suggests potential 

solution of these problems. 

 

Keywords: crisis management staff, decision making, decision-making process, 

organizational structure 
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1 Úvod 

Dnešní doba je provázena celou řadou mimořádných událostí, které mohou přerůst až 

v krizové situace. Na krizové situace je nutno okamžitě reagovat. Řešení krizové situace 

vyžaduje zapojení značného množství osob a realizaci rozsáhlého komplexu opatření,  

tzv. krizových opatření. Příslušný představitel veřejné správy není schopen takové množství 

opatření koordinovat samostatně, a proto zřizuje k řešení krizových situací svůj pracovní 

orgán, kterým je krizový štáb.  

 

Krizový štáb je pracovním orgánem představitele orgánu veřejné správy pro řešení 

krizových situací. Krizový štáb tvoří členové bezpečnostní rady a členové stálé pracovní 

skupiny. Práce v krizovém štábu má charakter týmové práce. V rámci samotného 

rozhodovacího procesu je respektován stav, kdy se kolektivně připravuje návrh rozhodnutí 

pro představitele orgánu veřejné správy. Zodpovědnost za přijaté rozhodnutí nese příslušný 

představitel veřejné správy samostatně. [2] 

 

Zkušenosti z praxe ukazují, že jednotlivé fáze rozhodovacího procesu neprobíhají 

vždy s dostatečnou efektivitou. V tomto směru je třeba zdůraznit, že bezproblémová funkce 

krizového štábu v oblasti rozhodovacího procesu velmi úzce souvisí s tím, jak pracuje stálá 

pracovní skupina krizového štábu a její jednotlivé odborné skupiny. Problémem v této oblasti 

se tedy jeví práce stálé pracovní skupiny krizového štábu. Proto se především blíže 

soustřeďuji právě na tento problém s cílem navrhnout opatření, která by vedla k zefektivnění 

rozhodovacích procesů v krizovém štábu. 
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2 Rešerše 

Šenovský M., Adamec V.: Právní rámec krizového managementu; V této publikaci 

nás autoři seznamují s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. Jsou zde 

popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr je věnován 

hospodářským opatřením pro krizové stavy. [1] 

 

Šenovský M., Adamec V.: Základy krizového managementu; Tato publikace 

pojednává o řízení a rozhodování při řešení mimořádných situací. Nejprve se zaměřuje na 

rozhodovací proces na úrovni velitele zásahu a následně od něj se odvíjející obdobné postupy 

na úrovni krizového štábu. [2] 

 

Kroupa M., Říha M.: Integrovaný záchranný systém; Tuto publikaci tvoří převážně 

krizové zákony a prováděcí právní předpisy. Obsahuje směrnici Ministerstva vnitra č. 4/2004. 

Popisuje strukturu IZS a principy jeho činnosti.  

 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný systém; Tato kniha se 

zaměřuje na základy koordinace záchranných a likvidačních prací v ČR, které se nazývají 

integrovaný záchranný systém. Vychází z platného právního předpisu, kterým je zákon 

239/2000 Sb., o IZS, v aktuálním znění. IZS je systém spolupráce a koordinace složek, 

orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací. [3] 

 

Beranová M.: Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě; Tato publikace vysvětluje 

základní prvky rozhodovacího procesu, vyjasňuje pojmy rozhodování za jistoty, rizika  

a neurčitosti a dále se pak podrobně zabývá matematickými modely různých rozhodovacích 

situací. [4] 

 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Natürliche 

Entscheidungsprozesse, Bevölkerungsschutz; 2007, č. 4; Publikace se mimo jiné věnuje 

problematice přirozených rozhodovacích procesů. Popisuje vývoj rozhodovacího procesu, 

uplatňovaného v rámci krizového řízení v Německu. Dále se pak soustřeďuje na oblast 

vyškolení expertů pro proces rozhodování v extrémně stresujících situacích.  
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Horák R.: Prvky procesního řízení v rozhodovacím procesu; Problematika procesního 

řízení v rozhodovacím procesu přímo souvisí s realizací procesu interoperability s ostatními 

armádami v rámci oblasti velení a řízení. Implementace prvků procesního řízení  

do rozhodovacího procesu totiž výrazným způsobem ovlivňuje efektivitu, objektivitu  

a optimalizaci rozhodnutí. Jde zde především o racionalizaci rozhodovacího procesu 

s využitím prvků procesního řízení a s aplikací matematického aparátu. Z článku také vyplývá 

nutnost pečlivého stanovení cílů činností a je v něm zdůrazňována velká role vědomostního 

managementu. [18] 

http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/2001_1/93.htm (stav ke dni 17. 4. 2010) 

 

Ministerstvo vnitra- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky; Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu, Štáb velitele 

zásahu, Metodický list č. 3Ř, Vydáno 31. 10. 2002;  Tato část bojového řádu se zaměřuje na 

organizační členění štábu velitele zásahu, jeho umístění a obsah činností jednotlivých úseků 

štábu. [12] 

http://skolenihasicu.kvalitne.cz/data/Bojovy%20rad/Bojovy%20rad%20R%20rizeni%20zasah

u.pdf (stav ke dni 17. 4. 2010) 

 

Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D.: Optimalizace organizačního uspořádání 

krizových štábů v Moravskoslezském kraji; Tento příspěvek se zabývá neexistencí striktních 

pravidel pro uspořádání krizových štábů. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje přístupy  

ke složení krizových štábů z hlediska struktury a z ní se odvíjející funkcionality. [13] 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/zari/strana_24.html (stav ke dni 

28. 3. 2010) 

 

Nařízení vlády 462/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 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; Toto nařízení mimo jiné vymezuje obsah činnosti bezpečnostní rady 

kraje a určené obce a jejich složení a obsah činností krizového štábu kraje a určené obce  

a jejich složení. [26] 

 

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

organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení 
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dokumentace a některých dalších podrobností; Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

ročník 2, částka 4, vydán 16. listopadu 2004. [8] 

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. 9/2001, kterou se stanoví organizační uspořádání 

krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace; 

Věstník vlády pro orgány krajů, okresních úřady a orgány obcí, ročník 1, částka 9, vydán dne 

13. prosince 2001. [9] 
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3 Mimo řádné události a krizové stavy 

Každá mimořádná událost vyžaduje nasazení sil a prostředků. Z hlediska závažnosti  

a způsobu jejich řešení lze mimořádné události charakterizovat ve třech základních úrovních. 

� mimořádná událost místního charakteru – vyskytují se nejčastěji, neohrožují 

větší množství osob ani významné společenské a materiální hodnoty. Mezi tyto 

mimořádné události řadíme např. malé povodně, havárie dopravních prostředků, 

požáry, místní kriminalita, běžné chřipkové epidemie, apod. [11] K jejich 

zdolávání postačují činnosti prováděné záchrannými nebo bezpečnostními sbory 

či havarijními službami. [1]  

� závažné mimořádné události – jejich zdolávání je v působnosti velkého počtu 

subjektů veřejné správy, provozovatelů nebezpečných činností, a je upraveno 

v řadě specifických zákonů. V případě provádění záchranných a likvidačních prací 

dvěma a více složkami najednou se využívá, jako opatření IZS, což je označení 

pro koordinovaný postup těchto složek. Rovněž příprava a realizace množství 

mimořádných opatření1 je obsahem řady zákonů. Např. zákon o IZS, o HZS,  

o Policii ČR, atomový zákon a další. [1,5] 

� nejzávažnější mimořádné události – jejich následky mohou nabýt takového 

rozsahu, že pro jejich odstranění již běžná činnost správních úřadů a složek IZS 

nepostačuje. V těchto případech je nutno zavést krizové postupy a vyhlásit 

krizová opatření2 včetně nezbytného omezení práv a svobod právnických  

a fyzických osob. Toho dosáhneme vyhlášením určitého krizového stavu. [1,5] 

3.1 Krizové stavy 

Vyhlášení krizového stavu se odvíjí od velikosti postiženého území, rozsahu postižení 

a druhu mimořádné události. Řešení krizové situace3 náleží po vyhlášení krizového stavu 

orgánům krizového řízení. Ty se snaží řešit nastalou situaci s použitím krizových opatření. 

Tato opatření jsou stanovena zákonem. [1] 

                                                 
1 Mimořádná opatření – řada zákonů z oblasti ochrany státu a ochrany obyvatelstva, zákonnosti  
a bezpečnosti, životního prostředí a podobně, umožňují omezení některých práv a svobod v zájmu ochrany 
významných společenských hodnot. [11] 
2 Krizová opatření jsou prováděna podle krizového zákona a velmi často znamenají omezení práv  
a svobod velké skupiny osob, a to i velmi drasticky. [1,5] 
3 Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 
ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“) [25] 
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Vyhlášení krizového stavu se provádí v souladu s  Ústavním zákonem č.1/1993 Sb., 

Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a v souladu s krizovým zákonem. 

Krizové stavy jsou tyto: 

� stav nebezpečí, 

� nouzový stav, 

� stav ohrožení státu, 

� válečný stav. 

 

Stav nebezpečí 

Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje jako bezodkladné opatření, jsou-li v případě 

živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí 

ohroženy životy, zdraví, majetek či životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou 

činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Vyhlašuje se pro celé 

území kraje nebo jeho část. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu 

může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. [25] 

 

Nouzový stav 

Nouzový stav vyhlašuje vláda České republiky v případě živelných pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 

rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a bezpečnost. Vyhlašuje se pro 

území celého státu nebo pro omezené území státu, a to nejdéle na 30 dnů. [24] 

 

Stav ohrožení státu 

Stav ohrožení státu vyhlašuje na návrh vlády Parlament, je-li bezprostředně ohrožena 

svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí 

usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. Stav ohrožení státu se vyhlašuje pro 

celé území státu a doba trvání není omezena. [24] 

 

Válečný stav 

Válečný stav vyhlašuje Parlament, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné ochraně proti napadení. Vyhlašuje se pro celý stát, 

přičemž doba trvání není omezená. [23,24] 
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4 Orgány krizového řízení 

 Orgány krizového řízení jsou orgány veřejné státní správy a samosprávy, jmenované 

zákonem o krizovém řízení. Jsou předurčené k řešení krizových situací vznikajících na území 

České republiky. Zákon o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů stanoví, že orgány 

krizového řízení jsou tyto: 

� vláda ČR, 

� ministerstva a jiné správní úřady, 

� Česká národní banka, 

� orgány kraje a ostatní orgány s územní působností, 

� orgány obce. 

 

Krizový zákon řeší také samosprávné postavení krajů a obcí. Působnosti stanovené 

krizovým zákonem krajskému úřadu, hejtmanovi, obecnímu úřadu a starostovi obce 

s rozšířenou působností jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. [11] 

 

Důležité postavení, zejména v oblasti koordinační, legislativní a kontrolní, mají 

subjekty jako prezident republiky, Parlament, Poslanecká sněmovna a Senát. Parlamentu 

náleží pravomoc vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu a zároveň je oprávněn 

v těchto stavech projednat vládní návrhy ve zkráceném jednání.4 Poslanecké sněmovně náleží 

právo zrušit vládou vyhlášený nouzový stav. V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny 

rozhoduje o některých krizových opatřeních Senát.5 Konkrétní postupy jsou upraveny 

jednacím řádem6  Poslanecké sněmovny a Senátu7. [11]  

4.1 Pracovní orgány krizového řízení 

Úkolem státu a orgánů územní samosprávy je zabezpečit připravenost na řešení 

krizových situací. K zabezpečení připravenosti a k řešení krizových situací zřizují orgány 

krizového řízení své pracovní orgány, kterými jsou bezpečnostní rady a krizové štáby. 

                                                 
4 Zkrácené jednání: takto přijaté zákony za krizových stavů nemá právo prezident vracet. 
5 Některá krizová opatření: krizové stavy, účast ČR v cizích obranných systémech, vysílání ozbrojených  sil ČR 

a pobyt cizích sil na území ČR. 
6 Zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 
7 Zákon č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 
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Činnost bezpečnostních rad a krizových štábů upravuje krizový zákon a jeho 

prováděcí právní předpis [26]. 

4.2 Bezpečnostní rady 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády. Její hlavní pracovní 

náplní je koordinace bezpečnostní problematiky ČR a příprava návrhů opatření k jejímu 

zajištění.  Činnost a složení je dáno usnesením vlády8 ČR o BRS a o plánování opatření 

k zajištění bezpečnosti ČR a jednacím řádem BRS . [1,5] 

 

Bezpečnostní rady jsou zřizovány také na krajské úrovni a na úrovni určené obce. Zde 

plní funkci koordinačního orgánu pro přípravu na krizové situace.  

V případě kraje je předsedou bezpečnostní rady hejtman kraje, v určené obci zastává 

funkci vedoucího starosta určené obce. 

Přesné složení bezpečnostních rad na úrovni územních samosprávných celků a jejich 

činnosti stanovuje zvláštní právní předpis [26]. Činnosti jednotlivých bezpečnostních rad jsou 

pak dále upravovány jednacími řády bezpečnostních rad, které jsou schvalovány předsedou 

bezpečnostní rady. 

 

Nutno zdůraznit, že bezpečnostní rady jako koordinační orgány pro přípravu na 

krizové situace zasedají v období mimo řešení krizových situací.  

 

Naopak právě pro řešení krizových situací zřizují vedoucí funkcionáři jako své 

poradní pracovní orgány krizové štáby, kterým se budu věnovat podrobněji v následujících 

kapitolách. 

4.3 Krizové štáby 

Vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení využívají při řešení krizové situace své 

pracovní orgány, kterými jsou krizové štáby.  

                                                 
8 Usnesení vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o BRS a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR,  

ve znění pozdějších předpisů 
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Členové bezpečnostních rad se při vzniku krizové situace stávají členy krizových 

štábů. Takto je zaručena spojitost mezi fází připravenosti na řešení krizových situací a fází 

jejich řešení. [1] 

Krizové štáby se zřizují na všech stupních územní působnosti a také u ostatních 

orgánů či organizací, viz. Obrázek 1.  

 

V případě orgánů s územní působností se zřizují krizové štáby na těchto úrovních: 

� stát (ústřední krizový štáb), 

� kraj (krizový štáb kraje), 

� určená obec (krizový štáb určené obce), 

� obec (krizový štáb obce). 

 

Ostatní krizové štáby fungují v rámci jednotlivých resortů správních úřadů, orgánů 

státní správy či organizací, a jsou to tyto: 

� krizové štáby ministerstev a ostatních správních úřadů, 

� krizové štáby ostatních státních orgánů, 

� krizové štáby právnických a podnikajících fyzických osob. 

 
Obrázek 1: Druhy krizových štábů, upraveno dle [1] 

4.3.1 Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb slouží jako pracovní orgán vlády k řešení krizových situací. 

Jeho hlavním úkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat  

a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady. [10] 

Ústřední krizový štáb 
Krizové štáby ministerstev  

a jiných správních úřadů 

Krizové štáby obcí 

Krizové štáby 

určených obcí 

Krizové štáby podnikajících 

fyzických osob 

Krizové štáby určených 

státních orgánů Krizové štáby krajů 

Krizové štáby právnických 

osob 
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K aktivaci ústředního krizového štábu dochází prostřednictvím předsedy vlády. 

V případě nepřítomnosti předsedy vlády na území ČR nebo z jiných závažných důvodů 

rozhoduje o aktivaci ústředního krizového štábu jím pověřený místopředseda vlády. [1,4] 

Členové ústředního krizového štábu jsou náměstci ministrů a představitelé 

významných úřadů. Celkový počet členů je 36. Statut ÚKŠ vymezuje, který z členů má hlas 

rozhodovací a který pouze hlas poradní. 

Řídící funkci ústředního krizového štábu vykonává ministr obrany nebo ministr vnitra. 

Záleží na charakteru řešené krizové situace. 

ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové 

materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může 

rozhodnout o návrzích na provedení příslušných opatření. [10] 

4.3.2 Krizový štáb kraje 

Krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana kraje k řešení krizových situací  

na území kraje. Svolání KŠK provádí hejtman, a to v těchto případech: [8] 

� je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící  

do působnosti kraje, 

� je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje nebo pro jeho část, 

� jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

� je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci, 

� jde o úkol prováděný při cvičení. [26] 

Členové krizového štábu kraje 

Krizový štáb kraje se skládá ze členů bezpečnostní rady kraje a ze členů stálé pracovní 

skupiny. Přesný počet členů krizového štábu není závažně stanoven.  

Stálou pracovní skupinu krizového štábu tvoří: 

� tajemník krizového štábu, 

� pracovníci krajského úřadu, 

� zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem  

na druh řešené mimořádné situace, 

� odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 
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Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady, čímž je 

zajištěna spojitost mezi fází připravenosti na řešení krizových situací a fází řešení krizových 

situací. [1,8] 

Činnost krizového štábu kraje 

Činnost krizového štábu kraje se převážně řídí jeho jednacím řádem, který schvaluje 

hejtman kraje. 

Krizový štáb kraje je svolán operativně a projednává záležitosti, týkající se řešení 

krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv 

a svobod. 

Krizový štáb kraje: 

� posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje 

jejich pozastavení, změnu nebo zrušení, 

� v případě zjištění závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje 

převedení plnění úkolů starosty na zmocněnce. 

 

V závislosti na druhu krizové situace nebo mimořádné události rozhodne hejtman 

kraje o aktivaci pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o povolání příslušných 

osob. [26] 

Stálá pracovní skupina řeší krizové situace nebo koordinuje záchranné a likvidační 

práce: 

� analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup 

řešení, 

� podává vedoucímu KŠ návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva  

a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu. Využívá při tom zejména 

havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán, 

� soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich 

nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití, 

� organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem 

Ministerstva vnitra, 

� zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení 

krizové situace nebo mimořádné události, 
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� připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, 

vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo 

mimořádné události, 

� organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování  

a humanitární pomoci, 

� zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci  

a povinnosti poskytovat věcné prostředky. [26] 

4.3.3 Krizový štáb ur čené obce 9 

Krizový štáb určené obce, dále jen KŠUO, je pracovním orgánem starosty určené 

obce, který jej svolává a používá k řešení krizových situací na území obce, když: [8] 

� je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro celé území kraje nebo pro 

jeho část patřící do působnosti určené obce, 

� je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje nebo pro jeho část patřící do 

působnosti určené obce, 

� jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

� je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci,  

� jde o úkol prováděný při cvičení. [26] 

Členové krizového štábu určené obce 

Složení KŠUO je obdobné jako v případě krizového štábu kraje. Členy KŠUO jsou 

členové bezpečnostní rady určené obce a členové stálé pracovní skupiny určené obce. 

Postavení tajemníka KŠUO je stejné jako v případě KŠK. 

Činnost KŠUO 

Činnost KŠUO se řídí jeho jednacím řádem, který schvaluje starosta určené obce. 

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se 

řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením 

základních práv a svobod. 

                                                 
9 Určená obec  je ta, jež je povinna rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje dle §15 odst.4, písm.a) 
Zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
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Po aktivace KŠUO zahajuje svou nepřetržitou činnost stálá pracovní skupina, která 

plní stejné úkoly jako stálá pracovní skupina kraje s tím rozdílem, že je provádí s působností 

na území určené obce.[26] 

4.3.4 Krizový štáb obce 

Také starosta obce vykonává za krizového stavu určitá opatření. K řešení krizových 

situací si může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. [25] 

Složení krizového štábu obce se liší od vyšších územních celků v tom, že na úrovni 

obce není povinnost zřídit bezpečnostní radu obce. Členové krizového štábu obce mohou být 

tedy z řad občanů - odborníků dostupných na území obce, nebo v případě, že je při obecní 

radě zřízena bezpečnostní komise, jmenovat její členy. [1] 

 

Starosta obce spolu se svým pracovním orgánem zabezpečuje za krizových stavů tyto 

činnosti: 

� varování osob, nacházejících se na území obce, před hrozícím nebezpečím, 

� nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

� organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

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

� plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje, 

� zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. [25] 

 

V souvislosti s provedením krizových opatření v podmínkách obce je někdy nutné 

vydat nařízení obce. Toto nařízení nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední 

desce obecního úřadu. Pro zajištění průniku informace o přijatém nařízení se zveřejní také 

způsoby v místě obvyklými, jedná se především o hromadné informační prostředky a místní 

rozhlas. Stejný postup se uplatňuje i v případě vyhlašování změn obsahu již vydaného 

nařízení obce. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí hradí 

obec z obecního rozpočtu. [25] 

4.3.5 Krizové štáby ministerstev a dalších orgán ů a organizací 

Ministerstva a další správní úřady zřizují krizové štáby jako své pracovní orgány pro 

řešení krizových situací. [11] 
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Složení a fungování těchto krizových štábů zákon nedefinuje. Vnitřní činnost těchto 

krizových štábů podléhá své vlastní vypracované metodice a dalším plánovacím 

dokumentům, jako je krizový plán a plán akceschopnosti orgánu či organizace. [1] 

4.4 Štáb velitele zásahu 

Kromě krizových štábů se setkáváme také s pojmem štáb velitele zásahu, dále jen 

„štáb“. Velitel zásahu může ustanovit štáb v případech soustředění většího množství sil  

a prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu, a také při zásahu v rámci IZS. 

[12] 

Štáb je výkonným orgánem velitele zásahu, nepřebírá oprávnění ani povinnosti 

velitele zásahu. Hlavním úkolem štábu je aktivně podporovat, informovat, připravovat 

rozhodnutí a plnit rozkazy velitele zásahu. K plnění těchto úkolů jsou stanoveni členové 

štábu. [12] 

 

Štáb velitele zásahu tvoří: 

� náčelník štábu, 

� člen štábu pro spojení, 

� člen štábu pro týl, 

� člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, 

� člen štábu pro nasazení sil a prostředků, 

� zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS, 

� pomocníci členů štábu.[12] 
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5 Zabezpečení chodu krizového štábu 

V další části práce se již zaměřím pouze na krizové štáby krajů a určených obcí. 

Pro to, aby mohl krizový štáb nějakým způsobem fungovat, jsou důležité tři věci: 

� za jakých situací a jak probíhá svolání a aktivace krizového štábu, 

� technické zabezpečení krizového štábu, 

� organizační uspořádání. 

5.1 Aktivace krizového štábu 

K aktivaci krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností dochází zejména  

při vyhlášení krizových stavů nebo při vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. 

Krizový štáb svolává jeho zřizovatel. Podnět ke svolání krizového štábu může dát i řídící 

důstojník hasičského záchranného sboru kraje. O jeho svolání neprodleně informuje 

zřizovatele krizového štábu a řídí jeho činnost do jeho rozhodnutí. [27] 

 

Krizový štáb je svolán na pokyn vedoucí krizového štábu v případech uvedených výše, 

stanovených zvláštním právním předpisem [26]. Při svolávání členů krizového štábu určí 

vedoucí místo a čas společné schůze KŠ. 

Samotné svolání krizového štábu provádí územně příslušné operační a informační 

středisko integrovaného záchranného systému a to neprodleně po přijetí ústního, písemného 

nebo zpětně ověřeného telefonického pokynu vedoucího krizového štábu. 

Územně příslušné operační a informační středisko pokud vedoucí krizového štábu 

nestanoví jinak: 

� neprodleně povolá řídící pracovníky stálé pracovní skupiny nebo některé další 

osoby podle pokynů vedoucího krizového štábu, 

� o aktivaci krizového štábu informuje členy příslušné bezpečnostní rady spolu 

s udáním místa, času a případným požadavkem na osobní účast členů 

bezpečnostní rady při zahájení úvodní společné schůze, 

� oznámí svolání krizového štábu nadřízenému operačnímu a informačnímu 

středisku IZS. Za okamžik svolání krizového štábu se považuje zahájení úvodní 

společné schůze krizového štábu. 
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Z výše uvedeného textu vyplývá, že členy krizového štábu mohou být kromě členů 

bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny i odborníci či specialisté na různé obory. O jejich 

výběru a svolání rozhoduje vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího stálé pracovní 

skupiny. Svolání pak provádí vedoucí stálé pracovní skupiny. 

5.2 Technické zabezpe čení krizového štábu 

Společná schůze krizového štábu se koná na předem stanoveném a technicky 

vybaveném místě, minimálně s možností pro pořízení zvukového záznamu. Většinou se jedná 

o místnost na krajském úřadě, obecním úřadě určené obce nebo jiném připraveném místě. 

Nutno zdůraznit, že prostory určené pro společnou schůzi krizového štábu nemusí být 

současně prostory pro práci stálé pracovní skupiny krizového štábu.  

V tomto případě musí být zajištěno: 

� trvalé spojení členů stálé pracovní skupiny se společnou schůzí krizového štábu, 

� zařízení umožňující videokonference se společnou schůzí krizového štábu nebo  

� dopravní prostředky pro rychlý přesun řídících pracovníků stálé pracovní skupiny 

v případě jejich povolání na společnou schůzi krizového štábu. 

5.2.1 Požadavky na prostory pro práci stálé pracovn í skupiny 

Pro práci stálé pracovní skupiny musí být vyčleněny prostory, které umožňují 

zejména: 

� nepřetržitý pracovní cyklus, včetně alespoň provizorního zázemí pro stravování, 

odpočinek a základní hygienické potřeby členů, 

� osobní styk jednotlivých vedoucích odborných skupin se členy svých skupin nebo 

s přizvanými specialisty, 

� překlenutí výpadku přívodu elektrické energie náhradním elektrickým zdrojem, 

který zajistí provoz osvětlení a provoz komunikačních prostředků, 

� ochranu pracoviště před povětrnostními vlivy a jeho ostrahu. [8] 

 

Prostory pro práci stálé pracovní skupiny musí také disponovat: 

� dostatečnou kapacitou podlahové plochy a dostatečným množstvím přípojek  

na rozvod elektrické energie pro využívání administrativních, technických  

a komunikačních prostředků, 
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� zálohovým komunikačním propojením s operačním a informačním střediskem 

IZS a s územně příslušnými operačními středisky základních a ostatních složek 

IZS, 

� zařízením umožňujícím pořízení zvukových záznamů z práce stálé pracovní 

skupiny. [8] 

5.3 Organizace stálé pracovní skupiny 

V současnosti řeší organizaci stálé pracovní skupiny směrnice Ministerstva vnitra 

č. 4/2004. Podle této směrnice se stálá pracovní skupiny může členit na odborné skupiny, 

které plní jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Protože stálá pracovní skupina pracuje 

nepřetržitě, je její činnost zajišťována ve směnách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní organizační schéma krizového štábu stanoví vedoucí krizového štábu při jeho 

zřízení v souladu se zvláštním právním předpisem10 a s přihlédnutím k místním podmínkám. 

[8] 

Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou  

� tajemník krizového štábu,  

� vedoucí stálé pracovní skupiny a  

� vedoucí odborných skupin.  

 

                                                 
10 § 13 a 14 nařízení vlády [26] 
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Obrázek 2: Organizace stálé pracovní skupiny krizového štábu 
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Tajemník krizového štábu 

Tajemník krizového štábu zajišťuje především součinnost krizového štábu 

s organizačními částmi orgánu krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Při plnění úkolů je 

zmocněn hejtmanem kraje nebo starostou určené obce. Při výkonu své práce zabezpečuje 

zejména: 

� porady se zástupci organizačních složek orgánu krizového řízení, 

� svolávání a řízení porad zástupců obcí, které jsou v územní působnosti orgánu 

krizového řízení, 

� koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího krizového štábu  

a složek IZS, styk s médii, zejména přípravu informací pro veřejnost, poskytování 

informací veřejnosti a organizování tiskových konferencí a styku s hromadnými 

sdělovacími prostředky. [8] 

 

Vedoucí stálé pracovní skupiny 

Vedoucí stálé pracovní skupiny má za úkol organizovat činnost stálé pracovní 

skupiny, která plní úkoly stanovené zvláštním právním předpisem [26]. Při výkonu své funkce 

úzce spolupracuje s tajemníkem krizového štábu a zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

� organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, řídí její rozpis 

služeb, rozmístění pracovišť a pracovníků, zajišťuje technické a administrativně 

materiální vybavení pracovišť, 

� komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

� tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu, připravuje a odesílá 

hlášení a další potřebné informace jiným krizovým štábům, 

� organizuje součinnosti vedoucích odborných skupin, pokud byli svolání při 

konkrétní mimořádné události nebo krizové situaci, 

� zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly svolány. [8] 

 

Vedoucí odborné skupiny 

Podle typu mimořádné události nebo krizové situace provádí stálá pracovní skupina 

všechny nebo jen některé činnosti prostřednictvím ustanovených odborných skupin. Tyto 

odborné skupiny jsou vytvářeny a nazývány podle místních podmínek, zkušeností a tradic 

(např. sekretariát, podatelna, skupina pro logistiku, spojení, komunální oblasti atd.) Vedoucí 

odborné skupiny zodpovídá za plnění těchto úkolů: 
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� určuje konkrétní složení odborné skupiny z předurčených pracovníků krajského 

úřadu, zástupců složek IZS a specialistů podle druhu krizové situace nebo 

mimořádné události, 

� osobně provede nebo zabezpečí svolání daných pracovníků  

� v případě naléhavé potřeby požádá o uložení pracovní povinnosti nebo osobní 

pomoci spočívající v práci ve štábu specialistům, kteří jinak nejsou předurčeni 

k práci v krizovém štábu, 

� organizuje a řídí činnost odborné skupiny, 

� v případě potřeby specifického zařazení nebo naléhavé potřeby organizuje 

vytvoření a svolání specializovaných podskupin, působících mimo prostory stálé 

pracovní skupiny.[8] 

 

Zástupci složek IZS a odborníci dle řešené situace 

Zástupci základních a ostatních složek IZS se podílejí na řešení v krizovém štábu 

podle nastalé situace. Jejich úkol spočívá ve spoluúčasti na přípravě a realizaci opatření 

k řešení krizové situace. 

Odborní poradci zejména: 

� poskytují odborná stanoviska jednotlivým pracovním skupinám, 

� vyhodnocují hlášení a další informace. [2] 

 

Pro zabezpečení chodu krizového štábu kraje jsou nezbytné i některé další osoby  

a skupiny osob, které však nejsou přímo součásti krizové štábu.  

Jedná se o: 

� operační a informační středisko IZS kraje, 

� provozní personál, 

� další přizvané osoby. 

 

Operační a informační středisko IZS kraje 

Pro koordinaci složek IZS v kraji slouží operační a informační středisko IZS, jehož 

úkoly plní operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje. 

Dle pokynu vedoucího stálé pracovní skupiny krizového štábu může OPIS IZS 

zajišťovat zejména: 

� součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek IZS a vedení 

časového snímku spolupráce s krizovým štábem, 
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� vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek IZS o vzniklé situaci, přijatých 

opatřeních a o aktuálních změnách, 

� preventivní pravidelnou kontrolu spojení a udržování základních i náhradních 

komunikačních kontrolních relací s ostatními krizovými štáby. [2] 

Kromě těchto úkolů zajišťuje OPIS IZS mnoho dalších úkolů vyplývajících ze zákona 

o IZS. 

 

Provozní personál 

Technický a obslužný personál krizového štábu zajišťují, podle místních možností  

a potřeb, orgány veřejné správy a složky IZS podle místa aktivace. [2] 

Činnost tohoto personálu podléhá pracovněprávním předpisům. Zpravidla je tento 

personál organizován a řízen vedoucím stálé pracovní skupiny. 

Hlavní pracovní náplní provozního personálu je vytvoření zázemí pro práci krizového 

štábu a udržení provozuschopnosti prostor krizového štábu. 

 

Další přizvané osoby 

Vedoucí krizového štábu může přizvat na zasedání krizového štábu další osoby, které 

mají statut pozorovatele. Jedná se např. o členy zastupitelstva kraje, starosty postižených obcí 

apod. 
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6 Rozhodovací proces 

Každý proces řízení je provázen nepřetržitým řešením různorodých problémů, při 

jejichž řešení se bez rozhodování neobejdeme. [4] 

Rozhodování je úzce spjato s manažerskou prací a představuje výsledek 

rozhodovacího procesu. Jedná se o vztah mezi rozhodovatelem a situací. Pro proces 

rozhodování jsou klíčové dvě základní podmínky, a to: 

� existence minimálně dvou variant a 

� předem stanovený cíl rozhodování. 

Podstatou rozhodování je tedy uplatnění principu volby. Rozhodovatel musí mít 

možnost volit alespoň ze dvou variant k dosažení určitého předem stanoveného cíle. [4,16] 

 

Při rozhodování rozlišujeme dvě stránky. Jedná se o stránky meritorní a formálně-

logickou. 

Meritorní stránkou rozumíme stránku obsahovou, věcnou. Odráží odlišnosti 

rozhodovacích procesů, poukazuje na jejich specifické rysy. 

Formálně-logická stránka rozhodovacího procesu je předmětem teorie rozhodování. Je 

zaměřena na společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů.[2,19,20] 

6.1 Prvky rozhodovacího procesu 

Základními prvky každého rozhodovacího procesu jsou tyto elementy: 

� Cíl rozhodování 

� Kritéria rozhodování 

� Subjekt rozhodování 

� Objekt rozhodování 

� Varianty a jejich důsledky 

� Stavy světa [5] 

6.1.1 Cíl rozhodování 

Cíl rozhodování představuje stav, kterého má být dosaženo právě řešením 

rozhodovacího problému.  
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Rozhodovací cíl je ukazatel. Jako takový je měřitelný a vyjadřujeme ho 

kvantitativními nebo kvalitativními ukazateli. [18,22] 

Hovoříme-li o rozhodovacím cíli, máme na mysli spíše systém cílů či úkolů, kterých 

má být dosaženo. Mezi těmito dílčími cíli existují jisté vazby. Vzájemným působením 

jednoho cíle na druhý mohou vznikat konfliktní nebo komplementární vazby. 

Konfliktní vazby : dosahování jednoho cíle znesnadňuje plnění druhého cíle.  

Komplementární vazby: jednotlivé cíle se vzájemně podporují a doplňují. [18,21] 

 

Základem řízení v krizové situaci je zvolení klíčových cílů. Smyslem stanovení cílů je 

to, aby řízení nepostrádalo cílovou orientaci. Celý rozhodovací proces pak musí být řízeným 

procesem směřujícím k naplnění stanovených cílů. 

6.1.2 Kritéria rozhodování 

Kritéria rozhodování představují hlediska zvolená rozhodovatelem, podle kterých 

provádí posuzování jednotlivých variant. [4] 

Podle počtu stanovených kritérií hovoříme o monokriteriálním (jednokriteriálním) 

nebo multikriteriálním (vícekriteriálním) rozhodování. [2] 

Východiskem pro stanovení souboru kritérií rozhodování je soubor cílů řešení. Právě 

stanovení cílů a jim odpovídajících kritérií je považováno za rozhodovací proces.  

Rozhodování o cílech a kritériích je hierarchicky nadřazeno rozhodování o výběru 

strategie naplnění cílů. Stupeň plnění daného cíle je převážně posuzován na základě více 

kritérií. [4] 

Rozhodovací kritéria je možné členit podle různých hledisek. Nejčastěji se setkáváme 

s vyjádřením kvantitativním nebo kvalitativním: 

� kvantitativní kritéria  jsou nejčastěji vyjádřena pomocí přirozené stupnice 

(např. délka v m). Jejich velkou výhodou je srozumitelná náplň, jednoznačný 

smysl pro rozhodovatele a snadná měřitelnost. 

� kvalitativní kritéria  vyjadřujeme většinou slovně, pro znázornění je třeba 

stanovit vhodnou stupnice nebo kritéria typu stupnice (velmi vysoký – vysoký – 

průměrný – nízký – velmi nízký), přičemž se doporučuje zachovat lichý počet 

bodů stupnice. Relativní důležitost kritérií je vyjádřena číselně a představuje 

jejich „váhy“. [2,4] 
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6.1.3 Subjekt rozhodování 

Subjektem rozhodování je rozhodovatel. Rozlišujeme, jestli se jedná o jednotlivce, pak 

mluvíme o individuálním rozhodování. Opakem individuálního rozhodování je rozhodování 

skupinové. Nutno podotknout, že skupinové rozhodování a kolektivní rozhodování, není 

totéž. [4,16] 

V praxi se setkáváme se dvěma variantami, kdy na rozhodování spolupracuje více 

osob. O skutečném skupinovém rozhodnutí hovoříme tehdy, když členové skupiny sdílejí 

informace a plní poradní činnost, ale v konečném důsledku rozhoduje jediný rozhodovatel 

respektující názory členů skupiny. Kolektivním rozhodnutím je pak rozhodnutí vlastněno 

všemi členy skupiny. [16] 

 

V našem případě, tedy při rozhodování v krizovém štábu, uplatňujeme skupinové 

rozhodování. Krizový štáb jako poradní orgán připravuje rozhodnutí pro vedoucího krizového 

štábu, který vynese konečné rozhodnutí a nese za něj plnou odpovědnost. 

Skupinové rozhodování sebou přináší jisté výhody, ale i nevýhody. 

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody skupinového rozhodování [17,23] 

Výhody skupinového rozhodování Nevýhody skupinového rozhodování 

� více informací a znalostí 

� kombinace různých přístupů  

a dovedností 

� širší spektrum přístupů k řešení 

problému 

� lepší pochopení problému 

� vyšší přijatelnost řešení 

� nižší náklady na komunikaci 

� lepší koordinace 

� sdílení odpovědnosti při volbě 

riskantnějších postupů vede rychleji  

k cíli 

� vyšší časová náročnost 

� dominance některých členů skupiny, 

podřízenost jiných 

� prosazování preferované varianty 

� zamlčování nesouhlasu, preference 

konsensu; místo hledání nejlepší 

varianty snaha dosáhnout shody 

� skupinové myšlení (nadměrná 

loajalita, cenzurování) 

� možnost „nákazy“ chybami jiných 

členů skupiny 

� možnost vyloučení inovativních 

řešení hlasováním, zvýšený sklon 

k riziku 
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6.1.4 Objekt rozhodování 

Objektem rozhodování je v našem případě daná krizová situace, v jejímž rámci se 

problém formuloval, stanovil se cíl řešení a jíž se rozhodování týká.  

6.1.5 Varianty a jejich d ůsledky 

Varianty rozhodnutí jsou alternativy řešení problému. Jedná se o možný způsob 

jednání rozhodovatele, který má vést k řešení problémů a splnění stanovených cílů. 

Varianty rozhodování mohou být u některých rozhodovacích problémů dány nebo 

známy. Stále však existuje mnoho problémů, kdy je potřeba varianty rozhodnutí vytvořit. 

Vytvoření takové varianty představuje rozsáhlý proces vyhledávání a zpracovávání informací. 

Důsledky variant rozhodování jsou předpokládané dopady vzhledem ke kritériím 

hodnocení. Důsledky se vyjadřují vždy vzhledem k jednotlivým kritériím hodnocení,  

tj. posouzení, zda daná strategie skutečně odpovídá zvoleným kritériím. [4] 

6.1.6 Stavy sv ěta 

Stavy světa jsou budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat  

po realizaci varianty a ovlivňují její důsledky, vzhledem k některým kritériím rozhodování. 

V případě, že budoucí stav není znám s jistotou, představuje náhodný faktor tzv. možný stav 

světa. Větší počet takových faktorů náhodné povahy (faktory rizika, nejistoty) ovlivňují 

důsledky variant vzhledem k některým kriteriím hodnocení. Jednotlivé stavy světa jsou dány 

možnými kombinacemi hodnot těchto stavů. Stavy světa hrají důležitou roli při rozhodování 

za rizika a za nejistoty. [4] 
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7 Fáze rozhodovacího procesu 

Stejně jako každý jiný obecný proces lze také rozhodovací proces rozložit  

do jednotlivých fází. Různí autoři definují jednotlivé fáze rozhodovacího procesu více  

či méně odlišně. 

Například jedna z možných variant rozložení rozhodovacího procesu na jednotlivé 

fáze může vypadat takto: 

 

 
Obrázek 3: Fáze rozhodovacího procesu [15] 

7.1 Identifikace a specifikace problém ů 

Nejdůležitějším krokem rozhodovacího procesu je právě identifikace problému, a to 

z toho důvodu, že při chybném definování problému bude následovat chybné rozhodnutí. 

Velmi žádoucí je v tomto případě zaměřit identifikace problému na vymezení problému, 

zjištění jeho příčin a popřípadě zjištění dalších možných souvislostí. 

7.2 Analýza a formulace problému 

Analýza představuje bližší poznání problémové situace, která vyžaduje následné 

řešení. Úkolem analýzy je rozčlenění problémů na dílčí a jednodušší, které lze odstranit. [15] 
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Důležitou úlohou rozhodovatele v rozhodovacím procesu je specifikovat podmínky 

stanoveného úkolu.  

Ty mohou být charakterizovány jako: 

� krizové, 

� běžné, 

� nahodilé. 

Hlavní pozornost je třeba zaměřit na podmínky krizové a běžné. Tyto podmínky je 

třeba mít na paměti nejen v průběhu přijímání rozhodnutí, ale také při jeho implementaci. 

Rovněž není dobré zapomínat na podmínky nahodilé. Je potřeba je vyhledávat a ne je 

opomíjet, neboť mohou přerůst právě v podmínky krizového nebo běžného charakteru  

a způsobit tak značné ztráty.  

Abychom se vyhnuli nežádoucím jevům, je potřeba znát výchozí stav a situaci. Z toho 

plyne, že analýze podrobíme výchozí stav, tendence vývoje situace a ovlivňující podmínky 

krizové, běžné a nahodilé a na základě vyhodnocení analýz stanovíme cílový stav. Cílový stav 

je žádoucí stav, kterého má být dosaženo.  

Součástí analýzy je odhadnout alespoň přibližně stupeň rizika nepříznivých následků, 

se kterými je spojena realizace rozhodnutí nebo naopak jeho nerealizace. 

7.3 Stanovení alternativ řešení 

Splníme-li podmínky definování úkolu a stanovení předpokládaného cílového stavu, 

můžeme přikročit k dalšímu kroku, a tím je hledání alternativ řešení problému neboli dosažení 

cíle.  

V tomto bodě rozhodování je důležité shromáždit veškeré dostupné relevantní 

informace s vyhodnocením možných rizik, které by mohly plnění úkolu ovlivňovat.  

Podrobně propracované alternativy řešení úkolu umožňují dosáhnout úspor času  

a mnohdy i vynaložených prostředků. Navíc při správném stanovení cíle řešeného úkolu 

mohou rozhodovateli ukázat na nejvhodnější alternativu. [18] 

Při hodnocení alternativ docházíme k závěru, že se rozhodovací proces může 

uskutečňovat za jistoty, rizika či neurčitosti. Klasifikačním hlediskem jsou v tomto směru 

informace o stavech světa a důsledcích variant vzhledem k jednotlivým kritériím hodnocení. 
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7.3.1 Rozhodování za jistoty  

Situace, kdy víme s jistotou, jaký stav světa nastane po realizaci určité varianty 

rozhodnutí a jaké budou důsledky realizace jednotlivých variant. 

Rozhodovatel má v těchto situacích k dispozici úplnou informaci. 

7.3.2 Rozhodování za rizika 

Rozhodovatel zná pravděpodobnosti stavů světa, které nastanou po realizaci určité 

varianty rozhodnutí. Zároveň zná i pravděpodobnosti nastání těchto stavů. 

7.3.3 Rozhodování za neur čitosti 

Situace, kdy jsou rozhodovateli známy možné stavy okolí, které mohou nastat, ale 

nejsou mu známy pravděpodobnosti nastání těchto jednotlivých situací. 

 

V krizové situaci je třeba rozhodnout, zda se jedná o nejistoty projevených rizik či 

nejistoty ve směru k rozhodovacím procesům. Z hlediska rizika se častěji jedná o rozhodování 

za jistoty. Nejistota představuje váhání nad průběhem možných alternativ na sebe 

navazujících činností, prováděných na základě rozhodovacích procesů.[16] 

7.4 Hodnocení alternativ řešení 

V tomto bodě rozhodovacího procesu dochází k vzájemnému porovnání jednotlivých 

navržených alternativ a k jejich vyhodnocení. Smyslem hodnocení alternativ řešení je najít 

nejpřijatelnější variantu, která bude mít nejpříznivější výsledky a zároveň bude maximálně 

eliminovat nepříznivé důsledky její volby. 

Posuzování variant se provádí prognózováním důsledků, a to za podmínek jistoty, 

neurčitosti nebo za určité pravděpodobnosti. Postup je takový, že se nejprve hodnotí 

jednotlivé varianty podle přijatých kritérií a následně se určí pořadí variant podle váhy 

kritérií. 

Rozhodovatel má pravomoc, a tím i odpovědnost, volby nejlepší varianty.  

Na rozhodovatele působí nejen objektivní, ale i subjektivní faktory, které mohou ovlivnit 

přijetí varianty. Další kritéria, která ovlivňují posouzení jednotlivých variant, jsou: 

� reálnost variant, 

� jednoznačná specifikace obsahu, 
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� vzájemná srovnatelnost, 

� respektování ekonomických, technických, materiálních možností, legislativních 

limitů a personálního zabezpečení, 

� morální a etické normy. [18] 

7.5 Výběr vhodné alternativy 

Každá alternativa, pro kterou se rozhodneme, ovlivní buď pozitivně, nebo negativně 

další cíle. Bude-li dosaženo u jednoho cíle nejpříznivějšího výsledku, pravděpodobně 

takového příznivého výsledku nedosáhneme u druhého cíle. 

Proto je nutné vzít v úvahu priority a počítat s tím, že optimálně lze uspokojit mnohdy 

jen jeden cíl řešení daného problému. 

7.6 Implementace rozhodnutí 

Úloha rozhodovatele nekončí přijetím rozhodnutí. K dosažení cíle řešení je nutné 

každé rozhodnutí efektivně implementovat. Rozhodovatel musí při implementaci rozhodnutí 

zajistit, aby byly úkoly realizovány správně. Kvalita implementace je mnohdy důležitější než 

samotná volba vhodné alternativy. Při nedbalé implementaci může dojít k ohrožení plnění cílů 

nebo dokonce ke ztrátám.  

7.7 Kontrola a vyhodnocení 

Pravidelné vyhodnocování dosažených výsledků vyžaduje každý efektivní 

management. V případech, kdy nedochází k dosahování postupných cílů, je na místě 

přistoupit ke korekčním opatřením. Jestliže dojde ke korekci, je potřeba se zamyslet  

nad změnou alternativy řešení, nad jiným způsobem implementace nebo nad tím, zda je cíl 

řešení problému vůbec reálný.  
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8 Rozhodování v krizovém štábu 

Krizový štáb při rozhodovacím procesu v krizové situaci využívá srovnatelných 

mechanismů, jako využívá při rozhodování velitel zásahu.  

Samotný rozhodovací model představuje soustavu otázek, na které hledá rozhodovatel, 

tedy vedoucí krizového štábu, odpovědi. 

Po obsahové stránce představuje rozhodování pro vedoucího krizového štábu řešení 

mimořádné situace, která nastala v určitém čase, na určitém místě, a je doprovázena celou 

řadou dalších podmínek.  

Tyto fakta vytvářejí pro vedoucího krizového štábu rozhodovací situaci, lépe řečeno 

utvářejí soubor vzájemně vázaných podmínek, jež určují nebo spoluurčují rozhodnutí.  

8.1 Personální faktor řízení 

Personální faktor řízení představují věcně příslušné orgány, tedy orgány krizového 

řízení, a souhrn jejich manažerských činností (analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizace a kontrola činností).  Krizový management je při tvorbě 

rozhodnutí ovlivňován celou řadou negativních vlivů. Příprava rozhodnutí se realizuje: 

� pod silným tlakem času (při řešení konkrétní krizové situace), 

� v systému složeném z mnoha nestandardních účastníků (úroveň řízení), 

� za nedostatku informací (neurčitost, nejistota z dosaženého výsledku), 

� při hrozbě závažnosti následků přijatých rozhodnutí (smrt lidí), 

� a za intenzivního dohledu sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize). [2] 

 

Tyto zmíněné podmínky doprovázející rozhodovací proces vyvolávají samozřejmě 

stres. Ten poznamená nejen jedince, ale i celé řešitelské týmy. Možný způsob, jak co nejvíce 

zmírnit dopad stresu na rozhodovací tým, je zaměřit pozornost na přípravnou fázi (havarijní  

a krizové plánování) a také na pravidelné cvičení. 

8.2 Věcný faktor řízení 

Rozhodovací proces z pohledu orgánů krizového řízení probíhá za více či méně jasně 

definovaných podmínek, které výrazně ovlivňují výsledek rozhodování. Situaci, ve které 

rozhodování probíhá, je možno popsat ve třech oblastech podmínek: 

� v oblasti všeobecných podmínek (území, čas, počasí), 
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� v oblasti dostupných zdrojů, tj. systém krizových opatření a 

� v oblasti následků způsobených mimořádnou situací. [2] 

 

 
Obrázek 4: Charakteristické oblasti v podmínkách rozhodování, upraveno [2] 

 

Všechny tyto podmínky, vyskytující se v jednotlivých oblastech, představují soustavu 

rozhodovacích kritérií, které musí krizový management více či méně při rozhodování 

respektovat. 

Charakteristické rysy krizové situace jsou zejména: 

� její druh a  

� závažnost následků – velikost postiženého území a také výše způsobených škod. 

 

Druhy mimořádných situací jsou specifikovány v příloze č. 1, jedná se o jednotlivé 

typy mimořádných událostí nebo krizových situací. 

Závažnost následků mimořádné situace můžeme odvodit od vyhlášeného krizového 

stavu. Právě v závislosti na druhu vyhlášeného krizového stavu můžeme zjistit, jak velké 

území bylo zasaženo. Při stavu nebezpečí je postiženo území obce, obce s rozšířenou 

působností nebo kraje, zatímco při ostatních krizových stavech je postižené území větší než 

kraj a může se jednat i o území celé republiky.  

Vzhledem k rozdílné velikosti jednotlivých územních celků je potřeba v obecné rovině 

vyjít z průměrných hodnot, které jsou v rámci řídícího a rozhodovacího procesu postupně 

konkretizovány na skutečné podmínky. [2] 
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Dostupné zdroje představují množství, druhy a dostupnost zásahových sil, zásahových 

prostředků a prostředků řízení, které jsou k dispozici. Dostupnost zásahových zdrojů  

pro řešení mimořádné situace je omezená. Vyhlášením jednoho z krizových stavů značí, že 

běžně dostupné zdroje již nepostačují a je nutno přistoupit ke krizovým opatřením, a to v řadě 

oblastí. Především v oblasti záchrany a ochrany osob a poskytnutí humanitární pomoci 

postiženým. 

Hlavním cílem při řešení mimořádné situace je dosáhnout využitím příslušných 

opatření a zdrojů přesušení destruktivního procesu a nastartování procesu obnovy. V prvé 

řadě obnovu základních životních podmínek.  

8.3 Popis praktického modelu rozhodování 

Při řešení krizových situaci je používán praktický model pro rozhodování. Na rozdíl 

od rozhodovacího modulu velitele zásahu není tento model realizován pouze jednou osobou, 

ale je rozdělen mezi jednotlivé speciální skupiny. Informační tok v rámci krizového štábu 

znázorňuje Obrázek 6. 

 

Tvůrci rozhodnutí prochází v rozhodovacím procesu jednotlivými etapami. 

Jednotlivé etapy jsou tyto: 

� zjištění situace, 

� analýza situace, 

� hledání řešení, 

� návrh opatření, 

� přijetí rozhodnutí, 

� realizace opatření. 

 

Model rozhodování, viz Obrázek 5, je z praktických důvodů zobrazen formou 

vývojového diagramu, který umožňuje společné znázornění logických a chronologických 

souvislostí. Význam jednotlivých značek, použitých v diagramu, vysvětluje Tabulka 2. 

Ve vývojovém diagramu je posloupnost jednotlivých kroků znázorněna spojovacími 

liniemi mezi jednotlivými symboly. Není-li šipkou naznačen další směr postupu, předpokládá 

se postup směrem dolů. 
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Znak „!“ u jednotlivých činností znamená působení na lidi, znak „?“ vyjadřuje 

myšlenkový pochod. 

Tento model rozhodování v zásadě představuje soubor vhodných otázek, na které si 

musí rozhodovací skupina odpovědět. 
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Obrázek 5: Praktický model rozhodování modifikovaný pro řešení krizové situace, upraveno [2] 
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Tabulka 2: Význam značek použitých v modelu rozhodování, upraveno [2] 

 

 

Zdroje, které jsou předurčeny pro řešení krizové situace, jsou zpravovány v krizovém 

plánu a mají charakter různých opatření, která jsou podle potřeby uplatňována. [2] 

Návrh rozhodnutí pro vedoucího krizového štábu se v rámci rozhodovacího procesu 

připravuje kolektivně. Odpovědnost za přijaté rozhodnutí však nese už jen vedoucí krizového 

štábu samostatně. Orgán krizového řízení přijímá při řešení krizové situace rozhodnutí, které 

je následně realizováno. 

 

Nutno zdůraznit, že vývojový diagram rozhodovacího procesu představuje určitý 

návod pro uživatele, jak postupovat při řešení krizové situace. Aby byly osoby předurčené pro 

řešení krizové situace schopny tento návod využívat, je nutné je na to připravit odborným 

cvičením. 
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9 V čem je problém 

Rozhodovací proces představuje souhrn vzájemně navazujících činností, které je 

potřeba vykonat, abychom se dostali z výchozího stavu (krizové situace) do požadovaného 

cílového stavu (uchránit zdraví a životy občanů, zvířata, majetek a životní prostředí). 

Je známo, že řízení a rozhodování při řešení krizových situací probíhá ve třech 

úrovních: 

� na místě zásahu složek IZS prostřednictvím velitele zásahu jako na taktické 

úrovni, 

� mezi operačními a informačními středisky IZS a operačními středisky základních 

složek IZS jako operační řízení, 

� mezi správními úřady, hejtmanem kraje a Ministerstvem vnitra jako strategické 

řízení. [3] 

 

Důležité je zdůraznit, že rozhodovací proces krizových štábů je odvozen  

od rozhodovacího procesu velitele zásahu a využívá obdobné postupy. 

 

Na kvalitu a efektivitu rozhodovacího procesu má zcela zásadní vliv subjekt 

rozhodování. V případě krizového štábu se jedná o stálou pracovní skupinu, která připravuje 

podklady vedoucímu krizového štábu, pro vydání konečného rozhodnutí. 

Z analýzy současného stavu vyplývá, že je to právě subjekt rozhodování, kdo 

představuje v rozhodovacím procesu nejslabší článek. Důvodů je hned několik. Jedním z nich 

je fakt, že nesourodé uspořádání stálých pracovních skupin krizového štábu vede 

k problémům v komunikaci mezi krizovými štáby ať už stejných, nebo různých úrovní.  

Platná směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004  ukládá krajskému úřadu projednat 

s určenými obcemi svého kraje jejich zřizovací dokumenty za účelem sjednocení organizační 

struktury krizových štábů na území kraje, kterým by se zajistily potřebné vazby mezi 

krizovými štáby v rámci kraje. [8] Přesto se v praxi setkáváme s tím, že i v rámci jednoho 

kraje jsou aplikovány rozdílné přístupy k organizačnímu uspořádání ve stálých pracovních 

skupinách. 

Další problém, který má negativní vliv na efektivitu rozhodovacího procesu, je 

neschopnost jednotlivých členů stálé pracovní skupiny krizového štábu využívat při řešení 

krizové situace krizového plánu. 
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9.1 Organizace stálé pracovní skupiny krizového štá bu 

Hlavním problémem v této oblasti je neexistence striktních pravidel pro uspořádání 

stálé pracovní skupiny krizového štábu. To má za následek odlišné přístupy z hlediska 

struktury ke složení krizových štábů a od ní se odvíjející funkcionality. Tato situace pak vede 

k tomu, že se dnes setkáváme s krizovými štáby, jak na úrovni krajů, tak na úrovni určených 

obcí, s rozdílnou strukturou uspořádání stálé pracovní skupiny.  

Tento stav může mít za následek vznik problémů v rámci komunikace mezi 

jednotlivými krizovými štáby, ale také mezi krizovým štábem a štábem velitele zásahu. 

 

Metodika [8] sice preferuje uspořádání stálé pracovní skupiny podle tzv. procesního 

uspořádání, ale zároveň ponechává plně na vedoucím krizového štábu, jakou strukturu stálé 

pracovní skupiny zvolí. 

Organizace stálé pracovní skupiny podle procesního uspořádání, viz Obrázek 6, 

odpovídá toku informací a jejich zpracování v rámci rozhodovacího procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6: Schéma informačního toku v krizovém štábu, upraveno [2] 
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Protože krizový štáb využívá při řešení krizové situace obdobných mechanismů, 

jakých využívá při rozhodování velitel zásahu, měla by i struktura uspořádání stálé pracovní 

skupiny odpovídat struktuře štábu velitele zásahu.  

Dalším důvodem proč by měly být tyto struktury totožné, je fakt, že štáb velitele 

zásahu může ke koordinaci využít také hejtman kraje nebo starosta určené obce. 

Jedná se především o nejzávažnější případy, ale i místně a časově omezené 

mimořádné události, u kterých je nutná včasnost a rychlost rozhodování a optimální osobní 

přítomnost (např. havárie vlaků, autobusů, zřícení domů apod.). Svolání krizového štábu trvá 

určitou dobu a než by zahájil svou činnost, je už řešení mnohdy v plném proudu, popřípadě  

u konce. V těchto naléhavých případech provádí hejtman kraje nebo starosta určené obce 

koordinaci přímo na místě zásahu bez svého krizového štábu. Potřebné informační  

či materiálové zázemí mu poskytuje právě štáb velitele zásahu, do kterého mohou být 

začleněny i osoby hejtmanova doprovodu. [14] 

9.1.1 Organiza ční uspo řádání štábu velitele zásahu 

Štáb velitele zásahu je výkonným orgánem velitele zásahu. Jeho hlavním úkolem je 

aktivně podporovat, informovat, připravovat rozhodnutí a plnit rozkazy velitele zásahu. 

K plnění těchto úkolů jsou stanoveni členové štábu. [12] 

Štáb velitele zásahu tvoří: 

� náčelník štábu, 

� člen štábu pro spojení, 

� člen štábu pro týl, 

� člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, 

� člen štábu pro nasazení sil a prostředků, 

� zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS, 

� pomocníci členů štábu.[12] 

9.1.2 Organiza ční členění štábu velitele zásahu 

Organizační rozdělení činností ve štábu velitele zásahu je podle tzv. modelu STAN. 

Jednotlivá písmena zastupují názvy odborných skupin. Názvy skupin vystihují příslušnou 

odbornost skupiny. Popisují tedy náplň její činnosti. [13] 
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Obrázek 7: Řízení zásahu s využitím štábu velitele zásahu, upraveno [12] 

 

S – Spojení 

Člen štábu pro spojení zabezpečuje koordinaci spojení v místě zásahu mezi 

jednotkami a složkami IZS a spojení jednotek s příslušným operačním střediskem. 

 

T – Týl 

Člen štábu pro týl se stará o materiální zabezpečení jednotek, včetně péče o hasiče, 

případně o další osoby, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci. Mezi další úkoly 

členů štábu pro týl spadá vedení evidence nákladů a výdajů na zásah a poskytování 

neodkladné péče osobám postiženým mimořádnou událostí.  

 

A – Analýza situace na místě zásahu 

Člen štábu pro analýzu provádí analýzu situace na místě zásahu. Cílem provádění 

analýzy je shromáždit a připravit dostupná fakta pro rozhodnutí velitele zásahu. 

 

N – Nasazení sil a prostředků 

Člen štábu pro nasazení sil a prostředků organizuje součinnost jednotek a složek IZS 

na místě zásahu a jejich evidenci. 

Dalšími členy štábu mohou být: 

� fyzické osoby, se kterými jednotky spolupracují na místě zásahu, 
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� odborníci, kteří vykonávají pomocnou funkci štábu v oblasti analýzy a postupu 

jednotek, místní znalosti technologie, místa zásahu apod., vyžaduje-li to situace  

a jsou-li jmenováni velitelem zásahu. 

9.1.3 Jednotné uspo řádání stálé pracovní skupiny krizového štábu 

Obdobného modelu organizačního uspořádání, jaký je využíván ve štábu velitele 

zásahu, lze využít i při organizaci stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Vnitřní organizace krizového štábu by pak vypadala následovně. Viz Obrázek 8 
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Obrázek 8: Organizační uspořádání KŠ, upraveno [9] 
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Je potřeba zmínit, že toto organizační uspořádání stálé pracovní skupiny krizového 

štábu není žádnou novinkou. Právě naopak, jedná se o model, který byl platný do roku 2004  

a byl popsán ve směrnici Ministerstva vnitra č. 9/2001. V souvislosti s reformou veřejné 

správy byla tato směrnice nahrazena novou již zmiňovanou směrnicí Ministerstva vnitra  

č. 4/2004, která je platná dodnes, ale která již toto striktní členění nevyžaduje. [13] 

 

Obrázek 8 znázorňuje obdobné uspořádání jako ve štábu velitele zásahu. Oproti štábu 

velitele zásahu přibyla jedna skupina, a to skupina pro ochranu obyvatelstva.  

 

Rozdělení činností v jednotlivých odborných skupinách je následují: 

 

Tajemník krizového štábu 

Tajemník krizového štábu zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními 

částmi orgánu krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Při plnění těchto úkolů zabezpečuje 

především: 

� porady se zástupci organizačních složek orgánu krizového řízení, 

� svolávání a řízení porad zástupců obcí, které jsou v územní působnosti orgánu 

krizového řízení. [9] 

 

Vedoucí směny 

Vedoucí směny organizuje a zabezpečuje činnost stálé pracovní skupiny, k čemuž 

využívá sekretariát krizového štábu, je-li zřízen. Plní úkoly uvedené ve zvláštním právním 

předpisu [26] a další následující činnosti: 

� organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, řídí její rozpis 

služeb, rozmístění pracovišť a pracovníků, zajišťuje technické a administrativně 

materiální vybavení pracovišť, 

� zajišťuje právní podporu krizovému štábu, 

� provádí koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího 

krizového štábu a složek IZS, zabezpečuje styk s médii, zejména přípravu 

informací pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování 

tiskových konferencí a styku s hromadnými sdělovacími prostředky, 

� komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

� administrativně personální podporu krizového štábu, 
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� zabezpečuje krizový štáb z hlediska technického a obslužného personálu pro 

výkon ostrahy pracoviště krizového štábu, pochůzkové a kurýrní služby, 

zásobování energiemi, potravinami a vodou včetně provozu dieselagregátů  

a jiných náhradních zdrojů energií, 

� organizuje výjezdy členů štábu na místa mimořádných událostí. [9] 

 

Vedoucí odborné skupiny pro součinnost a komunikaci 

Vedoucí skupiny pro součinnost a komunikaci organizuje spojení s krizovými štáby 

určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra. K tomuto účelu zabezpečuje 

zejména následující činnosti: 

� součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek IZS a vedení 

časového snímku práce krizového štábu, 

� prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému vyrozumívá orgány veřejné správy a složek IZS o vzniklé situaci, 

přijatých opatřeních a o aktuálních změnách, 

� sjednocuje požadavky na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních 

služeb a radiového spojení, především organizuje krizovou komunikaci pro danou 

situaci, zabezpečuje provozování vyčleněných komunikačních prostředků  

a provádění údržby komunikačních prostředků, 

� podílí se na tvorbě a vyhlašuje rozhodnutí vedoucího krizového štábu, připravuje 

a odesílá hlášení a jiné informační relace krizového štábu jiným krizovým štábům, 

� plní funkci podatelny krizového štábu, 

� zajišťuje komunikační podporu všech členů krizového štábu při jejich činnosti  

a vedení protokolu o činnosti krizového štábu v souvislosti s krizovou podatelnou, 

� provádí preventivní pravidelnou kontrolu spojení a udržování základních  

i náhradních komunikačních kontrolních relací s ostatními krizovými štáby. [9] 

 

Vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení 

Úkoly vedoucího skupiny pro týlové zabezpečení spočívají převážně v hospodářské  

a logistické problematice.  

Především připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám  

a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů vynaložených na opatření 

v krizové situaci, zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci  

a povinnosti poskytnout věcné prostředky. 
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Skupina pro týlové zabezpečení zajišťuje: 

� zásobování nasazených složek IZS a zejména externích složek veškerými 

potřebami materiálně technického zabezpečení, zabezpečuje stravování, 

ubytování, zdravotnické služby apod., 

� zásobování složek IZS a orgánů veřejné správy energií a pohonnými hmotami 

v případech selhání jejich vlastních hospodářských mechanismů nebo vyčerpání 

zdrojů, 

� zajišťuje havarijní služby,  

� dopravní služby složkám IZS, osobám a transportu materiálů, 

� finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory 

� vedení evidence finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo 

mimořádné události 

� pro potřeby složek IZS využívá systému hospodářských opatření pro krizové 

stavy podle zvláštního zákona,11 

� využívá osobní a věcné pomoci právnických, podnikajících fyzických a fyzických 

osob podle zvláštního zákona12 [9] 

 

Vedoucí odborné skupiny analýzy situace a plánování 

Vedoucí odborné skupiny analýzy situace a plánování především analyzuje vývoj 

krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení. Pro provádění těchto 

činnosti zabezpečuje: 

� analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události a prognózu dalšího vývoje, 

� vyhodnocování využitelnosti krizových a havarijních plánů, 

� tvorbu návrhu komplexu krizových a jiných opatření, případně plánů řešení 

konkrétní krizové situace, 

� vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace, 

� sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, projednávání případných 

opatření s obcemi a Policií ČR, 

� dokumentování, ve spolupráci s veliteli zásahů, činnosti a postupu při zásahu, 

� monitorování a zabezpečování průzkumu v území. [9] 

 

                                                 
11 Zákon 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. 
12  Zákon 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů 
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Vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků 

Vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků soustřeďuje informace o stavu sil  

a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití. 

K plnění těchto úkolů provádí:  

� soustřeďování informací o zásazích od velitelů zásahů prostřednictvím 

příslušných operačních středisek, 

� hodnocení efektivnosti zásahu, 

� vyhodnocování situací na jednotlivých místech zásahů složek IZS, 

� vedení přehledů o nasazení složek IZS a ostatních sil a prostředků, 

� vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, 

� posuzování poskytování a vyžadování vnější pomoci. [9] 

 

Vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatelstva 

Vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatelstva má za úkol organizovat ochranu 

obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci. K plnění 

těchto úkolů zabezpečuje zejména: 

� poskytování a příjímání humanitární pomoci, 

� varování a informování obyvatelstva, poskytování úkrytu, organizování 

dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, organizuje a zabezpečuje 

zdravotnickou pomoc, registraci pohřešovaných, identifikaci a pohřbívání 

mrtvých osob, ochranu hospodářského zvířectva, ochranu vodních zdrojů, 

kulturních památek a dalších ochranných opatření, 

� sledování hygienicko-epidemiologické situace, 

� centrální evidenci evakuovaných osob, ať už proběhla evakuace organizovaně, 

nebo samovolně, 

� poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu, 

� zabezpečení odborné pomoci při radiačním, chemickém nebo biologickém 

nebezpečí. [9] 

 

Toto organizační uspořádání do odborných skupin se jeví vyhovující i z hlediska 

zabezpečování úkolů stálé pracovní skupiny, které jsou blíže popsány ve zvláštním právním 

předpise [26].  
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Struktura rozdělení činností ve stálé pracovní skupině podle modelu STANO má svoji 

logiku při zpracování informací při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nutno 

zmínit, že obdobnou strukturu krizového štábu využívají také v Německu. 

Nespornou výhodou tohoto modelu je bezpochyby centralizace činností, a tím 

snadnější konzultace postupů a opatření. [21] 

 

Naproti mnoha přínosům tohoto organizačního uspořádání se objevily i jisté negativní 

stránky. Konkrétně se vztahují na složky armády a policie v krizovém štábu. Ukazuje se, že 

zvolená struktura je pro kvalitní plánování z pohledu složek armády a policie nevyhovující, až 

přímo kontraproduktivní. 

Podle uvedené struktury by došlo při zařazení do skupin k určitému omezení 

akceschopnosti vybraných složek a snížení účinnosti jejich působení. V případě zástupců 

armády a policie je doporučeno, aby byli její příslušníci zařazeni do odborné skupiny analýzy 

situace a plánování a odborné skupiny nasazení sil a prostředků.  

Mnohem větší efektivity však lze dosáhnout při soustředění příslušníků armády  

a policie do jedné skupiny mimo strukturu stálých skupin krizového štábu. [22] 

9.2 Využití krizového plánu  

Výchozím dokumentem při řešení krizových situací v krizovém štábu je krizový plán 

kraje.   

Krizový plán je flexibilní dokument umožňující řídit složitý proces a tento proces 

rozvíjet v jeho průběhu. Jedním z hlavních předpokladů je, že bude mít určitý standard kvality 

a že tato kvalita bude vycházet z kvality strukturální analýzy myšlenek vztahujících se 

k řešenému problému. [20]  

Jednou z mnoha součásti krizového plánu je havarijní plán kraje. Management využívá 

havarijní plán jako podpůrný prostředek rozhodovacího procesu při provádění záchranných  

a likvidačních prací. 

Pro účely využití krizového, potažmo havarijního plánu při rozhodovacím procesu, je 

důležitá nejen kvalita plánu, ale především jeho použitelnost. V případě, že máme kvalitní 

propracovaný plán, ale skupina osob podílejících se na vytvoření rozhodnutí není schopna 

s tímto plánem pracovat, nemá tento dokument využití, k jakému byl určen.  
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Jakýkoliv územní celek je charakterizován objektivně existujícími elementy, které buď 

přispívají, nebo naopak brání možnosti vzniku mimořádné události a zároveň určují její 

rozsah a následky. Tento stav nazýváme, z hlediska plánovacích procesů, plánovací situací. 

Pro takové zájmové území a danou plánovací situaci představuje havarijní plán dokument, 

který pro přesně určené podmínky vytváří modelové situace pro případ vzniku mimořádných 

událostí.  

Základním požadavkem tedy je, aby předem zpracované havarijní plány byly 

sestaveny tak, aby rozhodovací proces při hledání řešení podporovaly v jeho jednotlivých 

fázích.  

Zkušenosti z praxe ukazují, že pro rozhodovatele je zpracovaný havarijní plán pro 

vlastní rozhodnutí mnohdy nepoužitelný. Důvodem mohou být na jedné straně nedostatečné 

odborné znalosti zpracovatelů plánu a na druhé straně nedostatečné znalosti uživatelů plánu. 

Při zpracování havarijního plánu to bude znamenat sladění požadavků různých 

právních předpisů s požadavky osob, které budou rozhodovat. [7] 
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10 Navrhovaná řešení 

Otázkou jednotného uspořádání stálé pracovní skupiny krizového štábu, podle modelu 

STANO, se již zabývali odborníci v Moravskoslezském kraji. 

Zjistili nesporné výhody tohoto modelu a začali s optimalizací na území 

Moravskoslezského kraje.  

K tomu, aby byl model STANO opravdu přínosem, je podstatné aplikovat ho na 

krizové štáby všech úrovní v územní působnosti. K tomu je důležité, aby bylo toto 

organizační uspořádání nejprve přijato na krajské úrovni a následně aplikováno na úroveň 

určených obcí. K tomuto by měly posloužit články již zmiňované směrnice Ministerstva 

vnitra č. 4/2004, podle nichž organizační schéma stanovuje starosta obce ve zřizovacím 

dokumentu a krajský úřad projedná s určenými obcemi jejich zřizovací dokumenty za účelem 

sjednocení organizační struktury krizového štábu pro všechny určené obce v kraji. 

 

Řešením v oblasti zefektivnění činností AČR a PČR v krizovém štábu je vytvoření 

samostatné skupiny mimo strukturu stálých pracovních skupin, kde by byly tyto dvě složky 

zařazeny. Organizační schéma krizového štábu by potom bylo následující, viz Obrázek 9. 

 

 
Obrázek 9: Schéma stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 

Bezpečnostní rada kraje 

Vedoucí směny 

 stálé pracovní skupiny 

Zástupci složek 

PČR, AČR 

Skupina 

Součinnost 

a 

komunikace 

Skupina 

Týlového 

zabezpečení 

Skupina 

Analýzy 

situace a 

plánování 

Skupina 

Nasazení sil 

a 

prostředků 

Skupina 

Ochrany 

obyvatelstva 

Sekretariát 

KŠ 

 

Stálá pracovní skupina 

 



 53

Při takto stanoveném modelu, by měla být dosažena maximální efektivita při řešení 

problému v rámci rozhodovacího procesu. 

 

Řešení problému, který se objevuje v souvislosti s využitím krizového plánu, je 

následující. 

Jak již bylo řečeno výše, pro účely využití krizového, potažmo havarijního plánu, 

při rozhodovacím procesu je důležitá nejen kvalita plánu, ale především jeho použitelnost.  

Havarijní plán by měl být sestaven tak, aby rozhodovacím orgánům (hejtmanům krajů, 

starostům obcí) pomáhal pochopit smysl jejich postavení a význam jejich pravomocí a také 

aby informoval o podílu ostatních osob na jeho plnění. [7] 

Pro využití havarijního plánu je potřeba, aby byl tzv. „šitý na míru“.  V prvé řadě je 

třeba zohlednit, že požití plánu bude probíhat v časové tísni a v situacích značně stresově 

vypjatých. Proto je důležité, aby obsahoval minimum popisných informací a přitom 

maximálně respektoval místní podmínky. 

K zabezpečení efektivnosti havarijního plánu je důležité, aby byl v procesu tvorby, 

ale i po dokončení důkladně konzultován oběma stranami, tvůrci i uživateli.  

Tímto způsobem by měl být ošetřen problém, kdy uživatele nejsou schopni havarijní 

plán v případě potřeby využít.  

 

V případě, že by se toto řešení nesetkalo s úspěchem, dá se předpokládat, že je na vině 

nedostatečná odborná kvalifikovanost buď na straně zpracovatelů, nebo na straně uživatelů. 

V tomto případě je nutné provést opatření směřující ke zvýšení kvalifikovanosti: 

� rozšířit vzdělání zpracovatelů havarijních plánů v řešení rozhodovacích situací, 

� zintenzivnit přípravu ve využívání havarijních plánů při řešení rozhodovacích 

situací u jejich uživatelů, 

� popřípadě zvážit změny obsahového uspořádání havarijního plánu.[7] 

 

Neboť pouze přehledný havarijní plán může být přínosným nástrojem 

pro rozhodování. Čím bude plán věcnější a přehlednější, tím se stane srozumitelnějším 

a pro své uživatele bude snadnější jeho osvojení.  
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11 Závěr 

Cílem této práce bylo navržení studie k možnostem zefektivnění rozhodovacích 

procesů v krizovém štábu.  

Rozhodovací proces je řetězec určitých úkonů řazených za sebou s logickou 

posloupností, odvíjející se a směřující k od podnětu k rozhodnutí, tedy k vydání rozhodnutí, 

jeho realizaci a následnou kontrolu. [17] 

Základní prvky každého rozhodovacího procesu jsou: 

� Cíl rozhodování 

� Kritéria rozhodování 

� Subjekt rozhodování 

� Objekt rozhodování 

� Varianty a jejich důsledky 

� Stavy světa [5] 

 

Analýzou dostupných zdrojů vyšlo najevo, že nejslabším článkem rozhodovacího 

procesu je subjekt rozhodování. V rámci zefektivnění rozhodovacích procesů je tedy potřeba 

soustředit pozornost především na něj. V krizovém štábu je subjekt rozhodování zastoupen 

skupinou osob (stálá pracovní skupina krizového štáb), které připravují rozhodnutí pro 

vedoucího krizového štábu.  

Bylo tedy nezbytné zaměřit se na práci této skupiny a vyšlo najevo, že organizační 

uspořádání stálých pracovních skupin krizových štábů s územní působnosti je v současnosti 

v poměrně chaotickém stavu, což má negativní dopad právě na efektivitu rozhodovacího 

procesu. 

Východiskem z tohoto problému je optimalizovat organizační uspořádání stálých 

pracovních skupiny krizových štábů podle obdobného modelu, který je uplatňován ve štábu 

velitele zásahu. Toto uspořádání umožní komunikaci mezi prvky stejných úrovní. 

Model, který by těmto požadavkům vyhovoval, je již dříve používaný model STANO. 

V rámci znovuzavedení tohoto modelu je však nutno, k dosažení co nejlepších výsledků, 

zvážit otázku začlenění Armády a Policie České republiky v krizovém štábu. Původně byli 

zástupci těchto složek zařazeni do odborné skupiny analýzy situace a plánování a odborné 

skupiny nasazení sil a prostředků, avšak toto začlenění se ukázalo jako neefektivní z hlediska 

omezení akceschopnosti těchto složek a snížení účinnosti jejich působení. Naopak vyhovující 
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pro začlenění těchto složek do krizového štábu je vytvoření samostatné skupiny mimo 

strukturu stálých pracovních skupin. 

Takto vytvořená nová organizační struktura krizového štábu spolu s kvalitně 

zpracovanými havarijními plány řešenými „na míru“ a důkladnou odbornou přípravou členů 

štábu by měla být zárukou efektivní činnosti krizových štábů. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

PČR Policie České republiky 

AČR Armáda České republiky 

BRS Bezpečnostní rada státu 

KŠ Krizový štáb 

ÚKŠ Ústřední krizový štáb 

KŠK Krizový štáb kraje 

KŠUO Krizový štáb určené obce 

OPIS Operační a informační středisko 

S a P Síly a prostředky 
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Příloha č. 1 

Přehled mimořádných událostí pro potřeby krizového plánování 

 

� Dlouhodobá inverzní situace 

� Povodně velkého rozsahu 

� Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové situace 1 a 2, jako např. 

rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod. 

� Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů) 

� Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších 

režimů) 

� Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů) 

� Radiační havárie 

� Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky 

� Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, 

destrukce nadzemních a podzemních částí staveb 

� Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

� Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu 

� Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 

� Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

� Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu 

� Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

� Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

� Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 

� Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 

� Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 

� Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 

� Migrační vlny velkého rozsahu 

� Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických  

a dalších režimů 

� Narušení zákonnosti velkého rozsahu 


