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 Předmětem této diplomové práce je zanalyzovat činnost krizového štábu na všech 

jeho úrovních. Poté bylo zmapováno jak funguje systém v zahraničí, konkrétně na 

Slovensku. Dále byla provedena analýza cvičného zasedání krizového štábu na úrovni obce 

s rozšířenou působností. Byl navržen systém na podporu a zefektivnění rozhodování 

krizového štábu. 
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The subject of this thesis is to analyze the aktivity of  the crisis start at all its levels. 

Then they found how the system works abroad, specifically in the Slovak Republic. 

Furhtermore, an analysis of a training session at the Cisis Staff of municipalities with 

extended powers. System has been designed to support and stremline decision-making 

Task Force.  
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1 Úvod 

 

Každá společnost se po celou svou existenci musí potýkat s mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi, které ovlivňují její vývoj. Lidstvo se v závislosti 

na stupni svého vývoje snaží následkům těchto mimořádných událostí ubránit. Být 

připraven na řešení mimořádných událostí se dotýká téměř všech oblastí života společnosti. 

Pro řešení krizových situací jsou hejtmani kraje a starostové obcí oprávněni zřídit si 

jako svůj pracovní orgán krizový štáb. Ten napomáhá plnit úkoly, které mu stanovil 

zvláštní předpis. 

U  členů krizového štábu je velice důležitá týmová práce. Ale bohužel se krizový 

štáb nesetkává příliš často a nejsou přivyklý pracovat pospolu. Příprava krizového štábu 

probíhá především na úrovni jejich vědomostí. 

Členové  krizového štábu musí řešit spoustu nepředvídaných okolností. Při kterých 

jde hlavně o záchranu životů, zdraví, majetku a životního prostředí. 

Důležitou roli hraje také čas. Protože jeho nedostatek může mít fatální následky. 

Rozhodování musí být rychlé a bez prodlev. 

Cílem diplomové práce je popsat činnost krizového štábu na jednotlivých úrovních 

státní správy a samosprávy. Dále zanalyzovat stávající systém podpory rozhodování 

činností krizového štábu na úrovni obce s rozšířenou působností a navrhnout systém 

opatření, která by vedla k efektivnější práci krizového štábu. 
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2 Rešerše literatury 

 

ŠENOVSKÝ, M. – ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu: management 

záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 

80-86634-55-8. 

Kniha vymezuje právní rámec v oblast krizového řízení pro příslušníky a pracovníky 

služeb zařazených do Integrovaného záchranného systému. Jsou zde popsány vzájemné 

vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení (bezpečnostní rady, krizové štáby). 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M.: Bezpečnostní plánování. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-52-4. 

Tato publikace se zabývá problematikou managementu a plánování v oblasti krizového 

řízení. Vymezuje se zde  pojem bezpečnostní plánování. Dále jsou zde jednotlivé oblasti 

plánovacích aktivit dokumentovány. Je zde zmíněna problematika ochrany informací při 

plánování bezpečnosti státu. 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o změně krizového řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Nařízení se pro potřeby krizových štábů věnuje obsahu činností a složení bezpečnostní 

rady a  krizového štábu kraje, obce s rozšířenou působností a obce. 

 

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

uspořádání krizového štábu kraje, obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace 

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

 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonu (krizový zákon), v 

platném znění 

Tento zákon stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České Republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení. 
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3 Bezpečnostní rady 

 

Úkolem státu a orgánů územní samosprávy je zabezpečit připravenost na řešení 

krizových situací. Koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace jsou bezpečnostní 

rady. Tyto orgány jsou zřízené jak na úrovni státu, kraje a určených obcí. U obcí, které 

nejsou obcemi určenými na základě zákona, se bezpečnostní rady obcí nezřizují. 

 Složení bezpečnostních rad je určeno zákonem, tím je zajištěno to, aby v rámci 

jednotlivých správních území fungovala příslušná úroveň bezpečnostního systému státu. 

 Z pohledu vedoucího představitele územní veřejné správy, kterým je hejtman kraje 

(starosta určené obce), se při zajišťování bezpečnosti na daném území rozlišují následující 

režimy: 

• denní režim, 

• činnost dle ročního plánu práce,  

• činnost při koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• řešení krizových situací. 

 

Při vzniku krizové situace se členové bezpečnostních rad stávají členy příslušných 

krizových štábů. Tímto opatřením je zajištěna kontinuita mezi fází připravenosti na řešení 

krizových situací a fází jejich řešení. [1] 

 

3.1 Bezpečnostní rada státu 
 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády určeným ke koordinaci 

problematiky bezpečnosti České republiky a k přípravě návrhů opatření k jejímu 

zajišťování. 

 Složení a činnost Bezpečnostní rady státu je usměrněna usneseními vlády. Podle 

nich se obvykle odvíjí i počet členů Bezpečnostní rady státu. Počet členů bezpečnostní 

rady státu se v různých volebních obdobích různí. Předsedou BRS je vždy předseda vlády. 

Místopředsedou BRS bývá 1. místopředseda vlády. Dalšími členy jsou zpravidla: 

• ministr vnitra, 

• ministr zahraničních věcí, 

• ministr spravedlnosti, 
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• ministr obrany, 

• ministr průmyslu a obchodu, 

• ministr zdravotnictví, 

• ministr informatiky. 

 

Schůze BRS se dále účastní guvernér České národní banky, předseda Správy 

státních hmotných rezerv a vedoucí Úřadu vlády České republiky.  

Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat 

od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich 

působnosti. [2] 

Funkční období členů Bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím vlády. 

Činnost Bezpečnostní rady státu je vymezena Statutem Bezpečnostní rady státu a 

Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu. 

 

K zabezpečení připravenosti zřídila pracovní výbory Bezpečnostní rady státu: 

• Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních 

věcí), 

• Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany), 

• Výbor pro civilní nouzové plánování (gesci ministra vnitra), 

• Výbor pro zpravodajskou činnost (gesci předsedy vlády). [1] 

 

3.1.1 Činnost bezpečnostní rady státu 
 

 Jednání BRS jsou neveřejná. Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, 

pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů. Záznamy obsahující program a 

usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. 

 Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou 

za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS. [2] 
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3.2 Bezpečnostní rada kraje 
 

 Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace 

na úrovni kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman kraje, který jmenuje členy 

bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní Rada kraje má nejvíce 10 členů. 

 Právní předpisy stanoví hejtmanovi kraje povinnost, aby za členy bezpečnostní rady 

kraje (obr. č. 1) jmenoval vždy: 

• náměstka hejtmana, 

• ředitele krajského úřadu, 

• příslušníka Policie ČR určeného policejním prezidentem, 

• ředitele hasičského záchranného sboru kraje, 

• příslušníka Armády ČR určeného náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, 

• ředitele územně příslušného územního střediska zdravotnické záchranné služby (ÚS 

ZZS), 

• zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, jehož zároveň jmenuje tajemníkem 

bezpečnostní rady kraje. 

 

Hejtman má možnost při jmenování zbývajících dvou členů bezpečnostní rady kraje 

přizpůsobit složení Bezpečnostní rady kraje místním podmínkám. 

Tajemníkem bezpečnostní rady kraj je zpravidla jmenován zaměstnanec kraje 

zařazený do krajského úřadu, který působí v bezpečnostní oblasti. Toto opatření má za cíl 

zajistit kontinuitu činností na úseku připravenosti na řešení krizových situací a při jejich 

řešení. 

Prostřednictvím bezpečnostní rady kraje může hejtman kraje, jako jeden z orgánu 

kraje, naplňovat zákonem stanovenou povinnost k zajištění připravenosti kraje. 

Členové bezpečnostní rady kraje jsou do funkcí jmenování obvykle jmenovacím 

dekretem a vybaveni průkazem člena bezpečnostní rady kraje.[1] 
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Obrázek 1 Struktura bezpečnostní rady kraje 

 

3.2.1 Činnost bezpečnostní rady kraje 
 

Činnost bezpečnostní rady kraje se řídí jednacím řádem bezpečnostní rady, který 

schvaluje předseda bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje se schází 

k pravidelným zasedáním podle ročního plánu práce, který si tento orgán schválil. 

V případě potřeby může dojít také k mimořádnému zasedání bezpečnostní rady kraje. [4] 

Činnost bezpečnostní rady kraje.1 

 

Bezpečnostní rada kraje posuzuje vždy: 

• možná rizika vzniku krizové situace v kraji,  

• dokumentaci obcí, kterým hasičský záchranný sbor kraje uložil povinnost rozpracovat 

vybrané úkoly krizového plánu kraje,  

• roční zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému 

v kraji a v případě potřeby navrhuje posílení těchto složek. [3] 

 

3.3 Bezpečnostní rada určené obce 
 

Bezpečnostní rada určené obce je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové 

situace pro správní území určené obce. Předsedou bezpečnostní rady určené obce je 

starosta určené obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady určené obce. Bezpečnostní 

rada určené obce má nejvíce  8 členů. 
                                                 
1 § 6 odst. 1  nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

Hejtman kraje  
předseda BR 

náměstek hejtmana ředitel HZS kraje 

ředitel krajského úřadu určený příslušník AČR 

tajemník bezpečnostní rady  ředitel ÚS ZZS 

určený příslušník PČR   2 zaměstnanci kraje 
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Právní předpis stanoví starostovi určené obce povinnost, aby za členy bezpečnostní 

rady určené obce(obr. č. 2) jmenoval: 

• místostarostu,  

• tajemníka obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, 

• příslušníka Policie ČR určeného policejním prezidentem nebo jím určeným služebním 

funkcionářem, 

• příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem, 

• velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce, je-li tento sbor zřízen a  

• zaměstnance určené obce, jehož jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady určené obce. 

 

Při jmenování zbývajícího člena bezpečnostní rady je starostovi určené obce dána 

možnost přizpůsobit složení bezpečnostní rady určené obce místním podmínkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Struktura BR určené obce 

 

Tajemníkem bezpečnostní rady určené obce je obvykle jmenován zaměstnanec 

určené obce zařazená do obecního úřadu, který působí v bezpečnostní oblasti. Toto 

opatření má za cíl zajistit kontinuitu činností na úseku připravenosti na řešení krizových 

situací a při jejich řešení. [1] 

 

Starosta ur čené obce  
předseda BR 

místostarosta  příslušník HZS kraje 

tajemník obecního úřadu velitel SDH určené obce 

tajemník BR zaměstnanec určené obce 

příslušník PČR 
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3.4 Činnost bezpečnostní rady určené obce 
 

Činnost bezpečnostní rady určené obce se řídí jednacím řádem bezpečnostní rady, 

který schvaluje předseda bezpečnostní rady. Jednací řád je vypracován v obdobném duchu 

jako jednací řád bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada určené obce se schází 

k pravidelným zasedáním podle ročního plánu práce, který si tento orgán schválil, 

v případě potřeby může dojít rovněž k mimořádnému zasedání bezpečnostní rady určené 

obce.2 [4] 

 

Závěry k projednávaným otázkám přijímá bezpečnostní rada určené obce formou 

usnesení. Tato usnesení jsou pro členy bezpečnostní rady určené obce závazná.[1]  

                                                 
2 § 8 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
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4 Krizové štáby 

 

Vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení, jiných orgánů (právnické osoby) 

zřizují k řešení krizových situací své pracovní orgány. Těmito pracovními orgány jsou 

krizové štáby. 

Rozlišují se krizové štáby zřízené u orgánů s územní působností a krizové štáby 

zřízené u ostatních orgánů nebo organizací. 

 

Krizové štáby u orgánů s územní působností jsou utvářeny na úrovni 

• státu – ústřední krizový štáb, 

• kraje – krizový štáb kraje, 

• určené obce – krizový štáb určené obce a 

• obce – krizový štáb obce. 

 

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

státní správy či organizací: 

• krizové štáby ministerstev a ostatních správních úřadů, 

• krizové štáby ostatních státních orgánů, 

• krizové štáby právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

 

Fungování krizových štábů je spojeno s vybranými režimy při zajišťování územní 

bezpečnosti. 

Pro činnost krizového štábu se obvykle vybavuje pracoviště krizového štábu. Mělo 

by být napojeno na náhradní zdroj elektrické energie, vybaveno nezbytnou výpočetní, 

komunikační, kancelářskou a další technikou. 

Prostorové požadavky na pracoviště krizového štábu představuje minimálně jednací 

místnost krizového štábu, prostor pro osoby zajišťující spojení, místnosti pro jednání 

odborných pracovních skupin činnost styčných orgánů, nezbytné prostory pro zabezpečení 

stravování, odpočinku a styku se sdělovacími prostředky, ostrahy pracoviště. 

Nezbytný požadavkem je také potřeba zabezpečování organizační  přípravy a 

materiálního vybavení pracoviště krizového štábu.[1] 
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4.1 Ústřední krizový štáb 
 

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. 

Aktivace ÚKŠ: 

• v případě hrozby vzniku krizové situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká 

bezpečnostních zájmů ČR, 

• po vzniku krizové situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká bezpečnostních 

zájmů ČR, 

• při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 

• při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, 

• při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a 

• při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních 

pohrom. 

 

O aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti na území ČR 

nebo z jiných závažných, jím pověřený místopředseda vlády. Návrh na aktivaci ÚKŠ může 

předsedovi vlády nebo pověřenému místopředsedovi vlády podat člen vlády. 

Při potřebě poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při 

potřebě zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních 

pohrom návrh na aktivaci ÚKŠ podává ministr zahraničních věcí.[1] 

 

4.1.1 Složení ÚKŠ 
 

Ústřední krizový štáb má 36 členů. Předsedu ÚKŠ jmenuje podle charakteru řešené 

situace předseda vlády následovně: 

a) Ministr obrany je předsedou ÚKŠ 

• v případě vnějšího vojenského ohrožení ČR, 

• při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a  

• při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na  obnovení a udržení 

míru. 

b) Ministr vnitra je předsedou ÚKŠ 

• v případě ostatních druhů ohrožení ČR, 

• při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a  
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• při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a 

živelních pohrom. 

 

Statut ÚKŠ vymezuje, který z členů ÚKŠ má hlas rozhodovací a který pouze hlas 

poradní. 

 Členové ÚKŠ mohou být na zasedání ÚKŠ ve výjimečných případech zastoupeni 

pověřeným pracovníkem svého úřadu. Pověřený zástupce má v takovém případě stejná 

práva a povinnosti jako řádný člen ÚKŠ. Stálým účastníkem jednání ÚKŠ je ředitel 

sekretariátu Bezpečnostní rady státu. 

 V případech, kdy jsou nařízena mimořádná veterinární opatření a vzniklé ohrožení 

má povahu mimořádné události, jejíž následky vedou ke vzniku krizové situace 

na celostátní úrovni a ÚKŠ je aktivován z tohoto důvodu, zasedá Ústřední povodňové 

komise v rámci ÚKŠ. 

 Je-li v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav a ÚKŠ je 

aktivován z tohoto důvodu, zasedá Ústřední povodňové komise v rámci ÚKŠ a členové 

Ústřední povodňové komise se stávají členy ÚKŠ, pokud již nejsou členy ÚKŠ. 

 

4.1.2 Působnost ÚKŠ 
 

 K hlavním úkolům ÚKŠ patří zejména příprava návrhů na řešení situace: 

• po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 

• při hrozbě vzniku krizové situace, 

• při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 

• při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru,  

• při organizaci humanitární pomoci ČR do zahraničí většího rozsahu, 

• při zapojení ČR do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí, kromě vysílání 

záchranných jednotek, 

• při jiných závažných situacích dotýkajících se bezpečnostních zájmů ČR. 

 

Návrhy na řešení předcházejících situacích překládá ÚKŠ na schůzi Bezpečnostní 

rady státu nebo v případě nebezpečí z prodlení, podle rozhodnutí předsedy vlády, přímo 

na schůzi vlády. ÚKŠ plní dále následující úkoly: 
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• zabezpečuje koordinaci opatření prováděných správními úřady a orgány územní 

samosprávy, 

• zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních organizací, 

• zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územní samosprávy a informuje BRS, 

• posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy, 

• připravuje pro BRS opatření k řešení situace a podklady pro přijímání rozhodnutí 

vyžadujících schválení vládou, případně schválení Parlamentu České republiky. 

 

4.2 Krizový štáb kraje 
 

K řešení krizových situací s působností pro území kraje zřizuje hejtman kraje jako 

svůj pracovní orgán krizový štáb kraje. Ke svolání krizového štábu kraje může dojít 

v těchto případech: 

• 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 MV při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• jde o úkol prováděný při cvičení. 

 

4.2.1 Složení krizového štábu kraje 

Počet členů krizového štábu kraje není závazně stanoven. Právní předpis pouze 

stanoví doporučené složení krizového štábu kraje (obr. č. 3). Členy krizového štábu kraje 

jsou: 

• členové příslušné bezpečnostní rady, 

• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Stálou pracovní skupinu tvoří: 

o tajemník krizového štábu, 

o pracovníci krajského úřadu, 

o zástupci složek IZS s krajskou působností, 
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o odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. Toto opatření 

má za cíl zajisti kontinuitu činností na úseku připravenosti na řešení krizových situací a při 

jejich řešení. 

 

 

Obrázek 3 Struktura KŠ kraje 

 
 O složení krizového štábu při řešení konkrétní mimořádné události nebo krizové 

situace rozhoduje vedoucí krizového štábu. 

 Vnitřní členění stálé pracovní skupiny s přihlédnutím k realizovanému procesu 

řízení a podrobnosti k činnosti upravuje Metodika Ministerstva vnitra. [1] 

 Krizový štáb kraje 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. [4] 

  

4.2.2 Činnost krizového štábu kraje  
 

Činnost krizového štábu kraje se obvykle řídí jeho jednacím řádem. Tento 

dokument schvaluje vedoucí příslušného krizového štábu. Pro činnost krizového štábu 

kraje může být rovněž zpracována Metodika práce krizového štábu kraje. 

 

Po aktivaci krizového štábu kraje zahájí nepřetržitou činnost stálá pracovní skupina 

KŠK. Plenární zasedání krizového štábu kraje se svolává podle potřeby. 

Stálá pracovní skupina KŠK při řešení krizové nebo při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací:3 

                                                 
3 § 12 odst. 4  nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

Hejtman kraje 
vedoucí KŠ 

členové BR stálá pracovní 
 skupina 

tajemník KŠ pracovníci  
krajského úřadu 

 

zástupci 
 složek IZS 

odborníci dle 
 řešené situace 



 20 

 

Krizový štáb kraj na svém plenárním zasedání zejména: 

• projednává zásadní záležitosti týkající se řešení krizové situace, 

• projednává přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních 

práv a svobod, 

• posuzuje přiměřenost krizový opatření přijatých v určených obcích, 

• navrhuje pozastavení, změnu nebo zrušení krizových opatření přijatých v určených 

obcích, 

• doporučuje převedení plnění úkolů starosty na zmocněnce v případě závažných 

nedostatků v jeho práci v době krizového stavu. 

 

Postupy  probíhající v krizovém štábu při přípravě rozhodnutí pro vedoucího 

krizového štábu a s nimi spojené informační toky. 

Významným prvkem pro komunikaci při řešení krizové situace na úrovni kraje či 

obce s rozšířenou působností je územně příslušné operační a informační středisko IZS, 

které je stálým orgánem pro koordinaci složek IZS na daném území. 

 

4.3 Krizový štáb určené obce 
 

 K řešení krizových situací ve správním území obce s rozšířenou působností (určené 

obce) zřizuje starosta určené obce jako svůj pracovní orgán krizový štáb určené obce. 

  

 Starosta určené obce aktivuje krizový štáb určené obce v případě, že: 

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

do působnosti určené obce, 

• je vyhlášeni krizový stav pro celé území státu, 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 MV při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• jde o úkol prováděný při cvičení. 
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4.3.1 Složení krizového štábu určené obce 
 

 Počet členů krizového štábu určené obce není závazně stanoven. Právní předpis 

pouze stanoví doporučné složení krizového štábu určené obce (obr. č. 4). Členy krizového 

štábu určené obce jsou: 

• členové bezpečnostní rady určené obce, 

• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 

Stálou pracovní skupinu tvoří: 

• tajemník krizového štábu, 

• pracovníci obecního úřadu určené obce, 

• zástupci složek IZS s působností ve správním území určené obce, 

• odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situaci. 

 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník bezpečnostní rady určené obce. Toto 

opatření má za cíl zajistit kontinuitu činností na úseku připravenosti na  řešení krizových 

situací a při jejich řešení. 

 

 

Obrázek 4 Složení krizového štábu kraje 

 

 Vnitřní členění stálé pracovní skupiny s přihlédnutím k realizovanému procesu 

řízení doporučuje metodika Ministerstva vnitra. 

Starosta určené obce 
vedoucí KŠ 

členové BR stálá pracovní 
 skupina 

tajemník KŠ pracovníci  
obecního úřadu 
 

zástupci 
 složek IZS 

odborníci dle 
 řešené situace 
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 O složení krizového štábu určené obce při řešení konkrétní mimořádné události 

nebo krizové situace rozhoduje vedoucí krizového štábu operativně.[1] 

 

4.3.2 Činnost krizového štábu určené obce 
 

 Činnost krizového štábu určené obce se řídí jeho jednacím řádem. Ten schvaluje 

vedoucí příslušného krizového štábu. Obsahově je jednací řád krizového štábu určené obce 

obdobou jednacího řádu krizového štábu kraje. 

 Taktéž může mít krizový štáb určené obce  vypracovánu vlastní metodiku činnosti, 

která obsahuje postupy při zpracovávání jednotlivých pracovních dokumentů, vzory 

různých hlášení a zpráv a další. 

 Po aktivaci krizového štábu určené obce zahájí nepřetržitou činnost stálá pracovní 

skupina krizového štábu určené obce. Plenární zasedání krizového štábu určené obce 

se svolává podle potřeby. 

Stálá pracovní skupina krizového štábu při řešení krizové situace nebo při 

koordinaci záchranných a likvidačních prací:4 

 

4.4 Krizový štáb obce 
 

 Starosta obce může zřídit k řešení krizových situací krizový štáb obce. V takovém 

případě se jedná o pracovní orgán starosty obce. Právní přepisy řeší problematiku složení 

a činnosti krizového štábu obce velmi obecně. Platí přiměřené zásady činnosti krizového 

štábu určené obce. 

 Na úrovni obce není povinnost zřídit bezpečnostní radu obce, a proto je možné při 

určení složení krizového štábu obce postupovat několika způsoby. 

 Do krizového štábu lze jmenovat odborníky, kteří jsou dostupní na území obce. Je-

 li při obecní radě zřízena bezpečnostní komise rady, je možné do krizového štábu obce 

jmenovat její členy. 

 

 

                                                 
4 § 12 odst. 4  nařízení vlády č. 462/2000 Sb 
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Krizový štáb je pracovním orgánem starosty obce. V době krizového stavu plní 

starosta obce následující úkoly: 

• zabezpečuje 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. 

 

Hlavní aktivity činností krizového štábu obce lze spojit s podpůrnou činností 

orgánům obce, které při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí mají 

za povinnost zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách obce. 

Pokud je nutné k provedení krizových opatření v podmínkách obce vydat nařízení 

obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšením na úřední desce 

obecního úřadu. Nařízení obce se také zveřejní dalšími způsoby, které jsou v obci obvyklé, 

především prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 

Stejně se bude  postupovat při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce. 

Náklady, které budou vynaloženy na provedení krizových opatření, hradí obce 

ze svého rozpočtu. 

Vnitřně bude krizový štáb obce fungovat jako krizový štáb určené obce.[1] 

 

4.5 Krizové štáby ministerstev a dalších orgánů a organizací 
 

 V zákoně nejsou stanoveny podrobnosti o složení a fungování krizových štábů 

ministerstev, jiných správních úřadů, ostatních orgánů státní správy i krizových štábech 

právnických a podnikajících fyzických osob. 

  Složení těchto krizových štábů složek a jejich činnost musí zabezpečovat plnění 

úkolů těchto orgánů (organizací) při řešení krizových situací. Doporučuje se, aby krizový 

štáb byl složen ze sekretariátu krizového štábu a dalších osob, které jmenuje příslušný 

vedoucí úřadu či organizace. Z důvodů zachování kontinuity mezi režimem připravenosti 

na krizové situace a režimem řešení krizové situace se na plnění úkolů sekretariátu 

krizového štábu bude podílet zejména organizační článek daného orgánu či organizace, 

který se problematikou krizového řízení zabývá. 
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Po aktivaci krizového štábu pracuje sekretariát krizového štábu nepřetržitě. Plenární  

zasedání krizového štábu bude probíhat podle potřeby. 

 Vnitřní činnost těchto krizových štábů se řídí vlastní vypracovanou metodikou a 

dalšími plánovacími dokumenty, jako je krizový plán a plán akceschopnosti orgánu 

(organizace).[1] 
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5 Systém krizového řízení Slovenské republiky. 

 

Je důležité se podívat jak systém krizového řízení funguje v jiných zemích. Pro 

srovnání jsem si vybrala Slovenskou republiku. Kde je systém krizového řízení podobný  

jako v České republice. 

 

5.1 Orgány krizového řízení SR 
• vláda, 

• ministerstva, 

• národní banka Slovenska, 

• krajské úřady, 

• okresní úřady, 

• obce. [5] 

 

5.2 Štatút krizového štábu města 

Každá obec na Slovenku se řídí podle Štatútu krizového štábu. 

 

Štatút Krízového štábu se vydává podle § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o 

řízení státu v krizových situacích mimo době války a válečného stavu pro jeho zřízení 

jako orgán krizového řízení.  

 

Informace z jednání krizového štábu města pro veřejnost a oznamovací prostředky 

poskytuje primátor města – předseda krizového štábu (určený mluvčí). 

 

5.2.1 Složení krizového štábu SR 

• Předseda krizového štábu - primátor města, 

• Podpředseda krizového štábu – přednosta, 

• Členy krizového štábu jsou: 

o Tajemník – pracovník CO MsÚ, 
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o Náčelník – státní, obecní nebo městské policie, 

o Velitel okresního hasičského a záchranného sboru, 

o Zástupce zdravotnického zařízení, 

o Zástupce humanitární dobrovolné jednotky Slovenského Červeného kříže (pokud 

je v obci, jiných humanitárních organizacích), 

o Určení zástupci právnických osob a podnikatelů, 

o Vybraní zástupci státních organizací, 

o Určení pracovníci obecního zastupitelstva. 

Členy krizového štábu jmenuje a odvolává primátor města. Do funkce je ustanovuje 

ustanovacím dekretem. 

V případě vzniku krizové situace se členové krizového štábu vždy svolávají podle potřeby 

v závislosti na její charakteristice a na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu. 

• Členem krizového štábu se dočasně stává 

o Pověřený zástupce organizace ve které ke krizové situaci došlo 

o Pověřený zástupce organizace, které je mimořádnou událostí bezprostředně 

ohrožená. 

Členové krizového štábu jsou při výkonu své funkce v nevyhnutelných případech 

nahrazeni delegovanými funkcionáři po souhlase předsedy krizového štábu, vybaveni 

příslušnými pravomocemi. 

 

5.2.2 Postavení a působnost KŠ SR 
 

Krizový štáb je výkonným a koordinačním orgánem primátora města na řešení 

krizové situace v období mimo času války a válečného stavu. 

Krizový štáb při přípravě a řešení krizových situací provádí tyto činnosti: 

• Analyzuje a vyhodnocuje rizika vzniku krizové situace. 

• Navrhuje opatření na řešení krizové situace s podkladem na přijímání rozhodnutí 

primátora města. 

• Koordinuje činnost podnikatelů a právnických osob při civilním nouzovým 

zásobováním. 

Řídí činnost záchranného systému města, profesionálních záchranných složek nasazených 

ve městě, síly a prostředky civilní ochrany obyvatelstva přidělených se: 
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• Souhlasem obvodního úřadu a humanitárních organizací při organizování záchranných, 

lokalizačních a likvidačních prací. 

• Organizuje součinnost s právnickými osobami, fyzickými osobami, samosprávou 

v případě, že mimořádná událost nemůže zvládnout vlastními silami. 

• Vykonává opatření na řešení krizových situací, organizuje a řídí záchranné, lokalizační 

a likvidační práce v prostoru vzniku mimořádné události když nepatří do působnosti 

orgánů státní správy, právnických osob anebo podnikatelů na území města. 

• Vykonává opatření pomoci postiženému obyvatelstvu, organizuje režimy života, rozvíjí 

systém varování obyvatelstva a vyrozumění osob. 

• Přijímá opatření pro materiálně-technického zabezpečení a vykonávání záchranných, 

lokalizačních a likvidačních prácí. 

• Zabezpečuje evakuaci obyvatelstva, nouzové zásobování a nouzové ubytování. 

• Shromažďuje osobní údaje o počtu osob, totožnosti osob, které se v době krizové 

situace nacházejí na území města a odevzdává je obvodnímu úřadu oboru krizového 

řízení. 

• Vytváří informační systém a zabezpečuje odevzdává informace o mimořádné události 

orgánům státní správy, ohroženým subjektům obyvatelstvu. 

• Vyžaduje poskytování pomoci od obvodního úřadů odboru krizového řízení. 

 

5.2.3 Způsob zasedaní krizového štábu 
 

• Řádné zasedání krizového štábu města svolává předseda krizového štábu na základě 

plánu činnosti nejméně 2 x ročně. Zasedání organizačně připravuje štáb CO obce. 

Zasedání řídí primátor města – předseda krizového štábu města, v jeho nepřítomnosti 

zástupce předsedy krizového štábu. 

• V případě hrozby, nebo vzniku krizové situace se uskutečňují mimořádné zasedání 

na základě přímého příkazu předsedy krizového štábu. 

• Na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu se mohou na zasedání přizvat další 

zástupci státních orgánů, právnických osob, kterých je na jednáních potřebná 

• Ze zasedání zpracovává tajemník krizového štábu obce zápis a usnesení, které zasílá 

dotknutým členům krizového štábu města, kteří se zasedání zúčastnili nebo předkládali 

informace. Člen, kterého stanovisko se nepřijalo je oprávněný žádat, aby se to uvedlo 

v zápise. 
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• Krizový štáb je způsobilý usnášet se, když je přítomná nadpoloviční většina členů. 

Na platnost usnesení je potřební souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

Usnesení se přijímá hlasování. V neodkladných případech se souhlasem předsedy 

krizového štábu může člena zastupovat ním pověřený zástupce, který koná vždy 

osobně, přičemž ze zastupování vznikají práva a povinnosti zastoupenému. 

• V čase mezi zasedáními rozhoduje o vykonání závažných opatření předseda krizového 

štábu. O těchto opatřeních informuje na nejbližším zasedáním. Předseda krizového 

štábu může rozhodnout o výjezdním zasedáním v případech, když je potřebné na místě 

posoudit okruh projednávaných problémů. Mimořádné zasedání krizového štábu 

předseda krizového štábu svolává většinou při vzniku mimořádné události. 

 

5.2.4 Průběh jednání a rozhodování krizového štábu 
 

• Po otevření zasedání krizového štábu města předsedající informuje přítomné 

o projednávaným programu. Zejména při mimořádných zasedání stručně informuje 

o vzniknuté nebo hrozící krizové situaci (mimořádné události). 

• Členové krizového štábu města mohou doplnit program o další body nebo stanoviska 

specialistů, expertů. Rovněž se posoudí možnost výjezdového zasedání v místě krizové 

situace. 

• Členové krizového štábu města mohou k jednotlivým bodům předložit konstruktivní, 

věcné připomínky týkající se řešení situace. Předsedající rozhodně jak budou 

připomínky akceptované a toto nařídí uvést v zápise. 

• Krizový štáb města vypracuje návrhy usnesení nebo příkazů na řešení jednotlivých úloh 

(krizové situace – mimořádné události) 

• Usnesení a příkazy po schválení primátora města se vyhotovuje v písemné formě a 

vydávají se všem dotknutým složkám. Usnesení se vyhotovuje v běžné administrativní 

podobě, příkazy podle vzorů. 

• Průběhu jednání krizového štábu města se vyhotoví písemný záznam, do kterého se 

zapisují závěry jednání a dohodnuté opatření. Rovněž musí být zapsané připomínky 

členů krizového štábu města anebo přizvaných specialistů, kteří nebyli akceptované. 

Zápis vyhotovuje, zabezpečuje jeho uložení a archivování určená osoba ze štábu CO 

města. Součástí zápisu jsou podklady, tabulky, analýzy apod. 
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• Usnesení a zápis z jednání krizového štábu města podpisuje předseda krizového štábu 

města anebo zplnomocněný zástupce určený primátorem města, který vedl jednání. 

 

5.2.5 Štáb CO města 
 

• Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností 

krizového štábu města. 

• Štáb CO města koordinuje a zabezpečuje organizační administrativně-technickou 

činnost krizového štábu, vedle plánovací, vykazovací a organizační dokumentaci 

krizového štábu. Kromě toho: 

o Odpovídá za včasné rozeslání usnesení a podkladů účastníkům jednání 

o Odpovídá za vypracování zápisu z každého řádného a mimořádného jednání 

krizového štábu města; zabezpečuje evidenci uložených úloh, příkazů usnesení a 

zajišťuje kontrolu jejich plnění; o stavě plnění informuje předsedu krizového 

štábu.[6] 

 

5.3 Metodika činnosti krizového štábu Slovenské republiky 

 
Metodika slouží k podpoře rozhodování KŠ. Jsou zde uvedeny v časovém souladu 

kroky činností, které vykonávají členové KŠ, štáb CO a ObÚ zapojených orgánů . 
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Obrázek 5 Činnost krizového štábu Slovenské republiky 

 
 

Popis jednotlivých kroků činností krizového štábu SR 

1. Vznik mimořádné události  

ObÚ zapojených orgánů  

- získává informace o vzniku MU, vyhodnocuje průběh jejího vývoje 

2. Svolání krizového štábu 

předseda KŠ 

- vydává pokyny štábu CO ke svolání  krizového štábu 

štáb CO  

- na základě pokynů starosty obce ObÚ vykonávají svolání členů KŠ  

- vykonává činnost podle zpracované metodiky štábu CO pro činnost po vzniku 

MU 

18.  řízení ZLLP 
 

19.  vydání příkazu 
primátora města 

k ukončení ZLLP 
 

20.  vydání příkazu 
primátora města 

k odvolání 
mimořádné situace 

KONEC 

21.  zpracování 
denního souhrnu 

hlášení o situací na 
ohroženém území a 

o průběhu 
vykonávání ZLLP 

 

průběžně průběžně 

podle situace podle situace 

podle situace podle situace 

denně v 8,00 hod. 
se stavem k 6,00 

hod.a v 20,00 
hod.se stavem 

k 18,00 
 

Čas MPD Čas PD 
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3. Informace o vzniku MU 

štáb CO 

- zpracovává a na Odbor KR ObÚ předkládá prvotní informace o vzniku MU 

4. Vyslání výjezdové skupiny 

štáb CO 

- získává informace a doplnění informací o skutečné situaci, rozsahu škod, 

postižení a ohrožení obyvatelstva 

5. Činnost do zasednutí KŠ 

členové KŠ 

- na základě obdržených informaci vykonávají zhodnocení vzniklé MU a 

připravují opatření na její řešení 

- připravují příkaz primátora města uvedením sil a prostředků do pohotovosti 

ObÚ zapojených orgánů  

- získávají a vyhodnocují informace o MU, udržují spojení s určenými 

právnickými osobami 

Sestavují prognózy možného vývoje MU z jejich odborného hlediska 

Podle odbornosti vyhodnocují situaci na teritoriu, podílejí se na přípravě činnosti KŠ 

města 

6. První zasedání KŠ ObÚ 

předseda KŠ informuje KŠ: 

- vzniku MU na teritoriu, jejich následků a jejich prognóze 

- situaci na teritoriu a už vykonaných opatřeních k záchraně obyvatelstva 

členové KŠ  

- v souladu s obdrženými informace hodnotí situaci a předkládají návrhy 

odborných opatření k jejich řešení 

- navrhují odborné opatření k vydání příkazu primátora města k vyhlášení 

mimořádné situace na ohroženém území 

ObÚ, zapojených orgánů  

- získávají informace o situaci na teritoriu, tyto vyhodnocují a zpracovávají návrhy 

na vyhlášení mimořádné situace na teritoriu 
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7. Vyhlášení mimořádné situace na ohroženém území 

členové KŠ 

- na ohroženém území, podpředsedovi KŠ předkládají podklady ke zpracování 

příkazu primátora města k vyhlášení mimořádné situace 

místopředseda KŠ 

- vydává příkaz na vyhlášení MS na ohroženém území 

členové KŠ 

- zabezpečují plnění úkolů v souladu s vydanými příkazy primátora města 

k vyhlášení MS 

ObÚ, zapojených orgánů  

- pokračují v získávání informací o situaci na ohroženém území, vyhodnocují 

situaci, předkládají prognózy jejího vývoje. 

Předkládají návrhy ke zpracování příkazu starosty obce k vyhlášení MS 

Plní úkoly v zabezpečování opatření k ochraně obyvatelstva. 

Spolupracují s právnickými osobami a podnikateli v plnění úkolů v souladu 

s vydanými příkazy primátora města 

8. Zabezpečení ochrany obyvatelstva po vzniku MU 

místopředseda KŠ 

- KŠ předkládá informaci o stavě zabezpečení ochrany obyvatelstva po vzniku 

MU na ohroženém území 

předseda KŠ 

V případě podezření z použití biologických anebo bakteriologických prostředků 

předkládá návrh na uzavření postiženého území. 

členové KŠ 

Předkládají informace o stavu zabezpečení ochrany sil a prostředků nasazených 

při ZLLP. 

štáb CO 

Zpracovává doklad vedoucího štábu CO o stavu zabezpečení ochrany obyvatelstva: 

- o zabezpečení obyvatelstva PIO a ukrytí 

- o stavu prostředků pro varování a vyrozumění 

zapojených orgánů  

Sledují a vyhodnocují následky MU u podřízených a zapojených orgánů . 

Zabezpečují opatření uložené k ochraně života a zdraví obyvatelstva a zvířat. 
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9. Uvedení sil a prostředků pro provedení ZLLP do pohotovosti 

místopředseda KŠ 

 KŠ předkládá přehled vlastních sil a prostředků pro potřebu území. 

členové KŠ 

 Předkládají přehled vlastních sil a prostředků k nasazení do prostorů MU. 

Místopředseda KŠ 

Řídí zpracování příkazu primátora města k uvedení sil a prostředků do pohotovosti. 

Odbor KR 

 Zpracovává a předkládá přehled sil a prostředků na teritoriu města. 

Štáb CO 

Zpracovává a KŠ předkládá přehled o vyčleněných vlastních sil a prostředků 

k provedení ZLLP.  

10.  Provedení příkazu primátora města k uvedení sil a prostředků k nasazení 

předseda KŠ 

Vydá příkaz k uvedení určených sil a prostředků do pohotovosti. 

členové KŠ 

Zabezpečují plnění úkolů v souladu s vydanými příkazy. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Sledují a vyhodnocují uvádění sil a prostředků k provedení ZLLP do pohotovosti. 

11.  Vydání příkazu primátora města k uzavření postiženého území 

členové KŠ 

Na základě skutečné situace na teritoriu a k zabezpečení provedení ZLLP připravují 

podklady k uzavření postiženého území. 

zástupce PZ a městské policie 

Ve spolupráci s KŠ zpracovává návrh příkazu k uzavření postiženého území. 

předseda KŠ 

Vydává příkaz k uzavření postiženého území. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Zpracovávají odborné podklady k uzavření prostoru postiženého území. 

Realizují opatření k vydání příkazu primátora města. 
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12.  Vydání příkazu primátora města k ochraně obyvatelstva na ohroženém území 

místopředseda KŠ 

Ve spolupráci s členy KŠ zpracovává návrh příkazu primátora města k zabezpečení 

postiženého obyvatelstva.  

předseda KŠ 

Vydává příkaz přednosty ObÚ k zabezpečení postiženého obyvatelstva 

Štáb CO 

Zpracovává návrhy na zabezpečení postiženého obyvatelstva. 

Sledují a vyhodnocují realizaci vydaného příkazu primátora města. 

13.  Vydání příkazu primátora města k vyhlášení evakuace 

místopředseda KŠ  

- případě evakuace předkládá návrh a požadavky k vyhlášení evakuace 

z ohroženého území 

- koordinuje zpracování příkazu primátora města k provedení evakuace 

- vydává nařízení odboru KŘ ke svolání evakuační komise 

předseda KŠ 

Vydává příkaz k provedení evakuace z ohroženého území. 

odbor KŘ 

- zpracovává a krizovému štábu předkládá požadavky na evakuaci konkrétním 

návrhem na její řešení 

- vykonává svolání evakuační komise 

14.  Vydání příkazu primátora města k určené komunikaci k provedení ZLLP 

členové KŠ 

S ohledem na dislokaci sil a prostředků, předkládají návrh na určení komunikací 

k nasazení sil a prostředků pro provedení ZLLP.  

zástupce PZ 

Řídí a koordinuj zpracování příkazu na určení komunikací k provedení ZLLP. 

předseda KŠ 

Vydává příkaz starosty obce k určení komunikací k provedení ZLLP. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Krizovému štábu předkládají návrh silničních komunikací k nasazení sil a 

prostředků pro provedení ZLLP. 

Realizují opatření vydaného příkazu primátora města. 
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15.  Vydání příkazu primátora města k rozvinutí místa řízení ZLLP 

místopředseda KŠ  

Řídí a koordinuje zpracování příkazu přednosty ObÚ k rozvinutí místa řízení 

ZLLP.   

členové KŠ 

Zabezpečují přípravu místa řízení v souladu s vydaným příkazem primátora města.    

Štáb CO 

Podle potřeby se podílejí na přípravě místa řízení.      

16.  Příprava příkazu primátora města k provedení ZLLP 

členové KŠ 

Místopředsedovi KŠ předkládají návrh na nasazení sil a prostředků k provedení 

ZLLP. 

místopředseda KŠ 

Koordinuje a řídí zpracování příkazu primátora města k provedení ZLLP. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Zpracovávají návrh na nasazení sil a prostředků k provedení ZLLP. 

17.  Vydání příkazu k provedení ZLLP 

předseda KŠ 

Vydává příkaz primátora města k provedení ZLLP. 

členové KŠ 

Zabezpečují realizaci vydaného příkazu ve svojí působnosti. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Sledují a vyhodnocují nasazení sil a prostředků k provedení ZLLP. 

18.  Řízení ZLLP 

místopředseda KŠ 

- průběžně informuje KŠ o příchodu a nasazení sil a prostředků k provedení ZLLP 

- řídí a koordinuje činnost nasazených sil a prostředků 

- v případě potřeby předkládá KŠ požadavky a návrhy k nasazení dalších sil a 

prostředků 

členové KŠ 

- sledují a vyhodnocují průběh provádění ZLLP 

předseda KŠ 

Na základě návrhů a doporučení KŠ vydává další příkazy a nařízení k zabezpečení 

ochrany obyvatelstva a k provedení ZLLP. 
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Krizový štáb 

- zabezpečuje nepřetržité sledování a vyhodnocování průběhu provádění ZLLP 

- průběžně informuje předsedu KŠ města, nadřízené a zapojené orgány a 

organizace o vývoji situace na teritoriu 

- informuje nadřízené a zapojené orgány a organizace o průběhu provádění ZLLP 

- informuje o stavu zabezpečení ochrany obyvatelstva 

- podle potřeby vyžaduje od nadřízených a zapojených složek nasazení jednotek a 

techniky v jejich podřízenosti 

Plní další úkoly podle pokynů a nařízení předsedy KŠ ObÚ v rámci své působnosti. 

předseda KŠ 

Stanovuje termíny a místo dalších zasedání KŠ 

členové KŠ 

V období mezi jednotlivými zasedáními KŠ, sekretariátu KŠ nahlašují místo svého 

pobytu pro případ opakovaného svolání KŠ. 

odbor KŘ 

Vede přehled o nasazení sil a prostředků k provedení ZLLP. 

Sledují a vyhodnocují situaci na teritoriu obce. Podle požadavků KŠ zpracovávají a 

předkládají návrhy opatření k zabezpečení ochrany sil a prostředků nasazených při 

vykonávání ZLLP. 

Štáb CO 

- řídí a koordinuje provádění ZLLP nasazenými silami a prostředky 

- na základě průběhu provádění ZLLP zpracovávají a KŠ předkládají požadavky 

k nasazení dalších sil a prostředků včetně ASR apod. 

- podle požadavků KÚ informuje koordinační středisko o průběhu provádění 

ZLLP 

zapojené orgány 

- sledují a vyhodnocují průběh provádění ZLLP a podle pokynů KŠ zabezpečují 

další opatření  

- sledují plnění vydaných příkazů k zabezpečení ochrany obyvatelstva a 

k provádění ZLLP 

- sledují a vyhodnocují v rámci své působnosti průběh provádění ZLLP 

Zpracovávají a předkládají informace o průběhu provádění ZLLP a o zabezpečení 

činnosti podřízených složek. 

Plní další úkoly podle pokynů KS. 
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19.  Vydání příkazu primátora města k ukončení ZLLP 

krizový štáb 

Připraví příkaz primátora města k ukončení ZLLP. 

předseda KŠ 

Vydá příkaz k ukončení ZLLP. 

Realizuje opatření v souladu s vydaným příkazem primátora města. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Připravují podklady pro KŠ k vydání příkazu primátora města k ukončení ZLLP. 

Realizuje opatření v souladu s vydaným příkazem primátora města. 

20.  Vydání příkazu primátora města k odvolání mimořádné situace 

krizový štáb 

Připraví příkaz primátora města k odvolání mimořádné situace. 

předseda KŠ 

Vydává příkaz k odvolání mimořádné situace. 

místopředseda  

Zabezpečuje odvolání mimořádné situace na ohroženém území. 

ObÚ, zapojených orgánů  

Připravují podklady pro KŠ k vydání příkazu primátora města k odvolání 

mimořádné situace. 

Realizují opatření z vydaného příkazu primátora města v rámci své působnosti. 

Štáb CO 

Ve spolupráci s právnickými osobami a podnikateli zabezpečuje odvolání

 mimořádné situace varovným signálem CO „Konec ohrožení“. 

21.  Zpracování denního souhrnu hlášení o situací na ohroženém území a o průběhu 

vykonávání ZLLP 

krizový štáb ObÚ 

Zpracovává souhrnné hlášení. 

předseda KŠ 

 Schvaluje souhrnné hlášení. 

místopředseda KŠ 

 Zabezpečuje odeslání souhrnných hlášení. 

ObÚ, zapojených orgánů  

 Zpracovávají a KŠ předkládají podklady do souhrnných hlášení. 
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6 Krizový štáb a stálá pracovní skupina  

6.1 Organizace stálé pracovní skupiny ČR 
 

Stálá pracovní skupina se člení na pět pracovních skupin krizového štábu (odborné 

skupiny), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní 

skupiny podle rozpisu činností uvedených v příloze č. 1. Jedná se o odborné skupiny: 

a) součinnosti a komunikace, 

b) týlového zabezpečení, 

c) analýzy situace a plánování, 

d) nasazení sil a prostředků, 

e) ochrany obyvatelstva. 

 

Krizové štáby krajů a obcí nad 100 tisíc obyvatel mohou zřídit sekretariát krizového 

štábu jako šestou odbornou skupinu. 

V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, 

kteří jsou vedoucími těchto skupin podle zvláštního právního předpisu.5 Vedoucí stálé 

pracovní  skupiny (vedoucí směny) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu, 

pokud byl sekretariát zřízen. 

 

Členové odborných skupin jsou pomocníky vedoucích odborných skupin a členy 

krizového štábu jsou jen v případě, že jsou zástupci složek integrovaného záchranného 

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

situace podle zvláštního právního předpisu.6 

Tajemník krizového štábu plní ve stálé pracovní skupině úkoly spojené s činnostmi, 

které v době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečují spolupráci organizačních celků 

a není zařazen v žádné odborné skupině. 

Obce, které nezřizují bezpečnostní radu obce podle zvláštního právního předpisu7 a 

jejich starosta zřídil krizový 

štáb, mohou stálou pracovní skupinu organizovat a členit podle místních možností nebo 

nevytvářet vůbec.[7] 

 
                                                 
5 §13 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
6 §13 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
7 § 18 odst. 2 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. 
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Obrázek 6 Organizační vztahy činnosti krizového štábu (upraveno dle [7]) 
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6.2 Pracoviště krizového štábu ČR 
 

Pro poklidnou a účinnou práci potřebují členové krizového štábu mít vyčleněné 

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

krizového štábu bylo jasný způsobem organizováno. Jak by mohla vypadat organizace 

pracoviště krizového štábu: 

• prostory, které jsou nutné a slouží ke zpříjemnění nepřetržitý chodu krizového 

štábu (stravování - kuchyňka, odpočinek, hygienické zázemí – WC, sprchy), 

• prostory, kde budou probíhat porady (jednání členů krizového štábu se specialisty 

nebo odborníky) 

Pro výběr vhodného prostory, kde budou probíhat společné schůze a pro práci stálé 

pracovní skupiny, a by bylo efektivnější, aby se oba prostory nacházeli v jedné budově. 

Takovými prostory mohou být například vhodné místnosti na obecním úřadě. Obecní úřad 

disponuje vším potřebným vybavením. 

 

Také je velmi podstatné, aby pracoviště které si vybereme pro účely krizového 

štábu bylo chráněno před škodlivými vlivy, nenacházelo se v blízkosti žádného možného 

vzniku mimořádné události. 

Pracoviště krizového štábu musí být pro svojí činnost náležitě vybaveno. 

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

nouzové zásobování elektrickou energii. K tomu to účelu by mohlo sloužit náhradní zdroje 

elektrické energie - agregát. Tento náhradní zdroj musí být schopen zajistit alespoň 

minimální chod nejnutnějších technických přístrojů, komunikační prostředků, osvětlení,  

popřípadě vytápění na el. energii.  

Pro členy krizového štábu musíme také zajisti zdravotnické zabezpečení. Pro 

případ, že by některý z členů potřeboval lékařskou pomoc. Též se musí zajistit zabezpečení 

objektu, kde bude krizový štáb pracovat. K tomuto účelu by byla vhodná například 

městská policie, která sídlit v budově městského úřadu. 

 

Pro činnost krizového štábu by mohlo sloužit další potřebné vybavení, jako 

například: 

• Kancelářské vybavení (kancelářský materiál, psací stroje, počítače,  komunikační a 

informační prostředky, výpočetní technika, rozmnožovací technika, dokumentační 

prostředky), 
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• Záznamová audiovizuální technika, 

• Spojové prostředky (rádiové, linkové, faxové, datové, optické a akustické přenosy), 

• Zaměstnanec, který by byli k dispozici (pomůže, donese, zařídí vše potřebné). 
 

 

6.3 Pracoviště stálé pracovní skupiny 
 

Pracoviště stálé pracovní skupiny musí plnit následující požadavky: 

• dostatečně velký prostor,  

• četný počet přípojek na rozvod el. energie pro použití všech technických, 

komunikačních a informačních prostředků, 

• prostředky pro zálohování – telefonní linky, přípojky, 

• vybavení pro zvukový záznam z jednání stálé pracovní skupiny, 

• místnost pro přípravu a vydávání občerstvení – plně vybavená kuchyně. 

 

6.4 Postup činnosti krizového štábu 

 

Postup činností KŠ na úrovni ORP při řešení krizové situace je řešen pomocí 

diagramu. Diagram obsahuje základní kroky od vznik MU, svolání KŠ, jeho zasedání, 

návrhů řešení, nasazení sil a prostředků. Ukončeno je zajištěním dokumentace, odesláním 

zprávy, vydání tiskové zprávy. 
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Obrázek 6 Postup činnosti KŠ 
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Popis jednotlivých kroků činností krizového štábu 

1. Vznik MU 

2. Ohlášení na OPIS IZS 

- obyvatelé nahlásí MU na OPIS  

3. OPIS informuje starostu 

- podle zjištěních údajů informuje o MU 

4. Velitel zásahu je na místě 

5. Starosta mapuje situaci 

- přímo na místě vzniku MU 

- zjištění stavu budov 

- postarání se o potřeby záchranářů 

6. Starosta žádá o svolání KŠ 

7. Starosta zvažuje vyhlášení  KS  

8. Příprava podkladů na vyhlášení KS 

- příprava všech potřebných dokumentů  

9. Svolání členů KŠ a odborníků 

- starosta dá pokyny tajemníkovi KŠ ke svolání KŠ 

- tajemník podle krizového seznamu telefonních čísle obvolá členy KŠ a 

odborníky 

- tajemník sepíše kdo se zúčastní a kdo ne 

- řekne jim den, hodinu a místo schůze 

10. Schůze KŠ a odborníků 

- provede se prezentace přítomných  

- projednává se daná situace 

- návrh na vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ   

11. Starosta vyhlásí stav nebezpečí 

- po předešlém projednání vyhlásí STAV NEBEZPEČÍ pro dané území 

12. Rozhodnutí oznámení 

- rozhodnutí o vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ oznámí na krajský úřad 

13. Vyvěšení rozhodnutí 

- rozhodnutí o vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ se vyvěsí na úřední desce 

- ohlásí se všem občanů pomocí rozhlasu, nedostupná místa budou zajištěna 

obecní policii 
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14. Schůze KŠ a odborníků 

- informování o vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ 

- uvedení důvod proč tak učinil a co k tomu vedlo 

15. Zahájení činnosti KŠ a odborníků 

- jednání o vzniklé situaci 

16. Návrh řešení   

- co bude potřeba zajistit  a udělat (uklizení zřícených domů, poskytnutí míst pro 

nouzové ubytování obyvatelstva) 

- HZS – požádá o další pomoc 

- pomoc se požádají Technické služby (např. přistavení kontejnerů) 

17. Nasazení sil a prostředků 

18. Starosta žádá o pomoc PO a FO 

- poskytnutí věcné pomoci a výpomoci 

19. Vyhodnocení stávajících opatření 

- starosta je průběžně informován o současném stavu 

20. Zrušení vyhlášené KS   

- podle aktuálních informací se rozhodne o zrušení vyhlášeného STAVU 

NEBEZPEČÍ 

21. Zajištění dokumentace   

22. Zaslání zprávy 

- zaslání podrobné zprávy o průběhu zasedání na krajský úřad 

 

Vydání sdělení pro sdělovací prostředky a veřejnost o zrušení vyhlášeného STAVU 

NEBEZPEČÍ 

Krizový štáb se schází po předchozí domluvě pravidelně po 8 hodinách. Z každého 

zasedání se sepíše zpráva. 



 48 

7 Systém podpory rozhodování krizového štábu 

 

Cvičné zasedání krizového štábu obce s rozšířenou působností proběhlo v 13. ledna 

2010.  

Při cvičném zasedání krizového štábu byla provedena analýza metodou Check list. 

(viz Příloha č. 2). Která byla zaměřena na skutečnosti, které podporu a zefektivňují 

rozhodování. 

 

Na základě analýzy jsem zjistila tyto nedostatky: 

Dosažitelnost členů 

• nedostatek v komunikaci spočívá v: 

o ne všichni členové a starostové jsou dostupní na krizových telefonech, hlavně 

starostové malých obcí jsou většinou nedostupní a to z důvodu: 

- krizové telefony jsou vypnuté 

- není dostatečně silný signál operátora 

- vybyté baterie v telefonu 

- nemají je u sebe a ani ve své blízkosti 

 

Mapové podklady 

• navrhuji vpracovat podrobnou tištěnou mapu, celé ORP 

• vypracovat mapy v elektronické podobě  

 

Dokumenty  

• seznam nasmlouvaných firem a osob  

o navrhuji další dokumenty jako např. dokument pro vyžádání prostředků od 

nasmlouvaných osob 

o seznam důležitých telefonních čísel  

 

Vhodné prostory 

• pro odpočinek – bude v některé z  kanceláři 

• pro sty se sdělovacími prostředky -  se zřídí v zasedací místnosti starosty 
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7.1 Prvky systému rozhodování krizového štábu 
 

 Technické prvky pro podporu rozhodování: 

 

Obrázek 7 Technické prvky 
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- pro osoby zajišťující spojení 

- pro jednání odborných skupin 

- zabezpečující stravování 

- odpočinek 

- pro styk se sdělovacími prostředky 

2) Vybavení místnosti 
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- mikrofon  

- reproduktory 

- nahrávací zařízení 

- centrální počítač (řídí veškerou dostupnou techniku v místnosti) 

- rádio 

- televize 

- fax 

- kopírka 

4) Náhradní zdroj el. energie 

- pro případ vypadnutí elektrické energie s veřejného zdroje, náhradní zdroj musí 

zajistit fungování v minimální podobě (přístrojů, topení, inf. zařízení, osvětlení) 

- náhradní zdroj energie – agregát 

5) Hygienické zázemí 

- WC  

- sprcha 

- umývárna 

6) Zabezpečení budovy 

- kamerový systém v budově i před budovou 

- alarm EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) 

- strážníci obecní policie (nacházejí se v budově MěÚ ) 

 

Listinné podklady:   

 

 

Obrázek 8 Listinné podklady 
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7) Plány a postupy řešení  

- krizový plán 

- havarijní plán 

- operační plány 

8) Dokumenty 

- žádost o poskytnutí věcných prostředků 

- žádost o poskytnutí pomoci 

- návrhy nařízení obce 

- závažné vyhlášky 

- návrhy opatření, doporučených řešení krizové situace nebo MU 

- návrhy tiskových prohlášení 

- neveřejné zřizovací dokumenty  

- vzorové dokumenty z krizových plánů 

- vzory tiskových prohlášení a informací pro veřejnost 

9) Mapové podklady 

- papírové mapy (celé ORP, města) 

- mapy v elektronické podobě  

10) Kancelářské potřeby 

 

Komunikační a vědomostní prvky: 

 

Obrázek 9 Komunikační a vědomostní prvky 

 
 

dosažitelnost členů 

 

způsoby 
komunikace 

 

praxe, cvičení 

 

znalosti, 
schopnosti 

 

dobré vztahy mezi 
členy 

 

občerstvení 
 

komunikační 
a vědomostní 

prvky 
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11) Dosažitelnost členů 

- každý člen má k dispozici krizový telefon, který by měl mít stále u sebe, pro 

případ potřeby, musí být neustále dosažitelný 

- pokud není dostupný, tak má za sebe domluveného zástupce 

- časový limit dosažení pohotovosti členů KŠ stanovuje vedoucí krizové štábu 

12) Způsoby komunikace 

- komunikace s členy je prováděna krizovými telefony, které zajišťuje 

telekomunikační sít O2, která může zajistit, že i při přetížené síti se dotyční spojí 

13) Praxe, cvičení 

- cvičení probíhá pravidelně 1 x za rok, neprobíhá jen když bylo ostré zasedání KŠ 

- z každým cvičení se prohlubuje praxe a sehranost týmu, což vede k zefektivnění 

činnosti KŠ 

- pravidelná účast na vzdělávacích programech  

14) Znalosti, schopnosti 

- členy KŠ jsou lidé, kteří pracují v daném oboru a mají potřebné znalosti, aby byli 

schopni rozhodovat  

15) Dostatečné informace o problému 

- monitorování a řádné předání informací od HZS a OPIS  

16) Dobré vztahy mezi členy 

17) Občerstvení  

- plně vybavená kuchyně pro přípravu jídla a pití 

- je velmi důležité, aby při zasedá se mohli členové občerstvit, napomáhá to 

k pozornosti a soustředěnosti  

 

 

Kontrolní seznam pro vedoucí krizového štábu. (viz Příloha č. 3). 
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8 Závěr 
 
 

Cílem této diplomové práce bylo popsat činnost krizového štábu na jednotlivých 

úrovních státní správy a samosprávy. Dále jsem zanalyzovala stávající systém podpory 

rozhodování činností KŠ na úrovni ORP a navrhla jsem opatření, která by vedla 

k efektivnější práci KŠ.  

 Práce je rozdělena na několik částí. V úvodu jsou popsány bezpečnostní rady a 

krizové štáby, jejich složení a činnosti při zdolávání krizových situacích ve všech úrovních 

státní správy a samosprávy. 

 Další části jsem se zabývala zmapováním krizového řízení v zahraničí, konkrétně 

na Slovensku. Postavením krizových štábů a jejich metodikou činností. 

 Dále jsem popsala postup činností krizového štábu na úrovni ORP, organizaci stálé 

pracovní skupiny, pracoviště KŠ a pracovní skupiny, jejich vybavení, které by mělo 

podporovat rozhodování a zefektivnit práci členů KŠ. 

 V poslední části jsem zanalyzovala cvičné zasedání KŠ na úrovni ORP. Analýza 

byla provedena z hlediska podpory rozhodování, kde jsem se zaměřila na skutečnosti, které 

vedou k zefektivnění práce a napomáhají k rozhodování. U nedostatků jsem navrhla 

vhodná opatření. Dále jsem vytvořila systém rozhodování. 

 Pro efektivní rozhodování bych navrhla kontrolní seznam skutečností, které 

napomáhají k rozhodování. Vedoucí krizového štábu by měl kontrolní seznam stále 

k dispozici. 

 



 54 

Seznam použité literatury 

 

[1] ŠENOVSKÝ, M. – ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu: 

management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-55-8. 

 

[2] URL: www.vlada.cz [cit. 26.3.2010]   

 

[3] URL: www.kr-zlinsky.cz [cit. 29.3.2010] 

 

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

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

znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

 

[5] ZÁKON 387/2002 Z. z.o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu 

 

[6] URL: http://www.pezinok.sk/?yggid=175 [cit. 20.2. 2010]   

 

[7] Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001, Věstník vlády pro orgány 

krajů, okresních úřadů a obcí, částka 9/2001 (tvz. Směrnice č. 9) 

 

 

 



 55 

 

Seznam použitých zkratek 

 
BRS  bezpečnostní rada státu 

CO  civilní ochrana 

CO MsÚ civilní ochrana městského úřadu 

HZS  hasičský záchranný sbor 

IZS  integrovaný záchranný systém 

KŠK   krizový štáb kraje 
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Příloha č. 1 Rozdělení činností  
 

1. Tajemník krizového štábu 

Tajemník krizového štábu zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními 

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

zabezpečuje, mimo jiných, zejména následující činnosti 

a) porady se zástupci organizačních složek orgánu krizového řízení, 

b) svolávání a řízení porad zástupců okresů resp. obcí, které jsou v územní působnosti 

orgánu krizového řízení. 

2. Vedoucí směny 

Vedoucí směny organizuje činnost stálé pracovní skupiny. Pro organizační zabezpečení 

činností krizového štábu využívá sekretariát krizového štábu, pokud je zřízen. Plní úkoly 

uvedené ve zvláštním právním předpisu 1) a dále zejména následující činnosti: 

a) organizaci a výkon služby ve stálé pracovní skupině zejména rozpis služeb ve stálé 

pracovní skupině, rozmístění pracovišť a pracovníků, vybavení pracovišť 

potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální, 

b) právní podporu krizovému štábu, 

c) koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího krizového štábu a 

složek integrovaného záchranného systému, styk s médii, zejména příprava 

informací pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových 

konferencí a styku s hromadnými sdělovacími prostředky, 

d) komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

e) administrativně personální podporu krizového štábu, 

f) zabezpečení krizového štábu a řízení 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, úklidu prostor, 

g) organizování výjezdů členů štábu na místa událostí. 

3. Vedoucí odborné skupiny součinnosti a komunikace 

Vedoucí odborné skupiny součinnosti a komunikace plní úkoly uvedené ve zvláštním 

právním předpisu 2) k tomu účelu zabezpečuje zejména následující činnosti 

a) součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek integrovaného 

záchranného systému a vedení časového snímku práce krizového štábu, 
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b) vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému 

o vzniklé situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách prostřednictvím 

operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, 

c) sjednocení požadavků na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb 

a radiového spojení, zejména organizace krizové komunikace pro danou situaci, 

provozování vyčleněných komunikačních prostředků a provádění údržby 

komunikačních prostředků, 

d) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a příprava a odesílání 

hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným krizovým štábům, 

e) plnění funkce podatelny krizového štábu, 

f) komunikační podporu všech členů krizového štábu při jejich činnosti a vedení 

protokolu o činnosti krizového štábu v součinnosti s krizovou podatelnou, 

g) preventivní pravidelnou kontrolu spojení a udržování základních i náhradních 

komunikačních kontrolních relací s ostatními krizovými štáby. 

Činnosti uvedené pod písmeny a), b) a g) u krajů a ORP zabezpečuje přímo operační a 

informační středisko integrovaného záchranného systému. 

4. Vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení 

Vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení působí v převážně hospodářské a 

logistické problematice, plní úkoly uvedené ve zvláštním právním předpisu 3) k tomu 

účelu zabezpečuje 

zejména následující činnosti 

a) sjednocení požadavků na zásobování nasazených složek integrovaného 

záchranného systému, zejména externích, veškerými potřebami materiálně 

technického zabezpečení, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, 

zdravotnických služeb apod., 

b) zásobování složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy 

energií a pohonnými hmotami v případech selhání jejich vlastních hospodářských 

mechanismů nebo vyčerpání zdrojů, 

c) zajišťování havarijních služeb, 

d) dopravní služby složkám integrovaného záchranného systému a osobám a transport 

materiálů, 

e) finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory, 

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

mimořádné události, 
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g) využívání systému hospodářských opatření pro krizové stavy podle zvláštního 

zákona 4) pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, 

h) využívání osobní a věcné pomoci právnických, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob podle zvláštního zákona.5) 

5. Vedoucí odborné skupiny analýzy situace a plánování 

Vedoucí odborné skupiny analýzy situace a plánování plní úkoly uvedené ve zvláštním 

právním předpisu,6) k tomu účelu zabezpečuje zejména následující činnosti 

a) analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události a prognózu dalšího vývoje, 

b) vyhodnocování využitelnosti krizových a havarijních plánů, 

c) tvorbu návrhu komplexu krizových a jiných opatření, případně Plánů řešení krizové 

situace, 

d) vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace, 

e) sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, projednávání případných opatření 

s obcemi a Policií ČR, 

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

g) monitoring a zabezpečování průzkumu v teritoriu. 

6. Vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků 

Vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků plní úkoly uvedené ve zvláštním 

právním předpisu,7) k tomu účelu zabezpečuje zejména následující činnosti 

a) soustřeďování informací o zásazích od velitelů zásahů prostřednictvím příslušných 

operačních středisek, 

b) vyhodnocování efektivnosti zásahů, 

c) vyhodnocování situace na jednotlivých místech zásahů složek integrovaného 

záchranného systému, 

d) vedení přehledů o nasazení složek integrovaného záchranného systému a ostatních 

sil a prostředků, 

e) vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, 

f) posuzování poskytování a vyžadování vnější (exteritoriální) pomoci. 

7. Vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatelstva 

Vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatelstva plní úkoly uvedené ve zvláštním právním 

předpisu,8) k tomu účelu zabezpečuje zejména následující činnosti 

a) poskytování a přijímání humanitární pomoci, případně organizování centra 

humanitární pomoci s využitím spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími 

se humanitární pomocí, 
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b) zabezpečení varování a informování obyvatelstva, poskytování úkrytu, 

organizování dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnického 

zabezpečení, registrace pohřešovaných, identifikace a pohřbívání mrtvých osob, 

ochrany hospodářského zvířectva, ochrana vodních zdrojů, ochrany kulturních 

památek a dalších ochranných opatření, 

c) sledování hygienicko-epidemiologické situace, 

d) pořizování centralizované evidence organizovaně nebo samovolně evakuovaných 

osob, 

e) zabezpečení evakuace obyvatelstva, jeho nouzového ubytování, stravování, 

zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva, 

f) poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu, 

g) zabezpečení odborné pomoci při radiačním nebo chemickém nebo biologickém 

nebezpečí. 
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Příloha č. 2  
 
Check list 
 

  Ano Ne poznámky 
1. praxe, cvi čení x   
2. dobré vztahy mezi členy x   
3. zabezpečení budovy    
    a) kamerový systém x   
    b) alarm EZS x   
    c) strážníci MP x   

4. znalosti, dovednosti x   

5. občerstvení x   

6. kancelářské potřeby x   
7. vhodné prostory    

    a) jednací místnost KŠ x   
    b) pro osoby zajišťující spojení x   
    c) pro jednání odborných skupin x   
    d) zabezpečující stravování x   
    e) odpočinek  x  
    f) pro styk se sdělovacími prostředky  x   

8. technic., komunik., inf. za řízení    

    a) 23 notebooků  x   

    b) dataprojektor x   
    c) promítací plátno x   
    d) tiskárny x   
    e) mikrofon x   
    f) reproduktory x   
    g) hlasovací zařízení x   
    h) nahrávací zařízení x   
    i) centrální počítač  x   

    j) rádio x   
    k) televize x   

    l) fax x   
    m) kopírka x   

9. náhradní zdroj x   
10. vybavení místností x   
11. hygienické zázemí x   

12. plány a postupy řešení  x   

13. dostate čné informace o problému x   
14. mapové podklady  x  
15. způsoby komunikace x   

16. dosažitelnost členů  x  
17. dokumenty  x  
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Příloha č. 3  
 
Kontrolní seznam pro vedoucí krizového štábu 
 

tabulka 1 kontrolní seznam 

prvek podpory vyhovuje poznámky 

Znalosti, schopnosti   

Praxe, cvičení   

Dosažitelnost členů   

Vhodné prostory   

    a) jednací místnost KŠ   

    b) pro osoby zajišťující spojení   

    c) pro jednání odborných skupin   

    d) zabezpečující stravování   

    e) odpočinek   

    f)  pro styk se sdělovacími prostředky   

Technické, komunikační a informační zařízení   

    a) 23 notebooků   

    b) dataprojektor   

    c)  promítací plátno   

    d) tiskárny   

    e) mikrofon   

    f) reproduktory   

    g) hlasovací zařízení   

    h) nahrávací zařízení   

        i) centrální počítač   

     j) rádio   

    k) televize   

    l) fax   

     m) kopírka   

Náhradní zdroj elektrické energie   

Vybavení místností   

    a) vhodná topná tělesa   

    b) osvětlení   

    c) pohodlné židle na sezení, stoly   

    d) clona oken   

Hygienické zázemí   

    a) WC   

    b) sprcha   

    c) umývárna   

Kancelářské potřeby   

Občerstvení   

Plány a postupy řešení   
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    a) tištěná forma    

    b) elektronická forma   

Dostatečné informace o problému   

Mapové podklady   

    a) papírové mapy   

    b)  mapy v elektronické podobě   

Dokumenty   

    a) žádost o poskytnutí věcných prostředků   

    b) žádost o poskytnutí pomoci   

    c) návrhy tiskových prohlášení   

    d) vzorové dokumenty z krizových plánů   

    e) vzory tiskových prohlášení a informací pro veřejnost   

Zabezpečení budovy   

    a)  kamerový systém   

    b) alarm EZS   

    c) strážníci obecní policie   

Dobré vztahy mezi členy   
 


