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ANOTACE  

ŠAFRÁNKOVÁ, ZDENKA: Bezpečnostní dokumentace organizace.  

Diplomová práce. Ostrava, VŠB – TU, 2009, p. 47 

Diplomová práce podává informace o bezpečnostní dokumentaci, kterou mohou 

podniky využít při řešení mimořádných událostí. Předkládá zásady pro sestavení bezpečnostní 

dokumentace organizace pro zvládání mimořádných událostí ovlivňující činnosti ve 

výrobních i nevýrobních podnicích. 

 

Je zde objasněno plánování, druhy plánů, bezpečnostní dokumentace organizací dle 

právního řádu. Práce se zabývá charakteristikou bezpečnostní dokumentace, která není řešena 

právními předpisy a to z oblasti podnikové kontinuity, obnovy a infekční nákazy. Dále 

zpracovává zásady pro tvorbu bezpečnostní dokumentace organizace. Práce vychází z 

dostupné literatury, legislativních a internetových zdrojů. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, krizové stavy, plánování, bezpečnostní dokumentace 

podniku. 

 

 

ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE  

ŠAFRÁNKOVÁ, ZDENKA: Security and Safety Documentation of Organization.  

Thesis Ostrava: VSB Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2009, p. 47 

The thesis provides information about safety documentation that companies can use to 

solve emergency situations. The aim of the thesis is to develop principles for safety 

documentation creating to enable companies to manage emergency situations. 

Planning, types of plans, safety documentation of the companies according to legal 

requirements are clarified. The thesis is also engaged in safety documentation that is not 

treated by legal regulations characteristic, from a field of companies’ continuity, recovery and 

infectious contamination. The thesis is to develop principles for safety documentation 

creating. The thesis is based on available literature, legislative and internet resources.  

 

Key words: extraordinary event (emergency situations), state of crisis, planning, company 

safety documentation. 
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1 ÚVOD 

 

Civilizační vývoj sebou nese mnoho pozitivních jevů, jako je rozvoj průmyslu, nové 

technologie, modernizace podniků. Přináší ale i značná negativa a rizika. Zvyšují se počty a 

četnosti živelních katastrof, průmyslových havárií, což znamená enormní riziko v oblasti 

bezpečnosti. Česká republika (ČR) není výjimkou. V posledních letech přibývá jak 

přírodních, tak antropogenních událostí. Jmenujme například povodně v letech 1997 a 2002, 

větrnou smršť v květnu 2007, záplavy 2009, silné bouřky a krupobití. Na takové i jiné situace 

musíme být připraveni. Tato příprava se ovšem též týká výrobních a nevýrobních podniků, 

které bývají mimořádnými událostmi postiženy. Je zřejmé, že pro zdárné řešení mimořádných 

událostí nestačí lidem pouze „holé ruce“, ale že tato činnost musí být dobře zabezpečena 

nejen po stránce organizační a personální, avšak i po stránce materiální a věcné. Důležitou 

roli hraje faktor času. Každé zpoždění či neposkytnutí adekvátní pomoci může znamenat 

ztráty na životech, zdraví, majetku a životním prostředí. Právnické a podnikající fyzické 

osoby mohou být a často jsou původci různých katastrof, jako jsou úniky chemických látek, 

požáry způsobené technickou závadou a další havárie. Práva a povinnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a 

likvidačních pracích řeší zákon č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (IZS) 

[1], ale i další právní předpisy.  

Náležitou součástí přípravy na řešení mimořádných událostí a živelních pohrom by 

měly být vytvořené principy, jak reagovat na tu kterou katastrofu. Práce je zaměřená na 

vypracování zásad pro sestavení bezpečnostní dokumentace organizace, které budou sloužit 

pro zvládání mimořádných událostí ovlivňujících činnosti ve výrobních i nevýrobních 

podnicích. Současně budou řešit i prevenci, zmírnění dopadů těchto událostí na organizaci, 

popisovat pravidla, odpovědnosti, postupy a návody pro řešení mimořádných událostí. 

Základem pro její tvorbu je bezpečnostní politika, která vzniká v rámci systému řízení 

bezpečnosti organizace. 

 

1.1  Rešerše  

 

Šenovský M., Adamec V.: Právní rámec krizového managementu [4] 

Tato publikace seznamuje s právním rámcem, který vymezuje oblast krizového řízení. 

Poskytuje informace k problematice zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. 
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V publikaci jsou popsány vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení a závěr 

je věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy.  

 

Adamec, V., Šenovský, M., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování [8]  

Kniha Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejména 

v oblasti krizového řízení. Poskytuje základní informace o oblasti managementu a plánování 

v obecné rovině, je zde vymezen pojem bezpečnostní plánování. Jednotlivé oblasti 

plánovacích aktivit jsou dokumentovány na požadavcích právního řádu, autoři zmiňují i 

problematiku ochrany informací při plánování bezpečnosti státu.  

 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z. Integrovaný záchranný systém [13]  

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v integrovaném 

záchranném systému. Je zde popsán systém havarijního plánování a vztah IZS k havarijním 

plánům. V příloze jsou uvedeny vzory dokumentů a výkladový slovník pojmů.  

 

Zákon č. 239/2000 Sb. [1]  

Vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví jeho složky a jejich působnost, dále 

působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinností právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádnou událost, při provádění 

záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb. [3]  

Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich 

řešení.  

 

Business Continuity Planning [27]  

Tento internetový odkaz uvádí definici Business continuity planning (BCP), uvádí vznik 

plánování kontinuity, fáze plánování BCP a jednotlivé fáze dále rozvádí.  

 

Procházková, Dana: Obnova po ţivelných a jiných pohromách [34]  

Spis uvádí, co je to obnova, pojetí obnovy, právní úpravu v ČR, dále shrnuje, co chybí na 

úseku obnovy. Identifikuje existující poznatky o obnově a na základě těchto poznatků 

stanovuje tvorbu plánu obnovy v území s uvedením fází pro jeho sestavení.  
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Procházková, Dana: Zásady pro sestavování plánů obnovy majetku v územích 

postiţených ţivelnou nebo jinou pohromou, které zohledňují zajištění kontinuity 

kritické infrastruktury [35]  

Předložená zpráva představuje úvodní studii, která popisuje dosud získané poznatky o plánech 

obnovy a jejich souvislostech v reálném konkrétním území, tj. soustřeďuje se na postižení 

odborných problémů, kterými se je třeba zabývat, aby obnova byla racionální a aby byla 

provedena za použití přijatelných sil, zdrojů a prostředků veřejné správy. Protože tento 

požadavek je značně ovlivněn nástroji, které má veřejná správa v dané zemi k dispozici jsou 

analyzovány jak zahraniční prameny, tak domácí zkušenosti.  

 

Hlaváčková, Dana, Štorek, Josef, Fišer, Václav: Krizová připravenost zdravotnictví[32]  

Cílem učebního textu je seznámit s problematikou řešení mimořádných událostí, které mají 

dopad na zdravotnická zařízení. Autoři vysvětlují, co je to krizová připravenost, jak je odezva 

na mimořádné události řešena právním řádem, jak je tomu ve zdravotnické praxi, zabývají se 

orgány krizového řízení a jejich úkoly. Značný důraz je kladen na problematiku hromadného 

výskytu postižených (řešení mimořádných událostí, úkoly zdravotnické záchranné služby a 

zdravotnických zařízení). Publikace podrobně seznamuje s traumatologickým plánem 

nemocnic (přivolání personálu, třídění postižených, organizace práce v nemocnici), včetně 

dokumentace z proběhlých katastrof a zkušeností ze zahraničí. Závěr je věnován ochraně 

obyvatelstva - popsány jsou prostředky individuální ochrany, základní vybavení domácností 

pro případ katastrofy, způsob informování obyvatelstva a další.  

 

Další dokumenty a odkazy, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v části Použitá 

literatura. 

Literatura aplikovaná v rešerši dává důležitá data v oblasti plánování, bezpečnostní 

dokumentace dle právního řádu a další bezpečnostní dokumentace. Literatura v rešerši mi 

poskytla podklady ke zpracování zásad pro sestavení bezpečnostní dokumentace, která není 

řešena právními předpisy. Podstatné zdroje informací v této problematice jsou internetové 

odkazy. Z rešerše vyplývá, že otázka bezpečnostní dokumentace podniku již byla řešena, ale 

zpracování obecných zásad pro sestavení bezpečnostní dokumentace organizace samostatně 

řešena není. 
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1.2 Výklad pojmů  

 

Bezpečnostní dokumentace je pro účely práce definována jako dokumentace sloužící pro 

řešení mimořádných událostí, k ochraně zaměstnanců, technologií a nejbližšího okolí 

podniku. Popisuje pravidla, odpovědnosti, postupy a návody. Základem pro její tvorbu je 

bezpečnostní politika, která vzniká v rámci systému řízení bezpečnosti organizace.  

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Krizové stavy jsou stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. [4]  

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [3] 

Pohroma je katastrofa, živelní událost, neštěstí, kalamita způsobená lidskou nebo přírodní 

činností, která ničivě postihuje přírodu a společnost. [9] 

Plán je předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být prováděna, 

zajišťující dosažení vytýčeného cíle. [2]  

Plánování můžeme definovat jako proces výběrů cílů a hledání cest vedoucí k jejich 

naplnění, a to vše prostřednictvím omezených zdrojů. [8] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [1] 

Obnova zahrnuje všechny činnosti potřebné k rychlému návratu k normálnímu životu 

společnosti a týká se všech, kteří byli mimořádnou událostí postiženi. Cílem všech 

zúčastněných by mělo být obnovení oblasti, podniku na při nejmenším stejnou úroveň, která 

existovala před mimořádnou událostí. [6] 

Kontinuita z latinského continuus, souvislý, spojitý. Kontinuita znamená nepřerušovanou 

souvislost, plynulost, nepřetržité navazování a spojité pokračování. [7] 

Podniková kontinuita zde myšleno plynulost výrobních, podnikových procesů důležitých 

pro dosažení firemních cílů.  

Infekce je chorobný stav, při kterém dochází k poškození hostitelského organismu 

prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí organismu, aby tak získal prostředí k 

vlastnímu růstu a množení. Mezi parazity řadíme bakterie, viry, prvoky, některé druhy červů a 

členovců. Mezi nejčastější infekční onemocnění patří infekční hepatitida, salmonelóza, 

tuberkulóza, AIDS a další. [25] 
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Epidemie představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních 

souvislostech. Za epidemii se v ČR považuje situace, kdy je nakaženo více jak 2 000 pacientů 

na 100 000 obyvatel. Ve světě může být tato hranice určena jinak. [26] 

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt 

onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období.  [33] 

 

1.3 Mimořádné události 

 

Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která 

způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. 

Mimořádné události mívají obvykle na systém záporný účinek. Působí zhoršení 

funkce systému, zastavení jeho činnosti a v krajním případě i jeho zánik. Existují však i 

kladné mimořádné události, jež působí na systém pozitivně. I taková událost však může 

způsobit závažné problémy, neboť působí neplánované výkyvy systému. Z hlediska příčin lze 

mimořádné události dělit na události vzniklé z nedostatku nebo naopak z nadbytku 

hmot, energií, příkladem mohou být dlouhotrvající sucho, přívalové deště, vichřice. Podle 

působící příčiny lze dělit mimořádné události: 

 na události vyvolané přírodními jevy - povodeň, zemětřesení, vichřice, požáry způsobené 

přírodními ději, epizootie, přemnožení škůdců, 

 na události vyvolané lidským činitelem - technická závada, havárie, nedbalost, 

sabotáž, terorizmus, válka, nepokoje, sociální či ekonomické příčiny, 

 na události vyvolané smíšenými příčinami - změna podnebí vlivem produkce skleníkových 

plynů. 

V průběhu mimořádné události je narušena bezpečnost a stabilita systému. Pro 

zabránění vzniku mimořádných událostí či pro omezení jejich dopadu na systém je třeba činit 

příslušná opatření. Rozsah mimořádné události může nabýt takových rozměrů, že 

koordinovaný postup územně příslušných správních orgánů a složek IZS jako opatření 

k eliminaci následků nestačí. To znamená, že v rámci postiženého území není k dispozici za 

normálních podmínek dostatek zdrojů pro likvidaci následků mimořádné události. Aby bylo 

možné získat další zdroje potřebné pro řešení této situace je nutné tak učinit zákonem 

stanoveným způsobem, tj. vyhlášením krizových stavů. [4,5] 
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2 PLÁNOVÁNÍ 

 

Plánování je jedna z manažerských funkcí. Zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností 

potřebných pro jejich dosažení. To vyžaduje rozhodování o výběru z alternativních možných 

budoucích způsobů vykonávání činností. Není však možné sestavit jakýkoli reálný plán bez 

rozhodování a bez zvažování potřeby lidských nebo materiálních zdrojů. Plánování otevírá 

celý proces směřující k hledání a následného aplikování přijatých řešení nastolených nebo 

vyvstalých problémů. Plánování můžeme definovat jako proces výběrů cílů a hledání cest 

vedoucí k jejich naplnění, a to vše prostřednictvím omezených zdrojů. Lze říci, že plánování 

je hledání odpovědi na tři základní otázky: Co?, Jak?, Za kolik? Důležité při plánování je i 

hledisko času. Z tohoto úhlu můžeme plánováni definovat jako vědomou činnost, jejímž 

účelem je „stavět mosty mezi tím, kde jsme a tím, kam se chceme dostat“. Základem je tudíž 

nejen současnost, ale i minulost. Současností a minulostí rozumíme subjektivní a objektivní 

zkušenosti, které jsou reprezentovány získanými znalostmi, zkušenostmi, prožitky, úspěchy, 

prohrami na straně jedné a na druhé straně statistickými přehledy, které nás vedou do 

budoucnosti. Znalost budoucnosti je pochopitelným logickým východiskem plánování. 

Výsledkem plánování je plán nebo soubor plánovacích dokumentů, jejichž obsah, forma, typ, 

počet závisí:  

 na druzích dokumentů, které je nezbytné zpracovat,  

 na organizační úrovni podniku, pro který je žádoucí plánovací dokumenty vypracovat,  

 na věcnosti, na kterou jsou plánovací dokumenty orientované,  

 na délce časového období, na kterou se vypracovávají.  

V zásadě se zpracovávají tři typy plánů: 

 časový plán, 

 distribuční plán, 

 situační plán. 

Plány můžeme klasifikovat z časového a manažerského pohledu. Časové členění plánů: 

 dlouhodobé, 

 střednědobé, 

 krátkodobé, 

 operační. 

Manažerské členění plánů: 

 strategické, 

 taktické, 
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 operativní. 

Obecně platí jisté propojení mezi manažerským a časovým členěním plánů. 

Strategické plány by měly mít dlouhodobý časový horizont, taktické mají střednědobý časový 

horizont a operativní jsou krátkodobé. Operační plány jsou specifické plány a týkají se 

bezpečnostní problematiky. Jsou zaměřeny na zdolávání mimořádných událostí.  Z logiky 

naplňování existuje mezi plány hierarchické uspořádání. Dlouhodobé plány jsou východiskem 

plánování střednědobého a na něj navazuje tvorba krátkodobých plánů. Tím, že plníme plány 

krátkodobé, směřujeme k naplnění plánů střednědobých. Dosažením střednědobých cílů je 

základem pro naplnění dlouhodobých záměrů a plánů. Pokud bychom při plánování opomíjeli 

časové propojení plánů, mohla by být narušena konzistence celého plánovacího procesu. 

Plánovací proces se skládá z následujících kroků: 

 uvědomování si příležitosti, 

 stanovení cílů, 

 vývoj předpokladů, 

  určování alternativních postupů, 

 výběr postupů, 

 formulování podpůrných plánů, 

 tvorba rozpočtu, 

 plnění plánu a jeho průběžné hodnocení, 

 změny plánu, 

 výsledné vyhodnocení. 

Manažerská funkce, která je nerozlučně s plánováním spjata, je kontrolování. [8] 

 

2.1 Druhy plánování 

 

Dosavadní praxe rozeznává následující plánovací aktivity v oblasti bezpečnostního 

plánování: 

 havarijní plánování, 

 krizové plánování, 

Mimo havarijní a krizové plánování rozeznáváme ještě:  

 civilní nouzové plánování, 

 plánování obrany. 
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Havarijní plánování je soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné 

orgány užívají při přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném 

území. [8] 

Krizové plánování je ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné 

orgány užívají při přípravě na činnosti v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů 

krizových situací a jejich škodlivých následků. [8] 

Civilní nouzové plánování (CNP) se definuje jako proces plánování opatření 

k zajištění ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, 

přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva. Za nedílnou 

součást je rovněž považována koordinace požadavků na civilní zdroje nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti ČR. [8] 

Plánování obrany tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační 

plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav 

k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů. [8] 
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3 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE ORGANIZACE 

 

Bezpečnostní plánování se musí odehrávat v souladu s platným právním řádem. 

Systém havarijního plánování, krizového plánování, civilního nouzového plánování a 

obranného plánování spolu vzájemně souvisí. [8] 

 

3.1 Dokumentace vyţadovaná právním řádem  

 

Jak již bylo zmíněno, rozeznáváme havarijní plánování, krizové plánování, civilní 

nouzové plánování, plánování obrany státu. Tento oddíl se zabývá, jak se havarijní plánování, 

krizové plánování a plánování obrany státu dotýká podniků a organizací. 

 

Havarijní plány jsou určeny k podpoře při provádění záchranných a likvidačních 

prací na území kraje nebo jeho části. Jsou zpracovávány pro mimořádné události, při kterých 

nebyl vyhlášen krizový stav. Jsou konstruovány tak, aby byly využitelné i jako součást 

krizového plánu. Havarijní plány členíme: 

 na havarijní plán kraje, 

 vnější havarijní plán, 

 vnitřní havarijní plán. [13] 

Dále se můžeme setkat s: 

 povodňovým plánem, 

 dalšími havarijními plány. 

Pro účely této práce je členění dokumentace zpracovávané v rámci havarijního plánování 

graficky znázorněno na obrázku číslo 1. Pro kompletnost je uveden havarijní plán kraje. 
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Obr. 1: Havarijní plánování 

Zdroj: vlastní 

 

Vnější havarijní plány se zpracovávají pro jaderná zařízení nebo pracoviště se 

zdrojem ionizujícího záření IV. kategorie nebo pro objekty a zařízení podniků, u kterých je 

předpoklad vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými látkami a chemickými 

přípravky a to podle zvláštního právního předpisu. Plány se zpracovávají na území, které je 

ohraničené tzv. zónou havarijního plánování, která je určena s přihlédnutím na nebezpečí 

objektu. Zóna je mimo areál vlastního podniku. Vnější havarijní plán jaderného zařízení 

zpracovává HZS kraje, pro podniky s nebezpečnými chemickými látkami pak plán 

zpracovává krajský úřad ve spolupráci s HZS kraje. Provozovatel objektu nebo zařízení 

zařazeného do skupiny B dle zákona [14], je povinen vypracovat a předložit krajskému úřadu 

písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního plánu. [13,14] 

Vnitřní havarijní plány 

Vnitřní havarijní plány se vytváří:  

 pro objekty a zařízení podniků, u kterých je předpoklad vzniku závažné havárie způsobené 

nebezpečnými látkami a chemickými přípravky, (řeší zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií) [14], 



16 

 pro jaderné zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, (řeší zákon č. 18/1997 

Sb., atomový zákon) [16]. 

Vnitřní havarijní plán zpracovaný dle zákona o prevenci závažných havárií [14] je 

určen pro provozovatele objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B. Tento plán je 

provozovatel povinen zpracovat v součinnosti se zaměstnanci a stanovit v něm opatření uvnitř 

objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejich dopadů. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí [15] upravuje způsob a strukturu zpracování 

vnitřního havarijního plánu pro objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B. Vnitřní 

havarijní plán je aktualizován na základě změn vyplývajících z aktualizace bezpečnostní 

zprávy, výsledků prověřování plánu audity a praktickými cvičeními a na základě podnětů 

zaměstnanců a inspekce. Vnitřní havarijní plány nepatří do veřejného projednávání. [14,15] 

Bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva a plán fyzické ochrany jsou bezpečnostní 

dokumentace požadovány zákonem [14].  Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do 

skupiny A zpracuje návrh bezpečnostního programu na základě výsledků analýzy a hodnocení 

rizik. Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B je povinen zpracovat 

bezpečnostní zprávu. Další podrobnosti obsahu bezpečnostního programu a bezpečnostní 

zprávy je stanoven ve vyhlášce [15]. Provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno do 

skupiny A nebo skupiny B, je povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo 

zařízení. V plánu fyzické ochrany provozovatel uvede bezpečnostní opatření. Provozovatel je 

povinen přijmout a zajistit bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektů nebo zařízení, 

k zabránění vzniku závažných havárií a omezení jejich důsledků na zdraví a životy lidí, na 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. [14] 

Vnitřní havarijní plán zpracovaný dle zákona [16] ukládá držiteli povolení pro využití 

jaderné energie a ionizujícího záření předložit jej Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost 

(SUJB) ke schválení. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost [17] pak upravuje 

požadavky na vnitřní havarijní plán tohoto zařízení včetně obsahu. Dojde-li ke změně 

podmínek, které mají dopad na zajištění havarijní připravenosti, musí být změna vnitřního 

havarijního plánu a jeho části bez zbytečného odkladu předložena ke schválení SUJB. 

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost [23] upravuje podrobnosti ke způsobu a 

rozsahu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení, přeprav jaderných 

materiálů, k vymezení střeženého, chráněného a vnitřního prostoru jaderných zařízení, k 

uchovávání skutečností důležitých z hlediska fyzické ochrany. Vnitřní havarijní plán 

provozovatele a vnější havarijní plán musí být zcela zkoordinovány. Tato koordinace je 

důležitá z hlediska včasného zásahu a likvidace havárie. [8,17,23]   
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Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci 

a přípravu zabezpečovacích prací. Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se 

nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají jejich 

vlastníci povodňové plány. [40] 

Další havarijní plány 

V případech, kdy uživatel zachází se závadnými látkami
1
 ve větším rozsahu nebo 

zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, 

má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie, 

havarijní plán. Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Může-li havárie ovlivnit 

vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek s příslušným správcem vodního toku [40]. 

Další havarijní plány jsou havarijní dokumentace provozovatelů energetických 

zařízení zpracovanou pro potřebu řešení stavů nouze v elektroenergetice, v plynárenství, 

v teplárenství. [8] 

 

Krizové plánování rozlišuje krizové plány, se kterými se můžeme setkat u orgánů 

krizového řízení a dalších státních orgánů a plány krizové připravenosti, které se týkají 

právnických a podnikajících fyzických osob. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace řeší krizový zákon [3]. Grafické znázornění krizového plánování 

je na obrázku číslo 2. 

 

 

Obr. 2: Krizové plánování 

Zdroj: vlastní 

 

____________________ 

1 
Závadné látky vymezuje [40].  
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Krizové plány jsou dokumenty, které obsahují krizová opatření a postupy k řešení 

krizových situací v působnosti orgánů krizového řízení. Odpovědnost za tvorbu krizového 

plánu má zpracovatel krizového plánu. Ten má rovněž za povinnost zpracovat plán 

akceschopnosti zpracovatele krizového plánu. Plán akceschopnosti obsahuje postupy a 

termíny zabezpečení připravenosti k řešení krizových stavů a opatření k zajištění ochrany 

před následky krizových situací. Hasičský záchranný sbor kraje plní úkoly kraje při přípravě 

na krizové situace. Je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, 

shromažďovat a evidovat potřebné údaje pro zpracování krizových plánů pro přípravu a 

řešení krizových situací. Náležitosti krizového plánu řeší nařízení vlády [18]. [3,4] 

Plány krizové připravenosti vypracovávají právnické a podnikající fyzické osoby 

pokud zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. Plán krizové připravenosti je 

dokument upravující přípravu dotčené právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení 

krizových situací. Jedná se o oblast působností organizace navenek. Ten, kdo zpracovává plán 

krizové připravenosti, má za povinnost rovněž plánovat vlastní akceschopnost, tedy činnosti, 

které vedou k zajištění pohotovosti a připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před 

účinky krizových situací, což je dokument s působností dovnitř organizace. Při přípravě plánu 

krizové připravenosti mají dotčené osoby za povinnost projednat rozsah, zaměření plánu 

krizové připravenosti a rozsah spolupráce se subjekty krizového plánování. Náležitosti plánu 

krizové připravenosti řeší nařízení vlády [18]. [4,18] 

 

Plánování obrany je soubor plánovacích aktivit k zajištění svrchovanosti, územní 

celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku 

před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, 

zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených 

sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a 

podílů při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. [19] Grafické znázornění 

plánování obrany státu je na obrázku číslo 3. Jen pro úplnost je uveden i plán obrany. 
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Obr. 3: Plánování obrany  

Zdroj: vlastní 

 

Dílčí plán obrany zpracovávají instituce, které se podílejí na plánování obrany. Dílčí 

plán obsahuje: 

 plán činnosti při zajišťování obrany státu, 

 přehled sil a prostředků zpracovatele a přehled sil a prostředků, které uvolňuje nebo 

požaduje ke svému doplnění za stavu ohrožení státu anebo za válečného stavu, 

 finanční zabezpečení opatření k zajišťování obrany státu, 

 katalog opatření pro přechod zpracovatele do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a 

jeho činnost za těchto stavů, 

 dokumentaci potřebnou pro realizaci opatření souvisejících se zajišťováním obrany státu a 

činnosti zpracovatele za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. [20] 

V systému hospodářské mobilizace
2
 se můžeme setkat  

 s plánem hospodářské mobilizace a  

 s plánem opatření hospodářské mobilizace. 

Plán hospodářské mobilizace zpracovává objednatel mobilizační dodávky
2
. 

Zpracovatel plánu hospodářské mobilizace může do plánu zahrnout i údaje nebo dokumenty, 

které mu umožní zpřehlednit zajištění mobilizačních dodávek a v případě potřeby operativně 

řešit možná narušení systému pro zajištění mobilizačních dodávek. Mobilizační dodávku 

zajišťují dodavatelé mobilizační dodávky. Dodavatel mobilizační dodávky může být 

jmenován subjektem hospodářské mobilizace. Subjektem hospodářské mobilizace se rozumí  

____________________ 

2 
Systém hospodářské mobilizace, mobilizační dodávku definuje zákon [21]. 
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podnikatel, který se zavázal za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu dodávat výrobky, 

práce nebo služby nezbytné pro zajištění ozbrojených sil a ozbrojených sborů a byl jím 

jmenován. [4,19,21,22]  

Plán opatření hospodářské mobilizace zpracovává právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba a to: 

 dodavatel mobilizační dodávky, s nímž objednatel mobilizační dodávky uzavřel smlouvu  

 dodavatel mobilizační dodávky, která podmiňuje nebo kompletuje předmět dodávky pro 

finálního dodavatele,  

 subjekt hospodářské mobilizace.  

Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje, které stanoví Vyhláška 

Správy státních hmotných rezerv [22]. Zpracovatel může dále do plánu zahrnout i další údaje, 

které mu umožní zpřehlednit vlastní připravenost k plnění mobilizační dodávky. [22]  

 

Analýzou právního prostředí se zjistilo, že v organizacích se vyskytuje bezpečnostní 

dokumentace, která řeší otázky požární ochrany a dokumentace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhy dokumentace poţární ochrany: 

 dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s 

vysokým požárním nebezpečím, 

 posouzení požárního nebezpečí, 

 stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

 požární řád, 

 požární poplachové směrnice, 

 požární evakuační plán,  

 dokumentace zdolávání požárů,  

 řád ohlašovny požárů, 

 tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

 dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

 požární kniha, 

 dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popř. požární hlídky, 

 další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná 

popř. vedená podle zvláštních předpisů. 
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Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím a provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny 

zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti 

v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. [12, 31] 

Dokumentace k zajištění bezpečnosti práce jsou manuály, pokyny, interní směrnice, 

bezpečnostní příručky. Tyto jsou potřebné k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, k zajištění organizačních a technických prostředků nezbytných k vykonávané práci. 

Stanovují povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců při práci, snižují riziko vzniku pracovních 

úrazů a nemocí z povolání a zvyšují bezpečnost práce v rámci organizace.  

 

3.2 Další bezpečnostní dokumentace 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že zdaleka nejsou ošetřeny všechny mimořádné 

události a havárie, které mohou narušovat chod organizace. Mezi taková neštěstí můžeme 

zařadit cílené útoky na podniky, lokální výpadky energií, přírodní, technologické havárie, 

selhání lidského činitele, epidemie, pandemie. Všechny vyjmenované události mohou 

negativně ovlivnit různá podniková odvětví. Rešerše ukazuje, že mezi další bezpečnostní 

dokumentaci můžeme zařadit dokumentaci pro oblasti zachování kontinuity činností podniku, 

obnovy, pro oblast zdravotní a činnosti v případě epidemie nebo infekce. 

  

Plánování zachování kontinuity činností podniku vytváří cílený plán, který 

identifikuje zranitelná místa podnikových procesů, úroveň tolerance rizika a slaďuje strategii 

kontinuity s podnikovými cíli. [24] 

Již od roku 1983 vyžadují zahraniční regulační orgány, jako jsou American Bankers 

Association a Banking Administration Institute, podporu svých členů k tomu, aby vytvářeli 

pracovní postupy kontinuity chránící veřejný zájem. Později tyto instituce napomáhaly 

vytváření formálních příruček Business Continuity Planning (BCP). Už před rokem 2000 

předpokládaly některé vlády poruchy na počítačových sítích, poruchy důležitých veřejných 

infrastruktur, bankovnictví, telekomunikací, problémy v zdravotnictví a finančním odvětví. 

V roce 2004 byl ve Velké Británii přijat zákon Civil Contingencies Act 2004, o civilních 

rezervách, který nařizuje institucím zajišťující záchranné a nouzové služby a místním úřadům, 

aby se aktivně připravovali na mimořádné události. Místní úřady mají také za povinnost 

aktivně podporovat školení k zjištění podnikovou kontinuity.  V prosinci 2006 vydala britská 

instituce norem, The British Standards Institution, nový standard pro plánování podnikové 
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kontinuity. O rok později byla tato norma doplněna o specifikaci podnikového managementu 

kontinuity, který vymezuje požadavky na zavádění, řízení a zlepšování systémů vedení 

podnikové kontinuity.  

Při únorovém pumovém útoku na Světové obchodní centrum (WTC), bylo postiženo 

přes 350 firem, 150 z nich zbankrotovalo, jelikož neměly vytvořeny plány kontinuity. Ovšem 

naopak firmy ovlivněné útokem z 11. září 2001, které disponovaly vypracovanými a 

testovanými manuály pro plánování zachování kontinuity činností podniku, byly zpět v 

byznyse během několika dní. [27] 

U nás se první příručky začaly objevovat v roce 2004. Cílem těchto publikací bylo 

přiblížit čtenářům problematiku plánování kontinuity činností v případě neočekávaných 

výpadků energií a sítí či jiných událostí. V našich zákonných předpisech se objevuje pojem 

kontinuita činností od roku 2007 a to v souvislosti s vyhláškami týkající se platebních 

institucí, bank, spořitelních, úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry.  

Přestože existuje řada publikací BCP, nejsou plány zachování kontinuity činností 

v podnicích a organizacích běžné. Z těchto důvodů se domnívám, že je nezbytné určit jakousi 

„kuchařku“, která by pomohla organizacím v sestavení takového plánu. 

 

Plánování obnovy má za cíl provádět takové činnosti, které mohou redukovat výskyt 

dopadů mimořádné události a minimalizovat potencionální dopady těchto událostí na 

organizaci. [8] 

Emergency Management Australia (tj. Úřad pro nouzové řízení v Austrálii) zpracoval 

pro zajištění kvalifikované obnovy území, které bylo postiženo živelní nebo jinou pohromou 

manuál / příručku, která byla vydána již v roce 1996. Dopady pohrom jsou vztaženy nejen na 

lidi jako jednotlivce, ale i na lidskou společnost a na celý systém, ve které lidé a lidská 

společnost žijí, tj. na celý lidský systém. V konceptu je obnova chápána jako proces rozvoje 

společnosti a ne jako návrat organizace na úroveň před pohromou. To znamená, že se 

prosazuje, aby infrastruktura společnosti a její fungování byly po pohromě spíše zlepšeny než 

jen vráceny do úrovně před pohromou. Plány obnovy se zaměřují na podporu společnosti a 

vyrovnávaní s těmito dopady. Koordinují úsilí řadů vládních a nevládních organizací a 

společenství v managementu procesu obnovy. Naopak v USA přistupují k obnově trochu 

z jiné strany. Základním rysem jejich manuálu je to, že je psán z pohledu prevence. Nejprve se 

soustřeďuje na identifikaci těch faktorů a problémů, které vytvářejí potenciál pro výskyt 

ohrožení. Potom popisuje strategie, které mohou použít všechny společnosti při řešení 

problémů odezvy a obnovy, tj. je pojat šíře než jen pro potřeby veřejné správy. Plánování 
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odezvy a obnovy je bráno jako integrální část dlouhodobého plánu rozvoje společnosti. To 

mimo jiné znamená, že pohroma není považována za něco mimořádného, ale za jev, se kterým 

je potřeba počítat v každodenní praxi.  Proto je třeba každodenně dělat opatření pro posílení 

bezpečnosti území či organizace. Úloha státu / veřejné správy při obnově spočívá v tom, že 

musí prosadit, aby veřejné zájmy byly upřednostněny před zájmy soukromými a že se musí 

poskytnout asistenční služba potřebným, tj. postiženým pohromou. [35] 

Oblast obnovy po živelních a jiných pohromách  je řešena v ČR jen částečně a 

nedostatečně. Státní pomoc při obnově území postiženého živelní  nebo jinou pohromou 

v případech, že pohroma patří do kategorie vymezené pojmem "mimořádná událost" dle [1], 

při které byl vyhlášen stav nebezpečí dle krizového zákona [3] nebo nouzový stav dle [43], je 

řešena zákonem o státní pomoci při obnově území [36]. V oblasti řízení státu chybí strategie 

obnovy a její zásady, které se musí uplatnit při každé obnově po živelní a jiné pohromě, aby 

se zajistil rozvoj území i celého státu  střednědobě a hlavně dlouhodobě.  V důsledku toho se 

každá obnova provádí systémem případ od případu (ad hoc), což má za následek, že jednou se 

problém řeší jedním způsobem a jindy způsobem zcela protichůdným v závislosti na 

znalostech a možná i momentální náladě příslušného vedoucího pracovníka. Tento přístup je 

zcela v rozporu se zásadami řízení (managementu) a někdy dokonce může vyvolávat pocity, 

že jde o záměrné poškozování občanů, společnosti i celého státu. V České republice není 

pojem obnova přesně vymezen. Dosud není povinnost zpracovávat ani plány obnovy, ani 

plány kontinuity. [34] 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve většině případů je obnova řešena jako obnova území, 

které bylo postiženo mimořádnou událostí. Nutno ovšem počítat i s obnovou konkrétních 

prvků ve výrobních i nevýrobních organizacích, jako je majetek nebo provoz.  

 

Zdravotní plánování dle dostupných informací z literatury [30,32] se zabývá 

zdravotní problematikou. Plány existují jak ve světě, tak u nás. Mezi tyto plány například 

patří zdravotní plány, traumatologické plány, plány krizové připravenosti, plány hygienických 

a protiepidemických opatření, pandemické plány a další. 

Zdravotní plány se zabývají optimalizací struktury zdravotní péče. Řeší otázky 

v oblasti dostupnosti zdravotní péče, kvality poskytované péče při vzniku mimořádné události 

a východiska ekonomických problémů zdravotnických zařízení při těchto událostech. [32,41] 

Traumatologické plány obsahují způsoby zabezpečení zdravotnických opatření 

v případě mimořádné události. Traumatologické plány se zpracovávají na úrovni kraje, 

jednotlivých zdravotnických zařízení. Na úrovni organizací a podniků se plány týkají hlavně 



24 

organizace a zajištění první pomoci a odborné lékařské pomoci všem zaměstnancům 

v případě mimořádné události. [32,42] 

Plány hygienických a protiepidemických opatření obsahují přehled hygienických a 

protiepidemických opatření, způsob jejich provádění, odpovědnosti a pravomoci v této 

oblasti. [42] 

Pandemické plány se řídí doporučením WHO (Světová zdravotnická organizace). 

Zpracovávají požadavky, opatření, působnosti a odpovědnosti v případě vzniku pandemie. 

Pandemické plány lze chápat jako součást plánu krizové připravenosti lůžkového 

zdravotnického zařízení, kterým je upravena příprava k řešení krizových situací, resp. na 

plnění úkolů stanovených v krizovém plánu kraje. [30, 32] 

Výše zpracované informace ukazují, že není plán, který by řešil konkrétní situace při 

vzniku infekční nákazy přímo v organizacích. Dle zásad pro pracování bezpečnostní 

dokumentace organizace může být zpracován pandemický plán organizace, který by se týkal 

právě těchto událostí. Plán by využívaly zdravotnické organizace a zařízení. Pandemický plán 

organizace je uveden v příloze číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

4 ZÁSADY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍ 

DOKUMENTACE 

 

Zásady možno definovat jako principy, pravidla, které odvozují další myšlenky a 

poznatky. Pro tvorbu bezpečnostní dokumentace je lze obecně shrnout do několika pravidel. 

Zásady pro sestavení bezpečnostní dokumentace vidíme níže: 

A. analýza a hodnocení rizik, 

B. volba typu plánu, 

C. návrh opatření, 

D. tvorba plánu, 

E. zajištění zdrojů, 

F. implementace plánu, 

G. testování plánu, 

H. aktualizace. 

 

Obr. č. 4: Postup tvorby plánu 

Zdroj: vlastní  
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Dle těchto pravidel mohou podniky a organizace vytvářet bezpečnostní dokumentaci 

pro svoji potřebu. Navržený postup byl ověřen na sestavení bezpečnostní dokumentace 

organizace, viz oddíl 5.  

 

A. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK 

Než začneme sestavovat jakoukoli bezpečnostní dokumentaci, je třeba provést analýzu 

a hodnocení rizik. Čím precizněji budeme k analýze a hodnocení rizik v organizaci 

přistupovat, tím přínosnější bude nakonec vytvořená dokumentace pro podnik. Základní 

kroky analýzy rizik jsou znázorněny na obrázku číslo 5. 

 

 

 

Obr. č. 5: Základní kroky analýzy rizik 

Zdroj: [10]  

 

Analýza a hodnocení rizik uvádí: 

 identifikace zdrojů nebezpečí, 

 určení možných scénářů událostí a jejich příčin, 

 odhad dopadů, 

 odhad pravděpodobnosti vzniku scénářů, 

 stanovení míry rizika, 

 hodnocení přijatelnosti. 

Nejužívanější metody analýzy a hodnocení rizik jsou uvedeny v příloze č. 1. [10,11] 
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B. VOLBA TYPU PLÁNU 

Na základě zpracované analýzy a hodnocení rizik budou zjištěny mimořádné události, 

které mohou ohrozit chod organizace. Pokud zpracování bezpečnostní dokumentace neurčuje 

přímo právní řád, mohou se firmy samy rozhodnou, kterou bezpečnostní dokumentaci pro 

řešení mimořádných událostí si mají zvolit. Důležitou roli hrají finanční zdroje.   

Plán zachování kontinuity činností podniku je určený pro všechny organizace, které 

chtějí zajistit plynulost svých procesů i v případě různých havárií. Plán obnovy budou 

zpracovávat podniky a organizace, které se chtějí, co nejrychleji vrátit k původnímu stavu 

před mimořádnou událostí. Pandemický plán organizace si vytvoří všechny podniky, které 

budou chtít chránit své procesy a zaměstnance před možnou infekční nákazou, hlavně 

zdravotnická zařízení. 

 

C. NÁVRH OPATŘENÍ 

Pro zdárné řešení mimořádné události je potřeba navrhnout vhodná opatření. Opatření 

jsou personálního, technologického a materiálního charakteru. Opatření z časového hlediska 

budou rozděleny následovně: 

 opatření preventivní - jsou taková, která chrání organizaci před vznikem havárie a včas 

zachytí možnost vzniku havárie. Dále postupy snažící se zabránit opakování mimořádné 

události, 

 opatření během mimořádné události – postupy a činnosti při vzniku nehody, 

 opatření po odeznění mimořádné události – jednání a aktivity zajišťující odstranění 

následků havárie. 

 

D. TVORBA PLÁNU 

Vytvoření vlastního plánu je sestavení částí plánu. Obecné náležitosti a obsahy 

jednotlivých částí plánu jsou tyto: 

 podkladová část, 

 závěry z analýzy a hodnocení rizik, 

 operativní část, 

 přílohová část. 

 

1. Podkladová část  

Tato část obsahuje vymezení působností a pravomocí organizace, popis objektu, popis 

činností, kterými se firma zabývá a další všeobecné informace. 
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Vymezení působnosti a pravomocí organizace – sestaví se organizační struktura 

s odpovědnostmi jednotlivých úseků. Popíší se jednotlivé úkoly v oblastech podnikových 

prvků. Uvedou se konkrétní osoby, které odpovídají za plnění úkolů vyplývajících z plánu, 

jejich jména, příjmení, funkční zařazení.  

Popis objektu a činností – znamená informace o objektu, prostředí, blízkém okolí, 

popis všech podnikových aktivit související se zaměřením podniku, uvedou se výrobní a jiné 

činnosti, předmět podnikání, zdroje rizika, nebezpečné chemické látky v objektu a další. 

2. Závěry z analýzy a hodnocení rizik 

Zde jsou vložené skutečnosti zjištěné provedenou analýzou a hodnocením rizik a 

možné následky mimořádné události na činnost organizace.  

3. Operativní část  

Operativní část řeší konkrétní opatření. Obsahuje souhrn prostředků a zdrojů, 

pohotovostní karty, komunikační plán a další potřebné náležitosti pro řešení havárie.  

Souhrn prostředků a zdrojů -  obsahují všechny dostupné zdroje a prostředky včetně 

finančních zdrojů pro řešení mimořádné události.  

Pohotovostní karty - popisují činnosti, opatření, potřebné prostředky pro řešení 

mimořádně události a časový harmonogram. Pro zpracování vzoru pohotovostní karty jsem 

vycházela z informací získaných z [39]. Vzor pohotovostní karty je uveden v příloze číslo 5. 

Komunikační plán – obsahuje postupy vyrozumění, komunikační systém, popřípadě 

varovací systém, předávání informací, jednání s médii, způsoby spojení, důležitá telefonní 

čísla a odpovědné osoby. 

4. Přílohová část 

V tomto úseku se vypracují metody prověřování plánu, druhy školení, způsoby 

aktualizace. Dále se zde nachází další důležité podklady a dokumentace, grafická znázornění, 

mapy, uzavřené smlouvy a jiné. 

 

E. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ 

Pokud jsou opatření k řešení mimořádné události navržená, nelze je provádět bez 

zabezpečení zdrojů. To znamená bez sil a prostředků. Jedná se o zdroje personální, materiální 

a finanční. Z časového hlediska rozdělíme síly a prostředky pro zabezpečení preventivních 

opatření, pro zajištění řešení mimořádné události a zdroje pro stabilizaci stavu po havárie. 

Definujeme, jaké prostředky budou použity, jejich využitelnost, způsoby použití a počet. 

Důležité je mít určené síly a prostředky v daném čase k dispozici a v použitelném stavu, 
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z tohoto důvodu jen nutno náležité technické a materiální zdroje pravidelně kontrolovat a 

zkoušet. 

 

F. IMPLEMENTACE PLÁNU 

Implementací plánu můžeme nazvat proces, kdy teoreticky stanovené myšlenky 

v plánu zavedeme do praxe. To znamená, že zavedeme opatření v případě vzniku mimořádné 

události vyplývající z plánu do dění společnosti. Nesoulad mezi předpokladem a skutečností 

může být způsoben chybnou implementací. Proto je vhodné vyplývající opatření rozdělit a 

implementovat v dílčích celcích. Až dalším tetováním a zkouškami plánu, bude možno určit, 

zda jsou zvolená opatření správně stanovená a vhodně implementovaná. 

 

G. TESTOVÁNÍ PLÁNU 

Znalost odpovědností a procedur všech zaměstnanců organizace musí být dokonalá. 

Reakce na mimořádné situace tak bude automatická a v souladu s plánem. Při každé změně 

plánu a minimálně jedenkrát ročně musí být zaměstnanci seznámeni s obsahem plánu. Školení 

a zkoušky schopností reagovat v nebezpečí probíhají jedenkrát ročně. Ze zkoušení plánu bude 

vypracováno hodnocení. Odpovědný zaměstnanec bude sledovat probíhání nastaveného 

procesu a zaznamenávat své nálezy. Toto hodnocení je nutné k zjištění, zda jsou uvedená 

opatření efektivní a dostačující či nikoli. Součástí testování plánu je i pravidelná kontrola a 

zkoušky technických a materiálních prostředků. 

 

H. AKTUALIZACE 

Bezpečnostní dokumentace, která je zpracována na základě nároků právního řádu, 

bude aktualizována dle těchto zákonných požadavků. Aktualizace bezpečnostní dokumentace 

se provádí při změnách v organizacích. Tyto změny mohou být organizačního, 

technologického a personálního charakteru. Je na organizaci, aby si zvolila u dokumentace, 

která není žádána právními normami, způsob aktualizace sama dle svých možností a 

zvyklostí. 
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5 MODEL SESTAVENÉ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE 
 

Z uvedených informací vyplývá, že plán zachování kontinuity činností podniku a plán 

obnovy spolu úzce souvisí. Proto bude dle zásad pro sestavení bezpečnostní dokumentace 

organizace vzorově sestaven plán zachování kontinuity činností a obnovy podniku. 

 

5.1 Plán zachování kontinuity činností podniku 

 

5.1.1 Charakteristika plánu zachování kontinuity činností podniku 

 

Plán zachování kontinuity činností podniku je soubor dokumentovaných postupů, 

které jsou určeny pro případ takové události, která má vážný dopad na kritické podnikové 

procesy. Plán kontinuity připravuje organizaci na potenciální havárie, omezuje jejich dopady 

a stanoví postupy, jak řešet nestandardní situace. Jednotlivá narušení mohou být nejrůznějšího 

typu, například přírodní, technologické havárie, cílené útoky, neúmyslné selhání obsluhy, 

nedostatek personálu, výpadky subdodavatelů, energií a sítí. [29] 

Řízení kontinuity organizace (Business Continuity Management - BMC) je proces, 

který připraví instituci na řešení nepředvídatelných situací a zmírní jejich případné následky. 

V této oblasti, více než jinde, platí, že prevence je vždy vhodnější a zejména lacinější než 

následné odstraňování škod. 

Cílem řízení kontinuity společnosti je: 

 definovat postupy nutné pro zajištění chodu kritických procesů v případě mimořádné 

události, resp. zajistit podporu provozuschopnosti společnosti, 

 v co možná nejkratších lhůtách zajistit obnovu provozu organizace, aniž by to mělo 

negativní dopad na plnění smluvních povinností a závazků a požadavků právního řádu. 

Mezi přínosy řešení kontinuity patří zejména: 

 ochrana dobrého jména, 

 poskytnutí záruk - zajištění hlavní podnikatelské činnosti, co nejrychlejší a odpovídající 

plnění závazků vůči zákazníkům/klientům, 

 snížení finančních i jiných ztrát v případě přerušení kontinuity činností, 

 vytvoření přehledných, strukturovaných a na sebe navazujících plánů/postupů činností v 

případě mimořádné události, 
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 jsou specifikovány priority činností nutných pro obnovu v organizaci sloužících pro 

zachování hlavní činnosti organizace, 

 délka výpadku je snížena na minimum. [28] 

Ze zahraničních studií vyplývá, že 70% společností, které podcenily riziko dopadů na 

fungování společnosti, ukončí svou činnost v důsledku rozsáhlé havárie během několika 

měsíců. A to cca 40% organizací zkrachuje do roka a 30% do dvou let. [29] 

 

Obsah plánu zachování kontinuity činností podniku 

Proces řízení kontinuity podniku navazuje na základní požadavky řízení bezpečnosti 

definované v již existujících interních dokumentech. Proces můžeme rozdělit do sedmi fází, 

viz obrázek níže. 

 

 

 

 

Obr. 6: Proces řízení kontinuity podniku 

Zdroj: [28]  

 

Každá mimořádná událost, která jakýmkoliv způsobem naruší obvyklý chod 

společnosti, má ve svých důsledcích obdobný průběh. Plán kontinuity by měl pokrývat 

všechny části. 
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Obr. 7: Průběh mimořádné události 

Zdroj: [29] 

 

Prevence 

Prevence znamená přípravu plánů a jejich realizačních opatření, přípravu lidí i 

technických prostředků pro případ havárie. Na kvalitě prevence závisí četnost a doba výpadků 

a náklady na obnovu funkčnosti. 

Reakce na narušení (mimořádnou událost) 

Prvořadým zájmem každé společnosti je, aby škody vzniklé v případě havárie byly co 

nejmenší a co nejméně narušily chod společnosti. Do této fáze spadá také ochrana zdraví 

a lidských životů. Probíhají činnosti k zastavení, omezení rozsahu či zpomalení události. 

Obnova kritických funkcí organizace 

Po prvotní reakci následuje obnova kritických procesů. Tato fáze má pro organizace 

velký význam, neboť zde se rozhoduje o velikosti následných škod, případně o samotné 

existenci organizace. Činnosti pracovníků se přitom řídí dle havarijních procedur. Jejich 

součástí je např. přesun provozu do náhradních prostor a náhradního zařízení, obnova provozu 

v nouzovém, havarijním stavu, atp. 

Zotavení z mimořádné události 

Další fází procesu obnovy je obnova podpůrných činností a celkové zotavení 

organizace z narušení. Obnovují se především takové funkce, které z hlediska časové 

dostupnosti a významu nejsou kritické, ale přesto se značnou měrou podílejí na kvalitě služeb, 

které organizace poskytuje. 

stabilizovaný stav 
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Obnova původního stavu 

V této fázi se obnovuje původní stav provozu, je zjištěn rozsah škod, jsou 

rekonstruovány budovy místnosti, zajištěna technika, SW prostředky a přechod provozu z 

havarijního do normálního stavu. [29] 

 

5.1.2 Postup při zpracování plánu zachování kontinuity činností podniku 

 

Grafické znázornění pro tvorbu plámu kontinuity podniku můžeme vidět na obrázku. 

 

 

 

Obr. 8: Postup vytváření plánu kontinuity 

Zdroj: [29] 

 

Příprava 

V první etapě jsou zmapovány výchozí podmínky, kdy vstupem je popis prostředí 

a zhodnocení aktuálního stavu havarijní připravenosti (havarijní procedury, zálohování, 

pojištění, plány). Výstupem je dokument, který je určen pro rozhodování managementu 
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společnosti. Stanovuje cíle, důvody, standardy právního řádu, předpokládaný způsob řešení, 

potřebné kapacity, harmonogram a náklady. 

Analýzy a Strategie 

V druhé etapě jsou provedeny analýzy, které slouží jako vstup pro stanovení strategie: 

 analýza rizik, která hodnotí pravděpodobnost vzniku mimořádné události v důsledku 

působení daného rizika, 

 analýza obchodních dopadů, která hodnotí finanční dopady na společnost v případě 

výpadku kritického procesu a analyzuje reálnosti nezbytného rychlého a postupného 

obnovení stavu. 

Strategie zachování kontinuity je dokument pro management společnosti, kde jsou na 

základě vypracovaných analýz vyjmenovány možné ztráty, optimalizovány investice do 

konkrétních opatření, navrženy dílčí procedury a plány, způsob školení, aktualizace, 

management rizik a další.  

Implementace (tvorba opatření a plánů) 

Třetí etapa se skládá z vlastní implementace opatření a to bezpečnostní opatření, 

zálohování, záložní centra, zavedení managementu kontinuity a tvorby jednotlivých detailních 

procedur a plánů. 

Údrţba 

Vytvořením plánů a realizací dílčích opatření celý proces nekončí, nedílnou součástí je 

i školení zaměstnanců, osvěta, testování jednotlivých procedur a jejich aktualizace. [29] 

 

5.2 Plán obnovy 

 

5.2.1 Charakteristika plánu obnovy 

 

Cílem obnovy je stabilizovat situaci, nastartovat a zajistit další rozvoj. Z hlediska 

rozvoje je třeba obnovu nechápat jen jako prostou obnovu poškozeného majetku a 

rozvrácených funkcí, ale je ji třeba dělat podle scénáře takového, aby v budoucnu dopady 

stejně silné pohromy byly menší. [34]  

Řízení (management) obnovy musí sledovat čtyři klíčové aspekty, a to: 

 odpovědnost, 

 flexibilitu, 

 adaptabilitu, 
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 citlivost. 

Důležitou roli mají při obnově po pohromě řídící pracovníci, kteří obnovu 

kvalifikovaně řídí dle schválených postupů a časových harmonogramů. Úkoly těchto 

pracovníků jsou následující: 

 zabezpečit, aby vhodné strategie byly aplikovány ve správný okamžik, 

 usnadnit získávání a vhodnou aplikaci materiálů, zaměstnanců a finančních zdrojů k 

zabezpečení účinné odezvy, 

 přispět k řešení problémů společnosti, které se objeví během procesu obnovy, 

 zajistit maximální účast společnosti na procesu obnovy, 

 zabezpečit uspokojení bezprostředních a dlouhodobých potřeb jednotlivců a společnosti při 

procesu obnovy, 

 během období bez pohromy zvyšovat připravenost na obnovu a podporovat jak plánování, 

tak připravenost na zvládnutí dopadů možných pohrom. 

Při obnově jsou požadované jisté služby jako součást postupu obnovy. Jedná se o: 

 obnovu společnosti, 

 fyzickou obnovu, 

 ekonomickou obnovu. 

Pro případ nouzové situace musí být předurčeny priority provozních činností obnovy, 

a to hlavně tam, kde nejsou ihned dosažitelné adekvátní zdroje, aby se postižená společnost 

vrátila do stavu před pohromou. Prioritou je obnova základních služeb. Základ ekonomické 

obnovy postižené společnosti i jednotlivců vychází z pojištění majetku postižených. 

V procesu specifikace nákladů na obnovu se musí nejprve identifikovat a určit priority ve 

funkcích a provozech podniku. Dále musí být zváženy: 

 dopady možných pohrom (škody, ztráty) na funkce, které jsou určené jako podstatné pro 

podnik, 

 maximální doby, po které mohou probíhat alternativní postupy vedoucí k zajištění 

kontinuity činnosti podniku / organizace. 

Dobře sestavené plány obnovy nejen redukují náklady na obnovu, ale také 

minimalizují dopady na ty funkce, které jsou podstatné pro kontinuitu podniku / organizace. 

Je třeba zajistit, aby obnova byla racionální a aby byla provedena za použití přijatelných sil, 

zdrojů a prostředků. [35] 

Odhaduje se, že většina velkých společností vyčlení 2 – 4% svého rozpočtu na obnovu 

po havárii, s cílem vyhnout se velkým ztrátám v případech, kdy podnikání nejsou schopni 

zachovat. Ze společností, které utrpěly mimořádnou událostí významnou ztrátu, jich 43% 
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zkrachuje ihned po havárii a 51% zkrachuje do dvou let. Jen 6% společností přežije tyto 

mimořádné ztráty. To má za následek, že většina společností v případech závažných ztrát 

zkrachuje. [37] 

 

Obsah plánu obnovy 

Plány obnovy by měly: 

 Vysvětlit rozvoj pro efektivní řízení procesu obnovy. 

 Usnadnit proces obnovy postižených společností a infrastruktury. 

 Popsat organizační strukturu řízení obnovy. 

 Zahrnout všechny prvky s jejich úkoly do procesu obnovy. 

 Podrobně rozpracovat pouze specifické úkoly (např. kontakty, seznamy zdrojů). 

 Uvést všechny organizace, které jsou odpovědné za poskytování specifických služeb při 

obnově a vyznačit jejich koordinaci. 

 Být založen na normálních strategiích řízení. 

 Zohledňovat široký okruh a rozdílné velikosti mimořádných událostí. 

 Zabezpečit účast společnosti na procesu obnovy. 

  Identifikovat povinnosti a úkoly klíčových organizací. 

  Vhodně rozmístit rozdělení zdrojů. 

  Nastínit strukturu řízení obnovy a procesů s ní spojených. 

  Být co nejjednodušší. 

V plánech obnovy musí být zváženy činnosti, které jsou možné při průběhu obnovy: 

 oprava a přemístění zařízení podniku, 

 přesun provozů na alternativní místo, 

 zajištění dočasných kontraktů ve věci provozu organizace / podniku, aby nedošlo ke ztrátě 

trhu, plnily se závazky vůči objednatelům i závazky vůči občanům. [35] 

Plán obnovy musí minimálně pokrýt následující: 

 problémy lidí, 

 problémy budov, komunikací a další infrastruktury - je třeba prověřit rozsah fyzického 

poškození budov, systémů zásobování vodou, elektřinou, jídlem, kanalizace,  

 problémy služeb - je třeba obnovit činnost podniků, které mohou přispět k rychlému 

zotavení života, tj. podpořit implementaci plánů kontinuity,  

 podle analýzy situace použít vhodnou variantu plánu obnovy, vybírají se varianty řešení 

obnovy účinné, přijatelné, perspektivní pro další rozvoj a cost-effective (tj. finančně 

zvládnutelné). 
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V rámci obnovy po pohromě se musí provést inspekce  a zajistit bezpečný návrat 

obyvatel  domů, zaměstnanců na jejich pracoviště atd. V rámci inspekce je nutno provést: 

 kontrolu provozuschopnosti hasících systémů a zařízení, 

 posouzení škod na základech budov, 

 posouzení škod způsobených odpadky a úlomky, 

 záznamy a dokumenty o škodách. [34] 

 

5.2.2 Postup při zpracování plánu obnovy  

 

Tvorba plánu obnovy je chápána jako vícestupňový proces. Je kladen důraz na 

následující tři kroky: 

 identifikace funkcí a cílů podniku / organizace, 

 prioritní položky pro rozvoj podniku / organizace, 

 tvorba plánu obnovy. 

 

Obr. 8: Kroky při tvorbě plánu obnovy 

Zdroj: vlastní  

 

V prvém kroku jde o identifikaci těch aspektů, které jsou nutné pro udržení / 

zachování činností organizace / podniku po výskytu pohromy a pro přechod z nouzového 

provozu na provoz normální. 

V druhém kroku jde o stanovení základních položek, které jsou nezbytné pro provoz 

podniku. Tento krok je místně specifický, tj. závisí na tom, co v podniku / organizaci je a na 

tom, jaké jsou cíle jejich rozvoje. Jde o stanovení kritických míst, služeb a funkcí v podniku.  
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V třetím kroku jde o vlastní tvorbu plánu obnovy podniku. V jeho rámci je nutno 

zvážit problémy lidí, budov, rezortů i možné nepředvídané události. [35] 

Sedm nezbytných kroků při plánování obnovy po havárii: 

 Připusťte možnost havárie (živelní pohromy). 

 Zpracujte seznam hrozeb vztahujících se k organizaci a proveďte jejich kategorizaci. 

 Načrtněte si technologickou infrastrukturu organizace ve vztahu k plánu zachování 

kontinuity činností podniku a plánu obnovy.  

 Inventarizujte všechna aktiva organizace. 

 Zjistěte očekávaní ve vztahu k prováděným službám a definujte politiku pro výjimečné 

situace. 

 Zpracujte plán. 

 Otestujte tento plán. [38] 

 

5.3 Model Plánu zachování kontinuity činností a obnovy podniku 

 

Plán zachování kontinuity činností a obnovy podniku 

 

1. Podkladová část  

Tato část by měla obsahovat popis objektu, popis činností, kterými se firma zabývá, 

vymezení působností a pravomocí organizace, stanovení oblastí kritičnosti, důležitosti 

jednotlivých podnikových činností a procesů. 

Vymezení působnosti a pravomocí organizace – sestaví se organizační struktura 

s odpovědnostmi jednotlivých úseků. Popíší se jednotlivé úkoly v oblasti podnikové 

kontinuity a obnovy a přijatá preventivní opatření. Uvedou se konkrétní osoby odpovídající za 

plnění úkolů, které vyplývají z plánu kontinuity a řízení obnovy. 

Popis objektu a činností – znamená informace o objektu, prostředí, blízkém okolí, 

popis všech podnikových aktivit související se zaměřením podniku, uvedou se výrobní a jiné 

činnosti, předmět podnikání a další. 

Stanovení oblastí kritičnosti, důležitosti – doporučuji rozdělit procesy na tři oblasti 

kritičnosti, důležitosti pro jednotlivé podnikové činnosti a procesy: 

Oblast A - místa, která jsou zásadní pro uspokojení požadavků zákazníka nebo důležitá místa 

v otázkách bezpečnosti, která musí působit na „normální“ úrovní, nesmí být omezena ani 

zastavena. 
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Oblast B - místa, na kterých můžeme akceptovat snížení produktivity nebo krátkodobé 

uzavření. 

Oblast C - místa, kterým nevadí výrazné omezení produktivity nebo dlouhodobé uzavření, 

aniž by to mělo vliv na požadavky zákazníka, na plnění cílů a závazků. 

Pro stanovení kritičnosti, důležitosti pro jednotlivé podnikové činnosti a procesy je 

možno použít Formulář pro stanovení oblastí kritičnosti, důležitosti, který naleznete v příloze 

číslo 3.  

 

2. Závěry z analýzy a hodnocení rizik 

Zde jsou vložené skutečnosti zjištěné provedenou analýzou a hodnocením rizik a 

možné následky mimořádné události na činnost organizace.  

 

3. Operativní část  

Operativní část řeší konkrétní opatření k řešení zachování podnikové kontinuity a 

obnovy. Obsahuje souhrn prostředků a zdrojů, pohotovostní karty pro zachování kontinuity 

činností podniku, pohotovostní karty pro obnovu a komunikační plán.  

Souhrn prostředků a zdrojů -  obsahují všechny dostupné zdroje a prostředky pro 

řešení zachování kontinuity činností podniku, zajištění obnovy, jejich rozdělení, včetně jejich 

rozmístění. Jsou zde zahrnuty i finanční zdroje. 

Pohotovostní karty pro zachování kontinuity činností podniku - řeší způsob zachování 

kritických a důležitých služeb a činností zařazených do oblasti A. Charakterizují dopady 

v případě, že činnost nebude zachována, navrhují konkrétní opatření pro konkrétní situace 

včetně návrhu na prvotní zotavení systému. Pohotovostní karty se zpracovávají pro každou 

službu, činnost zařazenou do oblasti A zvlášť. Návrh pohotovostní karty je uložen v příloze 

číslo 4.  

Pohotovostní karty pro obnovu – popisují činnosti, opatření, potřebné prostředky pro 

zabezpečení obnovy a časový harmonogram. Pohotovostní karty se zpracovávají pro 

jednotlivé hrozby zvlášť s ohledem na zařazení procesu, činnosti do oblastí A, B, C, viz 

Formulář pro stanovení oblastí kritičnosti, důležitosti. Vzor pohotovostní karty, která může 

být použita při obnově, je v příloze č. 5. 

Opatření pro bezpečný návrat zaměstnanců na pracoviště – charakterizuje akce, které 

musí být provedeny, než se opět znovu rozjede provoz, výroba, podnikatelská činnost. 

Doporučuji sestavit kontrolní seznam, na základě kterého budou zodpovězeny otázky týkající 
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se bezpečnosti budov, pracovišť, zajištění bezpečnostních systémů (hasicích zařízení, ochrany 

objektu). Součástí opatření by mělo být i posouzení škod.   

Komunikační plán – obsahuje postupy vyrozumění, komunikační systém, popřípadě 

varovací systém, předávání informací, jednání s médii, spojení a důležitá telefonní čísla. 

 

4. Přílohová část 

V tomto úseku se vypracují metody prověřování plánu zachování kontinuity činností a 

obnovy podniku, druhy školení, způsoby aktualizace. Kromě toho se zde nachází další 

důležité podklady a dokumentace, grafická znázornění, např. rozmístění havarijních 

prostředků pro řešení mimořádné události, mapy, smlouvy a jiné. 
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6 ZÁVĚR  

 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostní dokumentací organizací a tvorbou zásad pro 

sestavení těchto dokumentací. Při zpracování diplomové práce jsem vycházela z dostupných 

informačních zdrojů na internetu, literárních zdrojů a zkušenostmi získaných v zaměstnání a 

při studiu.   

Rozborem zákonných požadavků bylo zjištěno, že jsou bezpečnostní dokumentace, 

které podniky a organizace musejí zpracovávat. Další bezpečnostní dokumentace, které 

nejsou právním řádem zcela ošetřeny, jsou plány zachování kontinuity činností podniku, plány 

obnovy a další. Z minulosti vyplývá, že podniky jsou stále častěji ohroženy mimořádnými 

událostmi, jako jsou cílené útoky, lokální výpadky energií, přírodní, technologické havárie, 

selhání lidského činitele. Z tohoto důvodu doporučuji, aby tyto plány měly organizace pro 

svou potřebu zpracované. K tomuto účelu mohou využít zásady pro sestavení bezpečnostní 

dokumentace. 

Zásady pro sestavení bezpečnostní dokumentace ukazují podnikům a organizacím 

jednoduchá pravidla pro tvorbu bezpečnostní dokumentace. Tyto zásady jsem ověřila při 

sestavování modelu plánu zachování kontinuity činností a obnovy podniku. Ke 

zpracované dokumentaci jsem přidala vytvořené formuláře pro zjednodušení produkce a 

manipulace se samotným plánem. 

Cílem práce bylo vypracovat zásady pro sestavení bezpečnostní dokumentace 

organizace. Zásady byly vypracovány a z nich byl pro příklad vymodelován plán zachování 

kontinuity činností a obnovy podniku. Z tohoto vyplývá, že cíl byl splněn.  

Za přínos diplomové práce lze označit rozbor bezpečnostní dokumentace, kterou 

vyžaduje právní řád a která právním řádem ošetřená není. Další preferencí práce je vytvoření 

obecných zásad pro sestavení bezpečnostní dokumentace organizace. Dle jednotlivých částí 

sestavených zásad lze velice jednoduše postupovat při tvorbě dokumentace. Veškeré 

náležitosti dokumentace mohou být využity jednotlivými podniky, institucemi a organizacemi 

při zpracování různých plánů pro řešení mimořádných událostí, které nejsou řešeny právním 

řádem.  
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8 PŘEHLED POUŢITÝCH ZKRATEK  

 

IZS................Integrovaný záchranný systém 

EU…………Evropská unie 

ČR…………Česká republika 

CNP……….Civilní nouzové plánování 

BOZP………Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

HZS...............Hasičský záchranný sbor 

SUJB ………Státní úřad pro jadernou bezpečnost  

BCP...............Business Continuity Planning, Plán podnikové kontinuity  

WTC……….World Trade Center, Světové obchodní centrum 

BMC……….Business Continuity Management, Řízení kontinuity organizace 

WHO……….Světová zdravotnická organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

9 PŘÍLOHY  

 

PŘÍLOHA Č. 1: Nejužívanější metody analýzy a hodnocení rizik  

PŘÍLOHA Č. 2: Pandemický plán organizace 

PŘÍLOHA Č. 3: Formulář pro stanovení oblastí kritičnosti, důležitosti 

PŘÍLOHA Č. 4: Pohotovostní karta pro zachování kontinuity činností podniku 

PŘÍLOHA Č. 5: Pohotovostní karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

PŘÍLOHA Č. 1: 

Nejuţívanější metody analýzy a hodnocení rizik jsou: 

 

Indexové metody Relative Ranking (RR) - bezpečnost procesu se klasifikuje podle indexu pro 

toxicitu látek a indexu pro požár a výbuch do tří kategorií nebezpečnosti. Principem metod je 

bodové ohodnocování dílčích operací procesu a procesních podmínek na základě stanovených 

výpočtů. 

Revize bezpečnosti Safety Review (SR) - Je založena na inspekčních pochůzkách na 

existujícím zařízení nebo posuzování výkresů v době projektování, často se využívá před 

spuštěním procesu. Metoda potřebuje navázání spolupráce a konzultace mezi analytikem a 

personálem. Revize bezpečnosti identifikuje nebezpečné podmínky a provozní postupy, 

analytik navrhuje ochranná opatření, která mohou být ověřována následnými kontrolami. 

Výsledkem je kvalitativní popis možných bezpečnostních problémů a nápravné činnosti. 

Kontrolní seznam Checklist Analysis (CL) - Analýza pomocí již existujícího kontrolního 

seznamu je jednoduchá metoda podávající otázky na nedostatky a odlišnosti provozního 

postupu a umožňuje tak navrhnout bezpečnostní zlepšení. 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis (PHA) - metoda využívá 

kombinace charakteristik procesu a typových situací ohrožení, po identifikaci nebezpečí se 

vyhodnocují možné příčiny, následky nehod a výsledkem je zařazení události do jedné ze čtyř 

kategorií nebezpečí: zanedbatelné, obvyklé, závažné a katastrofické nebezpečí. 

Analýza "Co se stane, když...." What-If Analysis (WI) - metoda je založena na brainstormingu, 

kdy zkušený tým identifikuje havarijní situace na základě kladení otázek typu: „Co se stane, 

když...“. Studie se provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým 

společně hledá odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje opatření. 

"Co se stane, když" / kontrolní seznam What-If / Checklist Analysis (WI/CL) – kombinace 

dvou metod "Co se stane, když" a kontrolního seznamu. 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis (HAZOP) - 

metoda vyvinutá k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu a k identifikování 

operačních problémů, k odhalování se využívá pevně stanovených slov tzv. klíčových slov - 

méně, více, není, a také, část, jiný, opak, časný, zpožděný, které se kombinují s procesními 

parametry jako například klíčové slovo „Není“ v kombinaci s parametrem “Tok“ dává 

odchylku “Není tok“. 
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Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) - Metoda 

sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo podnik, výsledkem je 

kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis (FTA) - je deduktivní metoda, která vyhledává 

jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a určuje příčiny těchto událostí, FTA je grafický 

model různých kombinací poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní 

systémovou poruchu nazývanou „vrcholová událost“, FTA postupuje od vrcholové události 

k jejím příčinám a vyhledává základní události, kterým je možné přiřadit pravděpodobnost. 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis (ETA) - metoda graficky vyjadřuje možné 

výsledky havárie vyplývající z iniciační události, ETA se nezabývá příčinami nežádoucí 

události, ale zvažuje další rozvoj události a tak poskytuje přehled o výši pravděpodobností 

možných výsledných událostí. 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis (CCA) - diagram zobrazuje vztahy 

mezi havarijními následky a jejich základními příčinami. 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis (HRA) - Je systematické hodnocení 

faktorů ovlivňujících práci operátorů, údržby, techniků a jiných zaměstnanců podniku, cílem 

je identifikovat potenciální lidské chyby, jejich příčiny a následky. [30]  
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PŘÍLOHA Č. 2: 

Pandemický plán organizace 

 

Pandemický plán organizace se svojí skladbou nejvíce přibližuje k plánům 

hygienických a protiepidemických opatření. Při popisu charakteristiky, obsahu a postupu při 

zpracování pandemického plánu organizace jsem vycházela z obecných zásad při plánování a 

z informací získaných v literatuře [6,8].  

 

CHARAKTERISTIKA PANDEMICKÉHO PLÁNU ORGANIZACE 

 

Pandemický plán organizace se zabývá pokyny pro řešení a zvládnutí mimořádných 

zdravotních událostí jako jsou infekce, epidemie, popřípadě pandemie v podnicích, které 

mohou být těmito událostmi ohroženy. Poskytuje návod všem zaměstnancům společnosti, 

smluvním partnerům, dodavatelům, návštěvníkům a osobám zdržujícím se ve společnosti, jak 

se zachovat v případech mimořádných zdravotních událostí. Obsahuje přehled o úkolech, 

odpovědnostech, opatřeních a nástrojích nezbytných k zajištění efektivního zvládnutí 

mimořádné události a to v souladu s platnými právními předpisy. Nákazy, pro které se plán 

zpracovává: 

 virus A H1N1 – chřipka (prasečí/mexická), 

 virus A H5N1 – ptačí chřipka, 

 infekční žloutenka, 

 další infekční nákazy. 

Možné následky mimořádných zdravotních událostí pro podnik: 

 vysoká nakažlivost, 

 vysoká nemocnost zaměstnanců,  

 absence v pracovním procesu, 

 oslabení infrastruktury, 

 neplnění závazků, 

 ztráta služeb, 

 ztráta zákazníků, 

 finanční ztráty 

 omezení provozu, 

 ztráta dobrého jména 

 úpadek závodu, instituce. 
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OBSAH PANDEMICKÉHO PLÁNU ORGANIZACE 

 

Náležitosti pandemického plánu organizace: 

 stanovení pravděpodobného ohrožení infekční nákazou, 

 preventivní opatření, 

 zajištění ochrany zaměstnanců před infekcí, 

 rizikové úrovně nákazy, 

 způsoby identifikace nákazy, 

 úkoly v případě identifikace nákazy, 

 rozdělení odpovědností, 

 rozvržení povinností, 

 zajištění lékařské odborné péče, 

 rozdělení specifických úkolů, 

 metody komunikace, 

 poskytování informací o nákaze, 

 souhrn nutných opatření, 

 rozpracování jednotlivých činností při různých úrovních nákazy, 

 identifikace nutných ochranných prostředků, 

 způsob pořizování ochranných prostředků, 

 postup při rozdělování ochranných prostředků, 

 likvidace použitých ochranných prostředků, 

 zabezpečení návratu zaměstnance na pracoviště, 

 opatření po návratu nakaženého zaměstnance zpět do pracovního procesu. 

Doporučuji následující dělení rizikových úrovní: 

 STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ – je normální stav, žádné nákazy se nevyskytují, popř. jsou 

možné identifikace nového infekčního onemocnění, infekce se nešíří. 

 STUPEŇ 1 – VAROVNÝ – prokázaná identifikace onemocnění obyvatel v regionu, 

v zemi, prokázaná infekce u zaměstnance, smluvního partnera nebo návštěvy, infekce se 

zatím nešíří, jsou pouze ojedinělé, výjimečné případy. 

 STUPEŇ 2 – ZÁVAŢNÝ – potvrzení šíření infekce mezi lidmi v regionu, v zemi, státu, 

vyhlášení epidemie krajskou hygienickou stanicí, výskyt choroby je omezen pouze na 

malé skupiny lidí, šíření je lokální, nedoporučuje se cestovat do postižených oblastí. 
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 STUPEŇ 3 – KRITICKÝ – potvrzení rozsáhlého šíření mezi lidmi v regionu, v zemi, 

státu, vyhlášení epidemie na většině území státu, systém zdravotní péče může být 

ohrožen, zakazuje se cestovat do postižených oblastí. 

I zde je nutné stanovit časový harmonogram jednotlivých činností a plnění 

specifických úkolů. Časový harmonogram by měl pokrývat následující aktivity: 

 činnosti a úkoly před vypuknutím nákazy, 

 činnosti a úkoly v době nákazy, 

 činnosti a úkoly po odeznění nákazy. 

Dle časového harmonogramu můžeme lépe specifikovat aktivity a opatření na preventivní, 

nákazová, regenerační. Časovou posloupnost můžeme lépe vidět na obrázku číslo 8. 

 

 

 

Obr. č. 10: Časová posloupnost 

Zdroj: vlastní 

 

Preventivní opatření – popisují postupy a činnosti jednotlivých organizačních 

struktur v době před infekcí, především způsoby prevence před nákazou, zajištění patřičných 

dodavatelských smluv k zabezpečení ochranných prostředků, finančních rezerv a lidských 

zdrojů. Další aktivity budou v oblasti vyčlenění pracovníků, kteří jsou vystaveni zvýšenému 

riziku z hlediska nákazy. Zabezpečení profylaxe tohoto a klíčového personálu. Tyto činnosti 

se budou provádět při rizikové úrovni STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ. V tomto časovém úseku se 

bude provádět aktivity směřující ke kompletaci a aktualizaci pandemického plánu organizace. 
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Nákazová opatření – charakterizují postupy a činnosti jednotlivých organizačních 

struktur v době infekce, především se aktivuje zajištění ochranných prostředků, dále sledování 

pokynů státních orgánů, zvážení nutnosti služebních cest, proces v případě nutnosti zavření 

podniku, podávání informací a opatření k zamezení šíření infekce. Důležitou součástí 

nákazových opatření jsou činnosti vedoucí k identifikaci nákazy, provádění školení 

zaměstnanců a spolupráce se střediskem závodní preventivní péče. Nákazová opatření se 

provádí při vyhlášení rizikových úrovních STUPEŇ 1 – STUPEŇ 3.  

Regenerační opatření – uvádí opatření po proběhlé nákaze, způsoby likvidace 

ochranných prostředků, způsoby zajištění bezpečného návratu zaměstnance do pracovního 

procesu, zajištění posouzení zdravotní způsobilosti a další.  

 

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PANDEMICKÉHO PLÁNU ORGANIZACE 

 

Při zpracování pandemického plánu můžeme vycházet z obecných pravidel 

plánovacího procesu, který byl již zmíněn v části 2 Plánování. Plánovací proces se skládá 

z následujících kroků: 

 uvědomování si příležitosti – předchází skutečnému plánování, budoucí možné příležitosti 

by měli být viděny jasně, kompletně, z hlediska silných a slabých stránek, jak řešit 

problémy, proč a co tím bude získáno,  

 stanovení cílů – cíle musí být přesně definované, měřitelný, reálné, tedy splnitelné 

s časovým rámcem a odpovědnou osobou, 

 vývoj předpokladů – znamená propojit minulost, přítomnost a budoucnost, k naplnění 

plánu je nezbytné budoucnost poznat, 

  určování alternativních postupů – je hledání a zkoumání alternativních postupů činností a 

to hlavně těch, které se zdají být reálné, 

 hodnocení alternativních postupů – aby bylo možné vybrat optimální alternativu, je nutno 

ji podrobit zhodnocení dle stanovených hodnotících kritérií, 

 výběr postupů – na základě vyhovění hodnotícím kritériím se vybere postup a příjme 

rozhodnutí, které může být kolektivní nebo individuální, 

 formulování podpůrných plánů – implementace optimální alternativy si může vyžádat 

realizaci dalších nezbytných kroků a tvorbu podpůrných plánů, 

 tvorba rozpočtu – je převedení plánu do číselné podoby pomocí rozpočtu, což je souhrn 

předpokládaných celkových příjmů, výdajů a výsledná bilance, 
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 plnění plánu a jeho průběžné hodnocení – teprve realizace a implementace plánu vede 

k dosažení stanovených cílů, důležité je nejen plnění plánu, ale i jeho hodnocení a 

odstraňování odchylek, 

 změny plánu – v případě, že dojde k významným kvalitativním a kvantitativním změnám, 

je nutno přistoupit ke změně plánu, 

 výsledné vyhodnocení – pokud jsou plány naplněny a cíle uskutečněny, je nutno provést 

výsledné hodnocení, které je zaměřeno na oblast investičních, provozních a personálních 

nákladů. [8] 

Graficky můžeme celý proces znázornit: 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Postup tvorby plánu 

Zdroj: vlastní  
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PANDEMICKÝ PLÁN ORGANIZACE 

 

Pandemický plán organizace si vytvoří všechny organizace a podniky, které budou 

chtít chránit své procesy a zaměstnance před možnou infekční nákazou. Pokud se firmy 

rozhodnou pro vytvoření tohoto plánu, bude se skládat z těchto částí: 

 podkladová část, 

 analýza a hodnocení rizik, 

 operativní část, 

 přílohová část. 

 

Pandemický plán organizace 

1. Podkladová část 

Podkladová část popisuje vymezení působnosti a pravomocí a popis objektu a činností. 

Vymezení působnosti a pravomocí organizace – sestaví se organizační struktura 

s odpovědnostmi jednotlivých úseků. Popíší se jednotlivé úkoly daných úseků. Uvedou se 

konkrétní osoby, které odpovídají za plnění úkolů vyplývajících z plánu, jejich jména, 

příjmení, funkční zařazení.  

Popis objektu a činností - znamená informace o objektu, prostředí, o všech podnikových 

aktivitách, uvedou se výrobní a jiné činnosti, předmět podnikání a další. 

2. Analýza a hodnocení rizik  

Popíše se možné ohrožení, skutečnosti zjištěné provedenou analýzou rizik. 

Možné nákazy – uvedou se možné infekční nákazy, které mohou organizaci postihnout včetně 

průvodních jevů, příznaků a možných následků. 

Rizikové úrovně – popíší se rizikové úrovně: 

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ – je normální stav, žádné nákazy se nevyskytují, popř. jsou 

možné identifikace nového infekčního onemocnění, infekce se nešíří. 

STUPEŇ 1 – VAROVNÝ – prokázaná identifikace onemocnění obyvatel v regionu, v zemi, 

prokázaná infekce u zaměstnance, smluvního partnera nebo návštěvy, infekce se zatím nešíří, 

jsou pouze ojedinělé, výjimečné případy. 

STUPEŇ 2 – ZÁVAŢNÝ – potvrzení šíření infekce mezi lidmi v regionu, v zemi, státu, 

vyhlášení epidemie krajskou hygienickou stanicí, výskyt choroby je omezen pouze na malé 

skupiny lidí, šíření je lokální, WHO – doporučuje necestovat do postižených oblastí. 
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STUPEŇ 3 – KRITICKÝ – potvrzení rozsáhlého šíření mezi lidmi v regionu, v zemi, státu, 

vyhlášení epidemie na většině území státu, systém zdravotní péče může být ohrožen, WHO – 

zakazuje cestovat do postižených oblastí. 

3. Operativní část 

Tato část obsahuje postupy a činnosti jednotlivých organizačních prvků a to v době před 

infekcí, v průběhu nákazy a po odeznění možné nákazy. Tedy má preventivní opatření, 

nákazová opatření, regenerační opatření. Dále souhrn prostředků a zdrojů, Plán zajištění 

ochranných prostředků, Komunikační plán. 

Preventivní opatření – popisují postupy a činnosti jednotlivých organizačních struktur v době 

před infekcí, především způsoby prevence před nákazou, zajištění patřičných dodavatelských 

smluv k zabezpečení ochranných prostředků, finančních rezerv a lidských zdrojů. Tyto 

činnosti se budou provádět při rizikové úrovni STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ. Pro názornější 

představu je možno tyto údaje zpracovat do tabulky viz níže. 

 

Tabulka č. 1: Činnosti organizačních prvků při rizikové úrovni STUPEŇ 0 

 GENERÁLNÍ 

ŘEDITELSTVÍ 

KRIZOVÝ 

MANAGEMENT 

MANAGENENT ZAMĚSTNANCI 

STUPEŇ 0 

NORMÁLNÍ 

Zde se popíší 

jednotlivé činnosti  

   

Zdroj: vlastní 

 

Nákazová opatření – charakterizují postupy a činnosti jednotlivých organizačních struktur 

v době infekce, především se aktivuje plán zajištění ochranných prostředků, dále sledování 

pokynů státních orgánů, zvážení nutnosti služebních cest, proces v případě nutnosti zavření 

podniku, podávání informací a opatření k zamezení šíření infekce. Důležitou součástí 

nákazových opatření jsou činnosti vedoucí k identifikaci nákazy. K tomuto účelu je vytvořen 

dotazník v případě infekční nákazy, který musí vyplnit všichni podezřelí zaměstnanci, 

smluvní partneři a návštěvníci, u kterých se objeví zneklidňující příznaky. Vzor tohoto 

dotazníku je v přílohové části.  

Nákazová opatření se provádí při vyhlášení rizikových úrovní STUPEŇ 1 – STUPEŇ 3. Opět 

pro názornost jsou jednotlivé úkoly organizačních struktur rozpracované do přehledné tabulky 

číslo 2. 
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Tabulka č. 2: Činnosti organizačních prvků při rizikových úrovních 

 GENERÁLNÍ 

ŘEDITELSTVÍ 

KRIZOVÝ 

MANAGEMENT 
MANAGENENT ZAMĚSTNANCI 

STUPEŇ 1 

VAROVNÝ 

Zde se popíší 

jednotlivé činnosti  

   

STUPEŇ 2 

ZÁVAŢNÝ 

    

STUPEŇ 3 

KRITICKÝ 

    

Zdroj: vlastní 

 

Regenerační opatření – uvádí opatření po proběhlé nákaze, způsoby likvidace ochranných 

prostředků, způsoby zajištění bezpečného návratu zaměstnance do pracovního procesu, 

zajištění posouzení zdravotní způsobilosti a další.  

Souhrn prostředků a zdrojů -  obsahují všechny dostupné zdroje a prostředky včetně 

finančních zdrojů pro řešení mimořádné události.  

Plán zajištění ochranných prostředků - pomáhá vytipovat vhodné ochranné prostředky, 

popisuje způsob a účel jejich použití. Zpracovává postupy jejich vydávání a likvidace. Týká 

se všech zaměstnanců, spolupracovníků a návštěvníků podniku. Ochranné prostředky jsou 

gumové rukavice, roušky, respirátory, dezinfekční mýdla, dezinfekční prostředky, prostředky 

dle nařízení Krajské hygienické stanice, dle vládních nařízení k dané nákaze nebo WHO. 

Komunikační plán – obsahuje postupy vyrozumění zaměstnanců a příslušných orgánů o 

vzniklé infekci, komunikační systém, postupy předávání informací, spojení, jednání s médii, 

důležitá telefonní čísla a odpovědné osoby. 

4. Přílohová část 

Přílohová část zahrnuje Dotazník v případě nákazy, způsoby aktualizace pandemického plánu 

organizace, uzavřené smlouvy a další důležité podklady, dokumentace, mapy a jiné. 
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Strana 1 

DOTAZNÍK V PŘÍPADĚ INFEKČNÍ NÁKAZY 

 

1. Odpovědná osoba (recepční, vedoucí) provede pohovor s podezřelou osobou 

2. Postupujte podle níže uvedeného schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zeptejte se na některé z následujících příznaků: 

 Teplota (>37°C), horečka (>39°C) 

 Bolest hlavy 

 Únava a slabost 

 Bolest v krku, kašel, bolesti na hrudi, potíže s dýcháním  

 Bolesti svalů, kloubů a jiné bolesti 

 Zvracení, průjem 

 Nedávné zahraniční cesty 

 Jste v kontaktu s nějakou nakaženou  osobou  

  

Vyskytují se 

některé příznaky 

popsané výše 

Žádné příznaky 

popsané výše se 

nevyskytují 

Nepravděpodobnost vzniku 

infekčního onemocnění 

 Uklidnit osobu 

 Doporučit návštěvu svého 

obvodního lékaře 

Osoba může být považována za 

nakaženou 

Vyplnit druhou stranu dotazníku 

Vyplňte také jména osob, které přišly 

do kontaktu s nakaženou osobou (ve 

vzdálenosti do 1 m nebo s ní byly 

v uzavřené místnosti déle jak 60 min) 

Izolovat zaměstnance s cílem zabránit dalšímu 

šíření infekce (izolační místnost). Poskytnout 

zaměstnancům ochranné prostředky, zajistit 

způsob odvozu (domů, do zdravotního střediska) 

 

Informovat závodní lékaře a poradit se na dalším 

postupu 

Oznámit lidem, že byli v kontaktu 

s podezřelou osobou 

Poučit tyto osoby, že pokud se u nich 

objeví do 4 dnů příznaky nákazy, že 

musí zůstat doma a dále postupovat 

dle nařízení svého ošetřujícího lékaře 

Izolovat pracovní místo, kde osoba 

pracovala, popř. společné prostory a zajistit 

jejich dezinfekci a důkladné vyčistění 
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Strana 2 

 

 

 

 1. PŘÍZNAKY – identifikujte příznaky. 

 

  Teplota 

(>37°C), horečka 

(>39°C) 

  Dušnost, dýchací potíže   Bolesti svalů, kloubů, 

břicha 

  Kašel   Bolesti hlavy   Nechutenství 

  Malátnost   Bolesti břicha   Zvracení 

  Průjem   Ostatní: 

___________________________ 

 

 

Další zdravotní potíže: 

 

 

 

2. OSOBY, KTERÉ PŘIŠLY DO KONTAKTU S POSTIŢENÝM 
Vypište všechny osoby, které přišly do kontaktu s postiženou osobou, to znamená, že se 

vyskytovaly v blízkosti postižené osoby ve vzdálenosti do 1 m nebo s postiženou osobou byli 

v uzavřené místnosti déle jak 60 min. 
Tyto osoby budou poučeny, že pokud se u nich objeví do 4 dnů příznaky nákazy, musí zůstat 

doma a dále postupovat dle nařízení svého ošetřujícího lékaře. 

 

 

JMÉNO KONTAKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMÉNO HODNOTITELE: 

 

 

DATUM/PODPIS: 

 

 

JMÉNO ZAMĚSTNANCE: 

 

 

OSOBNÍ ČÍSLO: ODDĚLENÍ: 



60 

PŘÍLOHA Č. 3 

Formulář pro stanovení oblastí kritičnosti, důleţitosti 

 

Stanovte oblasti kritičnosti, důležitosti pro jednotlivé procesy ve všech vašich činnostech, ve 

všech oborech včetně zaměstnanců, produktů a služeb. 

OBLAT A – místa, která jsou zásadní pro uspokojení požadavků zákazníka nebo důležitá 

místa v otázkách bezpečnosti, která musí působit na „normální“ úrovní, nesmí být omezena 

ani zastavena 

OBLAST B – místa, na kterých můžeme akceptovat snížení produktivity nebo krátkodobé 

uzavření 

OBLAT C – místa, kterým nevadí výrazné omezení produktivity nebo dlouhodobé uzavření, 

aniž by to mělo vliv na požadavky zákazníka, na plnění cílů a závazků 

 

PROCESY V OBLASTI 

A 

PROCESY V OBLASTI 

B 

PROCESY V OBLASTI 

C 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Pohotovostní karta pro zachování kontinuity činností podniku 

 

ODDĚLENÍ / ODBOR  

SLUŢBA / PRODUKT / 

ČINNOST 

 zařazená do oblasti A 

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA  

za službu / produkt  

Jméno 

 

Telefon E-mail 

adresa 

DOPADY:  

v případě, že činnost nebude 

zachována 

vyjmenujte všechny dopady, 

které se tohoto odvětví týkají. 

 

 

 

 

PREVENCE: 

charakterizujte způsoby 

ochrany dané činnosti 

 

AKTIVAČNÍ POSTUP: 

popište postup, jak zachovat 

základní služby/produkty 

 

 

OBVYKLÉ ZDROJE:  

REZERVNÍ ZDROJE: 

přehled zdrojů, smluvní služby, 

kontaktní informace – personál, 

vybavení 

 

 

 

 

ZPŮSOB KOMUNIKACE: 

vyrozumění, komunikační 

strategie 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ ZOTAVENÍ: 

způsob uvedení provozu do 

akceptovatelného stavu 

 

 

ZPRACOVAL:  

SCHVÁLIL:  
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PŘÍLOHA Č. 5: 

POHOTOVOSTNÍ KARTA 
 

Zpracujte kartu pro každou hrozbu  

Vypište jednotlivé procesy v dané oblasti 

Vypište opatření, činnosti dle časového harmonogramu, co je v danou dobu nutno vykonat  

 

POHOTOVOSTNÍ KARTA pro hrozbu: 

  POPIS ČINNOSTÍ, OPATŘENÍ V ČASOVÝCH USECÍCH 

PROCESY, FUNKCE 

V DANÉ OBLASTI 

v době vzniku 

mimořádné události > 2 hod 2 – 24 hod do 2 dní do týdne 

            

            

            

            

            

            

            

            

 


