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 Diplomová práce se zabývá posouzením a rozborem činností členů krizových štábů 

obcí s rozšířenou působností. První část této práce je zaměřena na vysvětlení problematiky 

krizového řízení v České republice, ale i ve světě. Následuje vývoj a přehled současné krizové 

legislativy. Ve druhé části je definován krizový štáb, jeho složení a proveden rozbor činností 

členů krizového štábu obce s rozšířenou působností Dobruška. Na závěr je zpracován návrh 

plánu cvičení pro členy krizového štábu obce s rozšířenou působností Dobruška, sestávající se 

z teoretické části přípravy a praktické části. 

 

 

ANNOTATION 

 EHL, J.: Assessment a analysis of the activities and responsibility of the members of 

the crisis defence villages and municipalities. Graduation theses. Ostrava: VSB – Technical 

University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2010. 

 

Key words: Crisis staff, crisis management, crisis state, municipality with extended 
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This thesis deals with the assessment and analysis of the activities of members of the 

crisis staffs of municipalities with extended powers. The first part of this work is focused on 

explaining the problems of crisis management in the Czech Republic but also in the world. 

Followed by the development and review of current crisis legislation. In the second part the 

defined by crisis staff, its composition and analyzed the activities of members of the crisis 

staff. At the end of the draft plan is prepared exercises for members of crisis staff of 

municipalities with extended powers with extended powers Dobruska, consisting of 

theoretical and practical parts of training. 
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Úvod 

Rostoucí výskyt mimořádných událostí a růst jejich následků zvyšují riziko vzniku 

krizových situací pro jejichž zdárné řešení je nutná především dobrá koordinace všech složek, 

které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích. Na tomto principu byl vytvořen nejen 

integrovaný záchranný systém, ale i systém krizového řízení České republiky. 

Tato problematika je kryta specifickou legislativou, kterou náš stát reaguje na nové 

výzvy a rizika současné doby. Dávno se už nejedná o zpolitizované, nepopulární téma „civilní 

obrany“, které stálo na okraji zájmu veřejnosti, nýbrž o aktuální věci zásadního společenského 

významu. Katastrofické povodně v letech 1997, 2002 a 2009 nás všechny drsně poučily, že 

přírodní katastrofy mohou fatálně zasáhnout i naše území. Rozvíjející se industriální 

společnost zase přináší nejrůznější civilizační rizika, jako jsou např. dopravní nehody či 

ekologické havárie. A není vyloučeno, že i u nás může dojít k politicky motivovaným 

teroristickým činům, kde je prevence sice obtížná, ale připravenost k řešení následků 

kategoricky nutná. 

 S odstupem času se stále více ukazuje, že vzniku těmto jevům jako takovým nelze 

zabránit. Proto se jeví jako nezbytné, být na tyto události co nejlépe připraveni a v případě, že 

dojde k jejich vzniku, tak je úspěšně zvládnout s minimálními ztrátami.  

K těmto účelům jsou u obcí s rozšířenou působností zřizovány jako pracovní orgány 

k řešení krizových situací krizové štáby. Vzhledem k tomu, že při „ostrém“ zasedání 

krizového štábu jde většinou již o životy a zdraví lidí, je nutné, aby členové krizového štábu 

byli schopni reagovat na vzniklé krizové situace. Pro tyto případy se jeví jako nejvhodnější 

způsob přípravy, provádění pravidelných cvičení krizových štábů. 

Tato práce je zaměřena na rozbor činností a odpovědností členů krizových štábů ORP. 

Součástí této práce bude i návrh plánu cvičení krizových štábů ORP sestávající se z teoretické 

části přípravy a praktické části pro Krizový štáb ORP Dobruška.   

 

Cílem této práce je: 

� provést rozbor činností členů krizového štábu ORP, 

� navrhnout plán cvičení pro členy Krizového štábu ORP Dobruška, sestávající se z 

teoretické části přípravy a praktické části, kde budou prověřeny odborné znalosti členů 

Krizového štábu ORP Dobruška. 
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1 Rešerše 

 
ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. Ostrava: 

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

Tato publikace seznamuje příslušníky a pracovníky služeb zařazených do 

Integrovaného záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení, 

dále popisuje systém krizového řízení v České republice, fungování jeho jednotlivých 

subjektů, ale i přehled připravovaných krizových opatření. 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Dále stanovuje působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. Dále stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před 

vnějším napadením, a při jejich řešení. 

 

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

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

pozdějších předpisů. 

Toto nařízení stanovuje označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a 

jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se 

zvláštními skutečnostmi. Dále seznamuje s obsahem činnosti a složení bezpečnostní rady a 

krizového štábu kraje a obce určené hasičským záchranným sborem kraje. Na závěr stanovuje 

náležitosti a způsob zpracování krizového plánu a plánu krizové připravenosti. 
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Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se 

stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho 

uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti. 

Tato směrnice sjednocuje podrobnosti o organizaci krizových štábů a podmínky jejich 

svolávání. Dále upřesňuje způsob zpracovávání dokumentace a pořizování záznamů ze 

společné schůze. Na závěr je zde popsána spolupráce mezi krizovými štáby různých úrovní. 

Součástí této směrnice jsou i vzory standardizovaných hlášení. 
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2 Definice pojmů 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.[8] 

 

Krizové řízení – souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.[9] 

 

Krizová situace – mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nebo 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu.[9] 

 

Krizový stav - stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (stav 

nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav 

ohrožení státu a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé 

závislosti na jejím charakteru a rozsahu.[11] 

 

Krizový štáb určené obce - zřizuje starosta příslušné obce jako svůj pracovní orgán k 

řešení krizových situací, podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů[4] 

 

Obec s rozšířenou působností – je mezičlánkem přenesené působnosti státní správy 

mezi krajským úřadem a obecním úřadem a mají oproti obecním úřadům některé oblasti 

působnosti navíc a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další 

obce v okolí.[12] 

 

Určená obec – obec, jež je povinna rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje 

dle §15 odst. 4, písm. a) zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů.[13] 
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3 Krizové řízení v členských státech NATO a Evropské unie 

 
Ve vyspělých zemích s propracovaným systémovým přístupem v oblasti řízení není 

krizové řízení a jeho hlavní součást nouzové řízení samostatnými úseky řízení státu, 

organizací a lidí na všech úrovních. S výjimkou záchranných prací je nedílnou součástí 

každého řízení a musí je provádět každý řídící pracovník. Každé řízení je úspěšné jen tehdy, 

když je založené na odborných znalostech a zkušenostech. Získání těchto zkušeností a 

znalostí je velmi náročné, protože je třeba neustále shromažďovat, klasifikovat a verifikovat 

data, provádět kvalifikovaná hodnocení, což mohou jen kvalifikování a zkušení odborníci. 

Splnění uvedených požadavků lze zajistit jen na vrcholové úrovni, tj. na úrovni státu. Proto 

krizové řízení i jeho nedílné součásti jsou koordinovány z úrovně státu. Ve vyspělých zemích 

existují organizační struktury [1]: 

• které koordinují nouzové plánování v tom smyslu, že zajišťují monitoringy, 

provádí hodnocení dat, shromažďují znalosti, zkušenosti, zdroje všeho druhu i 

experty a usměrňují závažné činnosti ve státě s cílem zajistit trvale udržitelný 

rozvoj, tj. klade se důraz na aplikaci preventivních a zmírňujících opatření, 

připravenost a na zajištění obnovy po každé krizové situaci. 

• které zajišťují spolupráci složek a sil určených pro zvládnutí nouzových a 

krizových situací. Hlavní důraz je kladen na připravenost těchto složek a na 

zvyšování dovednosti a vybavenosti provádět činnosti vedoucí ke zvládnutí všech 

možných krizových situací za přijatelných nákladů a ztrát. 

 

3.1 Civilní nouzové plánování v zemích NATO 

 
V současné době je cílem civilního nouzového plánování v rámci NATO přiměřeně 

podporovat vojenské orgány aliance a pomáhat orgánů jednotlivých států při ochraně 

civilního obyvatelstva. Konkrétně se jedná o [2]: 

• podporu preventivních krizových opatření a systému řízení, 

• podporu a spolupráce s vojenskými složkami v době míru, během krize a v době 

války, 

• zachování výkonné moci během krize a války, 

• zachování přijatelné úrovně ekonomického života během krize, 

• podporu a ochranu obyvatelstva během krize a války. 
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Systém civilního nouzového plánování si buduje každá země samostatně. Jeho úkoly 

jsou jednoznačně v národní působnosti a civilní zdroje zůstávají pod kontrolou jednotlivých 

členských zemí NATO. K zajištění spolupráce a k efektivnějšímu využití zdrojů jednotlivých 

zemí při řešení společných úkolů byl vytvořen Vyšší výbor pro civilní nouzové plánování 

(Senior Civil Emergency Planning Committee – SCEPC) jako vrcholný orgán v této oblasti, 

který je poradním orgánem Severoatlantické rady a jeho úkolem je koordinace úsilí členských 

zemí NATO při výstavbě národních systémů civilního nouzového plánování.  

 

3.1.1 Kanada 

Civilní nouzové plánování tvoří po stránce úkolů a opatření Krizová připravenost 

Kanady (Emergency preparedness Canada – EPC). Po stránce institucionální je součástí 

v roce 2003 vzniklé pevné struktury na úrovni ministerstva s názvem Veřejná bezpečnost a 

připravenost na krizové situace Kanady. Hlavním důvodem jeho vzniku bylo zlepšení 

koordinace mezi rozhodujícími ministerstvy a federálními úřady, odpovědnými za bezpečnost 

obyvatel. Jejím úkolem je především koordinace plánování pro krizové situace na federální 

úrovni, zabezpečováním spolupráce a styku s provinčními orgány a koordinace společného 

úsilí na federální a provinčních úrovních.[2] 

 

Krizová připravenost Kanady spočívá na čtyřech základních principech [2]: 

• pravomocemi na přípravu a řešení krizových situací disponují nejnižší rozhodovací 

složky (obce), 

• plánování optimálního využití nouzových zásob a zdrojů se provádí pro jakoukoli 

krizovou situaci, 

• nouzové plány a opatření jsou založeny na stávajících organizačních strukturách a 

postupech (federální a provinční rezorty a úřady), 

• řídící a koordinační činnost je centralizována, realizační činnost při zvládání krizí 

je decentralizována. 

 

Organizační struktura krizové připravenosti je třístupňová a přibližně odpovídá 

správnímu členění země: 

• federální úroveň – Ministerstvo – pevná organizační struktura krizové 

připravenosti, 
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• regionální úroveň – regionální úřad krizové připravenosti jako pevná organizační 

struktura pro 11 provincií a 2 teritoria, 

• místní úroveň – flexibilní orgán obce, města. 

Struktura řízení je na obrázku č. 1. 
 

 

Obrázek 1 - Struktura řízení v Kanadě [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 

 

3.1.2 Spojené státy americké 

Národní bezpečnost Spojených států amerických je zajišťovaná plnou součinností 

vojenské sféry, průmyslové sféry a obyvatelstva na úrovni federální (unie), státní a místní. 

Civilní nouzové plánování na federální úrovni je představováno systémem národní krizové 

připravenosti, která spolu s vojenskou připraveností tvoří Národní bezpečnostní krizovou 

připravenost (National Security Emergency Preparedness – NSEP). Obě její složky jsou 

složitým způsobem provázány a jejich systémové oddělení je pouze schematické. Obdobná 

provázanost je i u pevných organizačních struktur těchto složek. 
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Většinu úkolů národní krizové připravenosti zabezpečuje manažerským způsobem 

organizace FEMA (Federal Emergency Management Agency) s využitím svých územních 

expozitur na základě nejrůznějších programů. Principem činnosti FEMA je organizace 

činnosti jednotlivým státům ze strany unie, pokud na řešení krizové situace jejich síly a 

prostředky nestačí.[2] Struktura řízení FEMA je na obrázku č. 2. 

 

 

Obrázek 2 - Struktura řízení FEMA v USA [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 

 

Před rokem 2002 byla organizace FEMA federálním orgánem s přímou podřízeností 

prezidentovi. Po teroristických útocích v září roku 2001 byla organizačně začleněna do nově 

ustanoveného Ministerstva národní bezpečnosti (Department of Homeland Security) a byl 

radikálně přehodnocen pohled na nouzové plánování. K těmto změnám byl přijat i nový 

federální zákon. 

 

Systém řízení národní krizové připravenosti je čtyřstupňový a jeho struktura 

neodpovídá plně správnímu členění unie [2]: 
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• federální (unie) – je představována především organizací FEMA jako součástí 

Ministerstva národní bezpečnosti, 

• regionální úroveň – regionální expozitury FEMA, 

• státní úroveň – řídící orgán guvernéra jako pevná organizační struktura, 

• místní úroveň – flexibilní řídící útvar administrátora okresu, města a obce. 

 

3.1.3 Norsko 

Pro civilní nouzové plánování v Norsku je zaveden pojem civilní připravenost. Jejím 

základním principem je „přenositelnost“ odpovědnosti veřejných institucí za plnění svých 

úkolů z „normální“ situace do období krize nebo války. Páteř civilní připravenosti tvoří 

v mnoha směrech místní úřady. Civilní připravenost zahrnuje připravenost na nouzové situace 

celkem v šesti sférách, a sice administrativní připravenost, ekonomickou připravenost, civilní 

ochranu, policii (připravenost policie na řešení krizových situací), zdravotnickou připravenost 

a informační připravenost. Civilní připravenost je zaměřena na ochranu obyvatelstva 

v případě války a na minimalizaci následků krizových situací v mírové době. To obsahuje 

především civilní podporu vojenského obranného úsilí. Důraz na plánování nevojenských 

opatření pro případ krizových situací v období míru byl položen teprve v nedávné době.[2] 

 

Základní cíle civilní nouzové připravenosti [2]: 

• snižování zranitelnosti infrastruktury a důležitých průmyslových odvětví, 

• minimalizace škod způsobených krizí nebo válkou a ochrana životů, zdraví a 

životní úrovně obyvatel, 

• zabezpečení potřeb civilního obyvatelstva a ozbrojených sil důležitými 

komoditami a službami, 

• efektivní využívání zdrojů nouzové připravenosti v mírové době. 

 

Organizační struktura civilní nouzové připravenosti na obrázku č. 3 je čtyřstupňová a 

plně neodpovídá správnímu členění státu: 

• národní úroveň – Ředitelství pro bezpečnost společnosti a připravenost, pevná 

organizační struktura v rámci ministerstva spravedlnosti a policie, 

• krajská úroveň – krajský útvar řízení guvernéra, 

• okresní úroveň – okresní útvar řízení, 

• místní úroveň – útvar starosty obce. 
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Obrázek 3 - Struktura řízení v Norsku [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 

 

3.2 Civilní nouzové plánování v zemích Evropské unie 

 
Spolupráce mezi zeměmi EU v civilní ochraně, která v současném pojetí zahrnuje 

nouzové řízení a především se soustřeďuje na nouzové plánování, probíhá od roku 1985. 

V letech 1985 – 1994 bylo přijato šest rezolucí, které založily nástroje jako připravenost 
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v civilní ochraně a odezvu na pohromu v okamžiku jejího vzniku. Hlavní aspekty byly 

doplněny do smlouvy o EU. Cílem spolupráce v oblasti civilní ochrany je zajistit lepší 

ochranu lidí, životního prostředí a majetku v případě přírodních a technologických pohrom, to 

je [1]: 

• podporovat a doplňovat snahy v oblasti prevence pohrom, připravenosti pracovníků 

odpovědných za civilní ochranu a pracovníků provádějící zásahy, přispívat 

k informovanosti veřejnosti a k zajištění sebeochrany obyvatel Evropy, 

• vytvořit rámec pro účinnou a rychlou spolupráci mezi národními službami pro civilní 

ochranu v případě potřeby, 

• zvýšit koordinaci činností prováděných na národní úrovni v oblasti civilní ochrany, a 

to i v kontextu spolupráce s kandidátskými zeměmi. 

 

Země EU jsou pravidelně postihovány velkými pohromami (zemětřesení, záplavy, 

sesuvy, požáry lesů v Jižní Evropě, aj.). Spolupráce v rámci EU je organizovaná takto: hlavní 

projekty (programy), dílčí specifické projekty, výcvik, simulovaná cvičení, operační nástroje 

a skutečná pomoc. Velký důraz je kladen na prevenci a na informovanost veřejnosti. Projekty 

zajišťují výměnu expertů, prevenci pohrom, nouzové řízení, medicínu katastrof, informace 

pro veřejnost. 

 

3.2.1 Německo 

Základním cílem německého civilního nouzového plánování je ochrana státu a jeho 

obyvatel. Odpovědnost za ochranu obyvatelstva v případě krizových situací mají spolkové 

země, které reprezentují federální vládu. Federální připravenost na ochranu obyvatelstva 

během války nebo válečného ohrožení, které se nazývá „rozšířeným“ civilním nouzovým 

plánováním, má na starosti federální stát.[14] 

 

Pod pojmem civilní nouzové plánování je chápán celek nevojenských příprav k obraně 

s názvem civilní obrana (Zivile Verteidigung), který je součástí celkové obrany státu. Systém 

řízení civilní obrany je pětistupňový a jeho struktura odpovídá správnímu členění spolkového 

státu [2]: 

• spolková úroveň – příslušné oddělení Spolkového ministerstva vnitra, 

• zemská úroveň – příslušné oddělené zemského ministerstva, 
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• regionální úroveň – příslušný regionální útvar v těch spolkových zemích, kde je 

tento stupeň vytvořen, 

• okresní úroveň – příslušný úřad okresní správy, 

• místní úroveň – orgán obecní (městské rady).  

 

 

 

Obrázek 4 - Struktura řízení v Německu [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 

Na spolkové úrovni se v období míru nevytváří žádný zvláštní řídící nebo koordinační 

orgán, neboť běžné administrativní postupy se vztahují i na případy katastrof nebo krizí. 

Řídícím orgánem civilní obrany je Spolkové ministerstvo vnitra a těžiště jeho činnosti je 

v této oblasti spočívá v oddělení IS (vnitřní bezpečnost). Tomu je podřízen Spolkový úřad pro 

ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách, který plní řídící a metodickou činnost 
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v ochraně obyvatelstva a majetku vůči spolkovým zemím a má hlavní zodpovědnost za 

otázky rozšířené civilní ochrany v případě války. Součástí Spolkového ministerstva je také 

Spolkové ústředí technické pomocné služby (Technisches Hilfswerk – THW). 

 

3.2.2 Nizozemsko 

Civilní nouzové plánování představuje od roku 1986, kdy byla zrušena civilní obrana 

jako organizace, krizový management Nizozemska. Jeho činnost spočívá na principu 

odpovědnosti každého ministerstva za krizové řízení v rámci svého rezortu. Celkovou 

koordinační roli sehrává ministerstvo vnitra. Jádrem výkonných složek v míru i v období 

války je požární služba ve spolupráci se zdravotnickou službou, policií, Červeným křížem a 

dalšími organizacemi nejrůznější právní povahy. Krizový management je definován jako 

komplex opatření, přijímaných úřady a dalšími organizacemi, zaměřených na řešení a 

zvládání krizových situací, zajištění bezpečnosti v nejširším slova smyslu a na ochranu 

životních zájmů země za každé situace.[2] 

 

V rámci krizového managementu plní ministerstvo vnitra tyto hlavní úkoly [2]: 

• přípravu zásadních legislativních aktů a směrnic pro tuto oblast, 

• řízení a koordinaci veškerých opatření, 

• vydávání nižších legislativních norem a prováděcích předpisů, týkajících se 

činnosti na nižších úrovních, 

• vydávání norem a standardů pro výkonné jednotky a techniku, 

• ověřování efektivnosti tísňových spojovacích systémů. 

 
Organizační struktura pro zvládnutí krizových situací a pomoc při pohromách je 

čtyřstupňová a neodpovídá správnímu členění státu: 

• národní úroveň – Generální ředitelství pro veřejný pořádek a bezpečnost, pevná 

organizační struktura v rámci ministerstva vnitra, 

• provinční úroveň – orgán královského komisaře jako výkonného funkcionáře 

provincie, 

• regionální úroveň – flexibilní orgán starosty největší obce regionu, 

• místní úroveň – orgán starosty obce. 

Struktura řízení je na obrázku č. 5. 
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Obrázek 5 - Struktura řízení v Nizozemsku [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 
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3.2.3 Rakousko 

Civilní nouzové plánování (Zivile Nodstandsplanung) v Rakousku je součástí tzv. 

celkové zemské obrany, která byla v roce 1975 zakotvena ve spolkové ústavě a zahrnuje 

vojenskou zemskou ochranu – ochrana a obrana rakouské suverenity, duchovní zemskou 

obranu – orientace obyvatelstva v duchu základních hodnot rakouské společnosti, 

hospodářskou zemskou obranu – zabránění ekonomickým poruchám a zachování výkonnosti 

hospodářství a civilní zemskou obranu – ochrana obyvatelstva a zachování funkčnosti 

státního systému. Obě posledně jmenované složky tvoří civilní nouzové plánování.[2] 

Pod pojmem Státní krizový a antikatastrofický management (Staatlichen Krizen – und 

Katastrophenschutzmanagement – SKKM, dále jen „SKKM“ ) se rozumí institucializovaná 

spolupráce dotčených spolkových ministerstev, úřadů odpovědných za ochranu před 

katastrofami jednotlivých spolkových zemí a zásahových organizací při krizích a katastrofách 

v Rakousku i v zahraničí. Za veškerou činnost, směřující k ochraně a pomoci obyvatel při 

katastrofách a za koordinační činnost SKKM je odpovědné Spolkové ministerstvo vnitra 

(Bundesministerium für Inneres), v jehož struktuře je SKKM zřízen. Za operativní úkoly 

v této oblasti uvnitř státu jsou podle spolkové ústavy odpovědné jednotlivé spolkové země. 

Pro činnost v jednotlivých součástech celkové zemské obrany byly zřízeny tzv. 

pracovní výbory. Civilního nouzového plánování se týká Pracovní výbor civilní zemské 

obrany, zřízený ve Spolkovém ministerstvu vnitra, a Pracovní výbor hospodářské zemské 

obrany, zřízený ve Spolkovém ministerstvu hospodářství. Celkovou řídící a koordinační úlohu 

v oblasti civilního nouzového plánování na spolkové úrovni má spolkové ministerstvo vnitra 

– odbor II/4, který v plném rozsahu odpovídá za problematiku civilní obrany.[7] 

 
Organizační struktura řízení civilního nouzového plánování je čtyřstupňová a 

odpovídá správnímu členění spolkového státu [2]: 

• státní (spolková) úroveň – odbor II/4 Spolkového ministerstva vnitra, 

• zemská úroveň – příslušné oddělení zemského ministerstva vnitra, 

• regionální úroveň – příslušný útvar okresního správního úřadu, 

• obecní úroveň – orgán starosty obce. 

Struktura řízení je zobrazena na obrázku č. 6.  
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Obrázek 6 - Struktura řízení v Rakousku [Zdroj: LINHART, P. a ŠILHÁNEK, B.: Civilní 

nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 

2008. ISBN 978-80-86640-89-1.] 

 

3.2.4 Krizová legislativa EU 

Současný legislativní rámec Evropské unie v oblasti civilní ochrany, krizového řízení 

a plánování je tvořen třemi základními dokumenty [3]: 

• rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2001 o vytvoření mechanismu Společenství na 

podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany 

(2001/792/ES), Euratom), 

• rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k rozhodnutí Rady 2001/792/ES, Euratom), 
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• rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 1999, o vytvoření Akčního plánu Společenství 

v oblasti civilní ochrany (1999/847/EC). 

Rozhodnutím Rady 2001/792/EU, Euratom byl vytvořen mechanismus Společenství 

na podporu zesílené spolupráce mezi Společenstvím a členskými státy při asistenčních 

zásazích v oblasti civilní ochrany v případě vzniku závažných mimořádných událostí nebo 

bezprostředního nebezpečí jejich výskytu, které vyžadují přijetí opatření okamžité reakce. 

Účelem mechanismu je pomoci zajistit lepší ochranu především osob, ale také životního 

prostředí a majetku, včetně kulturního dědictví, v případě výskytu závažných mimořádných 

událostí, např. přírodních, technologických, radiologických nebo ekologických havárií uvnitř 

nebo vně společenství. 

Rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí 

Rady 2001/792/ES, Euratom. Rozhodnutí zejména stanoví pravidla týkající se: 

• informací o příslušných zdrojích dostupných k asistenčním zásahům civilní 

ochrany, 

• zřízení monitorovacího a informačního střediska, 

• zřízení společného komunikačního a informačního systému pro případ 

mimořádných událostí (CECIS), 

• hodnocení a koordinace týmů, včetně kritérií pro výběr expertů, 

• vytvoření školícího programu, 

• zásahů uvnitř i vně Společenství. 

Třetím základním právním aktem v oblasti civilní ochrany je rozhodnutí Rady 

1999/847/EC o vytvoření Akčního plánu Společenství v oblasti civilní ochrany. Na tento 

původní Akční plán (1998-1999) navazoval Druhý akční plán (2000-2004), který byl následně 

rozhodnutím Rady prodloužen až do roku 2006. Akční plán je určen k podpoře aktivit 

členských států EU k provádění implementačních opatření na národní, regionální a lokální 

úrovni k zajištění ochrany osob, majetku a životního prostředí v případě přírodních nebo 

technologických katastrof. Dalším záměrem Akčního plánu je usnadnit vzájemnou spolupráci, 

pomoc a výměnu zkušeností mezi členskými státy. 

 

3.3 Shrnutí kapitoly 

 
Ve státech, jejichž řízení a správní členění spočívá na typicky federalistickém principu 

(Německo, Rakousko) mají konečnou odpovědnost při katastrofách a nouzových situací 
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spolkové země podle příslušné zemské legislativy. K tomuto účelu jsou na úrovni zemských 

ministerstev vnitra zřízeny příslušné pevné řídící struktury.  

V centralisticky uspořádaných a členěných státech je konečná odpovědnost při 

katastrofách na k tomu účelu zřízených pevných strukturách zpravidla v rezortu vnitra, 

eventuelně obrany. 
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4 Systém krizového řízení v České republice 

 

V podmínkách bezpečnostní politiky ČR je krizové řízení pojato jako souhrn řídících 

činností věcně příslušných orgánů zaměřených na [6]: 

• analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

• plánování, 

• organizování, 

• realizaci a 

• kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, tedy mimořádné události, při níž je 

vyhlášen některý z krizových stavů. 

Krizové řízení (krizový management) je vnímáno rovněž jako komplex opatření a 

úkolů, které plní veřejná správa spolu s dalšími organizacemi při vzniku mimořádných a 

krizových situací pro zajištění ochrany a bezpečnosti obyvatelstva, což lze v širších 

souvislostech vyjádřit aspekty typu: 

• udržení funkčnosti veřejné správy, 

• udržení fyzického a duševního zdraví obyvatelstva, 

• zajištění dostupnosti životně důležitého zboží a služeb, 

• uchování soukromého a veřejného majetku, 

• podpora záchranným, bezpečnostním a vojenským složkám, 

• humanitární pomoc postiženému území. 

V širším pojetí lze krizový management rovněž presentovat jako proces (spojený 

s řízením rizik) o následujících vývojových fázích – fázi: 

• prevence, 

• připravenost, 

• odezva, 

• obnova. 

Prevencí se rozumí činnosti směřující k tomu, aby k mimořádným událostem, resp. 

krizovým situacím vůbec nedocházelo. Může se jednat např. o výstavbu vodních děl v rámci 

ochrany před povodněmi, provozování bezpečné přepravy nebezpečných látek, plánování 

rozvoje svěřeného území s ohledem na výskyt možných rizik v něm, apod. 
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Připraveností se rozumí činnosti směřující k zajištění akceschopnosti bezpečnostního 

systému k provádění záchranných a likvidačních prací a opatření k řešení krizových situací. 

Připravenost je zajišťována v oblasti organizační (tvorba organizačních struktur, havarijní a 

krizové plánování), technické (vybavenost systému technikou a ostatním materiálem) a 

odborné způsobilosti (školení a výcvik). 

Odezvou se rozumí činnosti zabezpečující rychlé překonání mimořádné resp. krizové 

situace, tak, aby byly minimalizovány její následky. Jedná se zejména o provádění 

záchranných a likvidačních prací, realizaci opatření k ochraně postižených obyvatel a jejich 

nouzovému přežití a opatření k zajištění funkčnosti veřejné správy. 

Obnovou se rozumí činnosti směřující k co nejrychlejší obnově základních funkcí 

infrastruktury postiženého území do původního stavu. 

Jedním z nástrojů krizového řízení je krizové plánování, což je souhrn plánovacích 

činností, procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními 

nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými 

 

4.1 Krizový management a ochrana obyvatelstva 

 
Krizové řízení je v současnosti pojímáno jako moderní trend přístupu k řešení řady 

složitých problémů charakterizovaných možnou krizovou situací, tedy typem nežádoucí 

mimořádné události se složitým nebo obtížně řešitelným stavem určitého systému. Krizová 

situace je na úrovni řešení orgánů veřejné správy vždy složitým sociálním, ekonomickým a 

mnohdy i politickým problémem. Zvláště s ohledem na možnosti kriteriálního rozhodování a 

nedostatku zdrojů potřebných k likvidaci mimořádné události. Krizové situace na území ČR 

jsou charakterizovány tzv. krizovými stavy. Dle současné legislativy jsou jimi válečný stav, 

stav ohrožení státu, nouzový stav a pro území krajů ještě stav nebezpečí. 

Definovat pojem krizové řízení v obecné rovině není účelné, protože krizové řízení 

jako prostředek k dosažení manažerských cílů se váže na teoreticky neohraničenou a 

prakticky širokou škálu lidských činností. Krizové řízení je typickým interdisciplinárním 

oborem. Samotný odborný strukturální obsah již specifické oblasti krizového řízení pro 

veřejnou správu je dále členěn do dvou základních kategorií, kterými jsou samospráva a státní 

správa. Tímto rozdělením jsou klasifikovány i jednotlivé orgány krizového řízení. Tyto 

orgány ve své podstatě pak tvoří krizový management, tedy týmy úrovní manažerů, kteří se 

řídí zásadami vyplývajícími jednak z manažerských funkcí, manažerských dovedností, 

manažerských nástrojů a nástrojů krizového řízení a dalších atributů získávaných procesem 
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vzdělávání a jednak konkrétními činnostmi dle specifických manažerských rolí úředníků a 

volených orgánů vyplývajících z potřeb státu kladených na orgány veřejné správy. 

Ochrana obyvatelstva je v systému zvládání všech typů mimořádných událostí 

(přestupky, poruchy, nehody, havárie, katastrofy…) samostatně řízenou a koordinovanou 

činností, často paralelně s eliminací působených mimořádných událostí, složkami 

integrovaného záchranného systému a případně orgány krizového řízení. Pro zvládání 

opatření ochrany obyvatelstva jsou zpracovávány jako součást havarijních plánů tzv. plány 

konkrétních činností (například plán individuální ochrany obyvatelstva, plán varování, plán 

ukrytí….). Za krizových stavů provádí řízení a koordinaci ochrany obyvatelstva, zpravidla 

prostřednictvím krizových štábů, orgány krizového řízení. Z tohoto pohledu může být 

pojímána ochrana obyvatelstva jako časově ohraničená etapa, která je součástí krizového 

řízení. Z pohledu prevence a potažmo řízení rizik na úrovni možných krizových stavů, včetně 

válečného, jsou připravována další opatření k ochraně obyvatelstva nad rámec plánů 

konkrétních činností do plánů krizového řízení, obranného plánování a civilního nouzového 

plánování apod. Krizové řízení tedy nemůže být součástí ochrany obyvatelstva a dokonce ani 

nemusí ve specifických případech s opatřeními ochrany obyvatelstva souviset. Opatření 

ochrany obyvatelstva jsou v případě vyhlášení krizového stavu zabezpečována systémem 

krizového řízení.[3] 

 

4.2 Právní rámec krizového řízení 

 
Současná krizová legislativa se soustřeďuje na aktivní krizové řízení, tedy na řádnou a 

plánovanou přípravu pro předcházení krizovým situacím. Problém legislativní úpravy je dán 

specifičností každé krizové situace. Přesto všechny krizové situace mají společné znaky, 

kterými se ubírá jejich vývoj a liší se pouze svým rozsahem.[1] 

 

4.2.1 Vývoj krizové legislativy 

V roce 1999 vyvstala v návaznosti na povodně v roce 1997, společenská potřeba 

zvláštní právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení situací vyvolaných 

mimořádnými událostmi, především velkého rozsahu. Právě povodně, které zasáhly téměř 1/3 

území státu a k nim přiléhající území sousedních států, poukázaly názorně na absenci právní 

úpravy, upravující konkrétní povinnosti fyzických a právnických osob, ale i činnost státu a 

jeho orgánů při provádění záchranných a likvidačních prací, což konstatovalo i Vyhodnocení 

Ministerstva vnitra a okresních úřadů v rámci zmíněných povodní, které bylo provedeno 
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koncem roku 1997. Do té doby nebyla v českém právním řádu oblast krizového řízení řešena 

vůbec a oblast integrovaného záchranného systému byla řešena nedostatečně. Nutnost 

vytvoření nové krizové legislativy zdůraznila i povinnost České republiky transformovat 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů přijatého v Ženevě dne 8. 6. 1977 a publikovaný sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 168/1999 Sb. 

V roce 1999 předkládá vláda Parlamentu návrh zákona o krizovém řízení a 

integrovaném záchranném systému, který je následně rozdělen a poté schválen v podobě dvou 

samostatných zákonů, a to zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, které doplnil třetí ze zákonů krizové legislativy, 

kterým byl zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Do doby, 

než tyto zákony nabyly účinnosti, tedy do 1. 1. 2001 byla krizová legislativa nevyhovující, 

neboť se jednalo o předpisy vydané v rozmezí 24 let, které netvořily účelovou a komplexně a 

harmonicky uspořádanou soustavu, kdy platná krizová legislativa řešila mimořádné události 

pouze v lokálních (okresních) podmínkách, kdy jednotlivé předpisy se orientovaly výlučně 

jen na konkrétní příčiny vzniku mimořádných událostí, kterými jsou např. povodně, požáry, 

radiační nehody apod. 

Předmětná úprava pak byla příliš obecná a nestanovila odpovědnost, oprávnění ani 

povinnosti konkrétních subjektů v potřebné kvalitě, kdy zejména chyběla možnost centrálního 

řízení a koordinace při řešení krizových situací prováděná státními orgány, a to i přesto, že 

ústavním pořádkem (čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR) byla 

stanovena základní povinnost státu zajistit mimo jiné i ochranu životů, zdraví a majetkových 

hodnot. Tyto všechny důvody vedly zákonodárce k tomu, že v roce 2000 přijal tzv. „krizové 

zákony“ představující páteř krizové legislativy.[5] 

 

4.2.2 Přehled krizové legislativy 

Postavení a činnosti subjektů státní správy a územní samosprávy v otázkách 

bezpečnosti a řešení krizových situací upravují Ústava České republiky, ústavní zákony, 

zákony a prováděcí předpisy. Na jejich základě jsou tyto orgány ze zákona zmocněny k užití 

mimořádných opatření pro řešení krizové situace.  

Základní a v určitém slova smyslu systémové uspořádání právních předpisů 

vztahujících se k problematice řešení krizových situací je znázorněno na obrázku č. 7. 
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Obrázek 7 - Schéma legislativy krizového řízení (zkrácené názvy zákonů) [Zdroj: VALÁŠEK, 

J., KOVAŘÍK, F. a kolektiv: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích. Praha: MV 

– GŘ HZS ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.]  
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Ústavní pořádek tvoří ústava ČR, Listina základních práv a svobod a další ústavní 

zákony. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a Ústavní zákon o bezpečnosti vytvářejí 

základní právní rámec pro vytváření bezpečnostního systému státu a tvoří základ, na který 

navazují právní předpisy týkající se bezpečnosti a krizového řízení. 

Modře jsou na schématu označeny právní předpisy, které stanovují základní 

působnosti subjektů státní správy a územní samosprávy. Určují jejich právní subjektivitu, 

základní kompetence, případně strukturu a způsoby jejich činnosti jako instituce veřejné 

správy. Kompetence subjektů státní správy a územní samosprávy obsažené v těchto i dalších 

právních předpisech platí v plném rozsahu pro jejich činnost i v období krizových stavů. 

Červeně jsou zvýrazněny právní předpisy, které systémově upravují problematiku 

krizových situací a mimořádných událostí a stanovují úkoly a pravomoc státních orgánů a 

orgánů územních samosprávních celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace a při jejich řešení. 

Zeleně jsou zvýrazněny právní předpisy, které upravují otázku bezpečnosti související 

se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením (jedná se o problematiku vojenského 

ohrožení). Závěrečná část schématu, zvýrazněna žlutou barvou, ukazuje na právní předpisy, 

které upravují problematiku specifického druhu resp. typu ohrožení. Například zákon o 

vodách upravuje problematiku ochrany před povodněmi, zákon o prevenci závažných havárií 

stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 

chemická látka. Atomový zákon upravuje systém ochrany osob a životního prostředí pře 

nežádoucími účinky ionizujícího záření v souvislosti s využíváním jaderné energie atd.[3] 

Pozn.: V této kapitole jsou uváděny zákony, kde se vždy jedná o právní předpis ve 

zkrácené podobě. V příloze č. 1 je přehled právních předpisů v úplném znění.  

 

4.2.3 Krizové stavy dle právních předpisů ČR 

 

Současná legislativa ČR zná čtyři krizové stavy. Pokud bychom je seřadili podle 

závažnosti od toho nejzávažnějšího, jsou to: válečný stav, stav ohrožení státu, nouzový stav a 

stav nebezpečí. Válečný stav může vyhlásit Parlament podle čl. 43 Ústavy ČR (zákon č. 

1/1993 Sb.). Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament na návrh vlády podle čl. 7 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Nouzový stav může vláda vyhlásit vláda podle čl. 

5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Je-li nebezpečí z prodlení, může nouzový stav 

vyhlásit předseda vlády. Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman kraje (v Praze primátor 
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hlavního města Prahy) podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). Pro názornost dále 

uvedená tabulka 1 obsahuje další podrobnosti. 

 

Tabulka 1 - Krizové stavy. [Zdroj: PROCHÁZKOVÁ, D. a ŘÍHA, J.: Krizové řízení. Praha: 

MV – GŘ HZS ČR, 2004. ISBN 80-86640-30-2.] 

Název 
krizového 
stavu 

Právní předpis Vyhlašující 
orgán 

Důvod Území Doba 
trvání 

Válečný 
stav 

Ústavní zákon č. 
1/1993 Sb., (Ústava 
ČR), čl. 43 Ústavní 
zákon č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti 
ČR, čl. 2 

Parlament Jestliže ČR je napadena 
nebo jestliže je třeba plnit 
mezinárodní smluvní 
závazky o společné obraně 
proti napadení. 

celý stát není 
omezena 

Stav 
ohrožení 
státu 

Ústavní zákon č. 
110/1998 Sb., čl. 7 

Parlament na 
návrh vlády 

Jestliže je bezprostředně 
ohrožena svrchovanost státu 
nebo územní celistvost státu 
anebo jeho demokratické 
základy 

- celý stát 
 
- omezené 
území státu 

není 
omezeno 

Nouzový 
stav 

Ústavní zákon č. 
110/1998 Sb., čl. 5 a 
6 

Vláda 
(předseda 
vlády) 

V případě výskytu pohrom 
(živelních, technologických 
– např. průmyslových 
havárií, ekologických nebo 
jiných 
- epidemií, ekonomických 
problémů, teroristických 
útoků apod.), které ve 
značném rozsahu ohrožují 
životy, zdraví lidí nebo 
majetkové hodnoty anebo 
vnitřní pořádek a bezpečnost 
ve státě. 

- celý stát 
 
- omezené 
území státu 

nejdéle 30 
dnů 

Stav 
nebezpečí 

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

Hejtman 
kraje, 
primátor hl. 
města Prahy 

V případě živelní pohromy, 
ekologické nebo průmyslové 
havárie nebo jiného 
nebezpečí jsou ohroženy 
životy, zdraví, majetek, 
životní prostředí nebo 
vnitřní bezpečnost a veřejný 
pořádek, jestliže nedosahuje 
intenzita ohrožení značného 
rozsahu a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou 
činností správních úřadů a 
složek IZS. 

- celý kraj 
 
- část kraje 

nejvýše 30 
dnů 
(prodloužení 
se souhlasem 
vlády) 
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4.3 Orgány krizového řízení 

 
Orgán krizového řízení je souhrnným pojmenováním pro krizovým zákonem 

vymezené státní orgány, orgány územních samosprávných celků a ostatní orgány s územní 

působností, které stanovují, organizují a provádějí opatření krizového řízení v mezích své 

působnosti. Jejich výčet je zřejmý z tabulky 2. 

Úkoly vymezené orgánům krizového řízení nutno vnímat ve dvou úrovních. Jsou to: 

• konkrétní úkoly, které plní jen zákonem vyjmenovaný orgán krizového řízení, 

• obecné úkoly, které plní všechny orgány krizového řízení. 

 

Rozlišujeme, zda se jedná o úkoly, které se plní [4]: 

• v rámci připravenosti na krizové situace, 

• za krizových stavů obecně nebo 

• jen při vyhlášení konkrétního krizového stavu. 

 

Tabulka 2 – Orgány krizového řízení [Zdroj: VALÁŠEK, J., KOVAŘÍK, F. a kolektiv: Krizové 

řízení při nevojenských krizových situacích. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2008. ISBN 978-80-

86640-93-8.] 

 
Orgány krizového řízení s celostátní 

působností 
Orgány krizového řízení s územní působností 

Vláda Ministerstva  Jiné správní úřady  Orgány 
územní 

samosprávy 

Ostatní orgány 
s územní působností 

 Ministerstvo 
vnitra 

 Orgány kraje Hasičský záchranný 
sbor kraje 

 Ministerstvo 
zdravotnictví 

 Orgány obce Policie České 
republiky 

 Ministerstvo 
dopravy 

  Orgány obce 

 Česká národní 
banka 

   

 

Koordinace orgánů krizového řízení znamená zajištění vzájemného souladu mezi 

těmito orgány v oblasti působnosti. Účinným nástrojem je spolupráce založená na vzájemném 

respektování a dodržování dohodnutých pravidel.  
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Koordinace je řízení ve smyslu zajistit zvládnutí úkolů jejich usměrněním k jednomu 

cíli. Jde o vyšší stupeň řízení, který předpokládá, že každý jeho účastník má snahu pochopit 

problém v existujících souvislostech a najít jeho efektivní řešení. Přitom postupovat 

racionálně a s ohledem na náklady a dostupné zdroje. Koordinace tudíž vyžaduje vzájemný 

respekt účastníků, neprosazování lokálních zájmů, shromažďování a verifikované hodnocení 

věrohodných faktů a věcnou diskusi. Toto je možné pouze při spolupráci účastníků.[3] 

 

4.3.1 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, tak i na úrovni krajů a určených obcí. U 

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

V České republice jsou všechny obce s rozšířenou působností zároveň obcemi určenými dle 

zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. 

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

jednotlivých správních území fungovala příslušná úroveň bezpečnostního systému státu. 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády určeným ke koordinaci 

problematiky bezpečnosti ČR a k přípravě návrhů opatření k jejímu zajišťování. Složení a 

činnosti Bezpečnostní rady státu je usměrněna usneseními vlády. Z nich se zpravidla odvíjí i 

počet členů Bezpečnostní rady státu. Počet členů Bezpečnostní rady státu se v různých 

volebních obdobích různí. Předsedou Bezpečnostní rady státu je vždy předseda vlády. 

Místopředsedou Bezpečnostní rady státu bývá 1. místopředseda vlády. 

Dalšími členy jsou zpravidla [4]: 

• ministr vnitra, 

• ministr zahraničních věcí, 

• ministr spravedlnosti, 

• ministr dopravy, 

• ministr financí, 

• ministr průmyslu 

• ministr dopravy, 

• ministr zdravotnictví. 
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Schůze Bezpečnostní rady státu se dále účastní guvernér České národní banky, 

předseda Správy státních hmotných rezerv a vedoucí Úřadu vlády ČR. Právo účastnit se 

schůzí Bezpečnostní rady státu má rovněž prezident republiky. 

Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na situace na úrovni 

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

kraje. Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 členů. 

Právní předpis [18] stanoví hejtmanovi kraje povinnost, aby za členy bezpečnostní 

rady kraje jmenoval vždy [4]: 

• 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, 

• zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, jehož zároveň jmenuje 

tajemníkem bezpečnostní rady kraje. 

Při jmenování zbývajících dvou členů bezpečnostní rady kraje je hejtmanu kraje dána 

možnost přizpůsobit složení bezpečnostní rady kraje místním podmínkám. Tajemníkem 

bezpečnostní rady kraje je zpravidla jmenován zaměstnanec kraje zařazený do krajského 

úřadu, který působí v bezpečnostní oblasti (krizového řízení). Toto opatření má za cíl zajistit 

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

Schematické znázornění složení bezpečnostní rady kraje je na obrázku č. 8. 
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Obrázek 8 – Struktura bezpečnostní rady kraje [Zdroj: vlastní zpracování] 

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 rovněž k mimořádnému zasedání bezpečnostní rady kraje. 

 

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 má 

nejvíce 8 členů. 

Právní předpis [18] stanoví starostovi určené obce povinnost, aby za členy 

bezpečnostní rady určené obce jmenoval vždy [4]: 

• 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 zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady 

určené obce. 
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Při jmenování zbývajícího člena bezpečnostní rady je starostovi určené obce dána 

možnost přizpůsobit složení bezpečnostní rady určené obce místním podmínkám. 

Schematické znázornění složení bezpečnostní rady určené obce uvádí obrázek č. 9. 

Tajemníkem bezpečnostní rady určené obce je zpravidla jmenován zaměstnanec 

určené obce zařazený 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. 

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

který schvaluje předseda bezpečnostní rady určené obce. Jednací řád je vypracován 

v obdobném duch 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. 

 

Obrázek 9 - Struktura bezpečnostní rady určené obce [Zdroj: vlastní zpracování] 

 

4.4 Krizové plánování 

 
Jedním z nástrojů krizového řízení je krizové plánování, což je souhrn plánovacích 

činností, procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními 

nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k realizaci 

cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací. 
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Plánování je jednou z hlavních manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení, 

kontrola, personalistika). Obecně je plánování procesní technologií managementu jejíž 

výstupem je výběr budoucích úkolů a z nich vyplývajících činností a jejich možných 

alternativ, pro splnění potřebných cílů. Samostatnou skupinu tvoří plány opatření proti 

možným antropogenním rizikům (vzniklých činností nebo nečinností lidí) nebo přírodním 

rizikům nebo zdrojům rizik.[3] 

 

4.4.1 Metodiky zpracování krizové dokumentace 

Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů vychází z obecně platných aktů, 

které tvoří rámec krizového plánování v České republice. Jsou to zejména [3]: 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanový působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků a práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se 

zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení, 

• zákon č. 240/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

• nařízení vlády České republiky č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 

Sb., které mimo jiné konkretizuje § 28, odst. 4, písm. b) o náležitosti krizového 

plánu, plánu krizové připravenosti a způsob jejich zpracování, usnesení BRS č. 

295/2002, k Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů. 

 

Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a 16 nařízení vlády 462/2000 Sb., ve 

znění nařízení č. 36/2003 Sb. (článek 1 – 8) stanoví postup při zpracování krizového plánu 

ministerstva, jiného správního úřadu, České národní banky a jiného státního orgánů a 

krizového plánu územního samosprávného celku pro řešení krizových situací nesouvisejících 

se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením. 

Opatření v krizovém plánu souvisí pouze s řešením krizových situací a jejich realizace 

je podmíněna vyhlášením některého z krizových stavů. Odpovědnost za aktuálnost dat a 

informací uvedených v jednotlivých přílohových částech krizového plánu mají zpracovatelé 

těchto částí. 

Dále Metodika vymezuje základní pojmy, působnost, odpovědnost a úkoly 

zpracovatele krizového plánu; charakteristiku krizového řízení; krizová rizika a zajištění 



 34 

krizových opatření; další potřebné podklady a zásady; přílohovou část krizového plánu, 

zpracovanou dle § 15 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., obsahující plánovací, řídící, 

koordinační a další dokumentaci zpracovanou pro řešení krizových situací zpracovatelem 

krizového plánu nebo dalšími smluvně zajištěnými subjekty 

 

4.4.2 Krizový plán 

Krizový plán je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn 

krizových opatření a postupů, které ministerstva, ústřední správní úřady a orgány krajů 

zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací. Obsahuje plánovací, 

metodické a informační dokumenty, které se používají při rozhodovací, řídící a koordinační 

činnosti v krizové situaci. Opatření v krizovém plánu souvisí pouze s řešením krizových 

situací a jejich realizace je podmíněna vyhlášením některého z krizových stavů. Odpovědnost 

za aktuálnost dat a informací uvedených v jednotlivých přílohových částech krizového plánu 

mají zpracovatelé těchto částí. Krizový plán se zpracovává na dvou úrovních řízení, a to: 

krizový plán ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu a krizový plán kraje. 

Krizový plán kraje se skládá ze základní a přílohové části. Zpracovává se v písemné a 

elektronické podobě. 

 

Základní část krizového plánu obsahuje: 

• vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů kraje s ohledem na charakteristiku 

území kraje, 

• charakteristiku organizace krizového řízení kraje, 

• výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad na území kraje, 

• činnost subjektů krizového plánování podílejících se na zajištění krizových 

opatření v rámci krizového plánování, 

• další podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového plánu. 

 

Přílohová část krizového plánu obsahuje: 

• přehled sil a prostředků jako součást krizového plánu kraje obsahuje analýzu 

využitelnosti sil a prostředků, které nejsou součástí havarijního plánu kraje a které 

je možno využít při řešení krizových situací na území kraje (obsahuje spojení na 

tyto síly a prostředky, kontaktní osoby, počty využitelných sil a prostředků, časové 
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normy pro poskytnutí sil a prostředků k řešení krizových situací, smlouvy, 

dohody), 

• katalog krizových opatření obsahuje zásady a postupy realizace krizových opatření 

určených k řešení krizových situací a dále činnosti ke zmírnění nebo odstranění 

následků způsobených krizovou situací (k jejich realizaci je nutné omezit některá 

práva a svobody a uložit konkrétní povinnosti), 

• typové plány. Při přípravě na řešení krizových situací bylo vytipováno celkem 23 

krizových situací (příloha č. 2), ke kterým odborní gestoři (ministerstva, odborné 

instituce) zpracovali návody, postupy a možnosti jejich řešení, které byly 

rozpracovány na konkrétní podmínky jednotlivých krajů formou operačních plánů, 

• operační plány pro řešení dalších očekávaných krizových situací na území kraje, 

• havarijní plán kraje, 

• povodňový plán kraje, 

• plán nezbytných dodávek, 

• plán hospodářské mobilizace, 

• plán akceschopnosti kraje, 

• plány spojení, 

• plány materiálně technického zabezpečení, 

• plány zdravotnického zabezpečení kraje, 

• topografické mapy území kraje s vyznačenými riziky a řešením ohrožení.[4] 

 

4.5 Shrnutí kapitoly 

Krizové řízení je v podmínkách bezpečnostní politiky ČR vnímáno jako souhrn 

řídících činností orgánů krizového řízení, které jsou prováděny v souvislosti s řešením krizové 

situace. V současnosti se upřednostňuje represivní charakter krizového řízení, tedy zaměření 

na přípravu a vlastní řešení nastalých krizových situací. Koordinace krizové připravenosti je 

zabezpečována prostřednictvím bezpečnostních rad.[4] 
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5 Krizový štáb 

Novodobé počátky koordinovaného postupu při plnění úkolů spojených s řešením 

mimořádných událostí byly spojeny s existencí okresních úřadů. Působnosti okresního úřadu a 

přednosty okresního úřadu týkající se krizového řízení vycházely ze zákona č. 425/1990 Sb., 

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 

souvisejících. Přednostové okresních úřadů zřizovali pro řešení krizových situací okresní 

havarijní komise jako své poradní a pracovní orgány. První úvahy o termínu „krizový štáb“ a 

jeho podobě pocházejí z roku 1999 v návaznosti na připravovaný zákon č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení, ve kterém je pak tento termín zakotven. V nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

(k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona) je v ustanovení § 13 poprvé řešeno 

složení krizového štábu kraje a obce tak, že základní součástí každého štábu je příslušná 

bezpečnostní rada a stálá pracovní skupina krizového štábu.[10] 

 Krizový štáb je tým složený z politických zástupců území, odborníků a specialistů 

z různých oborů pracujících ve prospěch IZS nebo podnikatelských subjektů na území, 

příslušníků správních úřadů a personálu zabezpečujícího službami plynulý běh činnosti 

krizového štábu.[15] 

 

5.1 Typy krizových štábů 

 
V České republice existuje pro řešení mimořádných událostí několik základních typů 

krizových štábů, a to na úrovni vlády Ústřední krizový štáb, který zasedá v rámci ČR. Na 

území čtrnácti krajů, přičemž území Prahy je považováno za jeden kraj, vznikají krizové štáby 

krajů, na nižším stupni v krajích jsou krizové štáby obcí s rozšířenou působností. Podle 

konkrétní situace mohou vznikat krizové štáby obcí v podstatě volným způsobem na základě 

rozhodnutí starostů.[15] 

 

5.1.1 Ústřední krizový štáb 

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

Aktivace se provádí [4]: 

• 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, 
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• 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, 

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

živelních pohrom. 

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

situace předseda vlády následovně: 

Ministr obrany je předsedou ÚKŠ 

• v případě vnějšího vojenského ohrožení ČR, 

• při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 

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

míru. 

Ministr vnitra je předsedou ÚKŠ 

• v případě ostatních druhů ohrožení, 

• při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí, 

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

živelných pohrom 

 

5.1.2 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 ve třech 

rozdílných případech [17]: 

• při řešení krizové situace a ke zmírnění jejich následků, včetně plnění úkolů 

orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se 

zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu, 

• při koordinaci záchranných a likvidačních prací hejtmanem nebo starostou obce 

s rozšířenou působností (určené městské části hl. m. Prahy) v souvislosti s řešením 

mimořádné události v případech stanovených právním předpisem (§ 11 písm. c) 

resp. § 13 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů), 

• při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných k ověření činnosti podle 

písm. a) nebo b), které nařídí k tomu oprávněná osoba. 
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Počet členů krizového štábu kraje není závazně stanoven. Právní předpis [18] pouze 

stanoví doporučené složení krizového štábu kraje. Členy krizového štábu jsou [4]: 

• členové příslušné bezpečnostní rady, 

• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Stálou pracovní skupinu tvoří: 

• tajemník krizového štábu, 

• pracovníci krajského úřadu, 

• zástupci složek IZS s krajskou působností, 

• odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace  

 

5.1.3 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. 

Počet členů krizového štábu určené obce není závazně stanoven. Právní předpis [18] 

stanovuje doporučené složení krizového štábu určené obce. Členy 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 události nebo krizové situace. 

Jak je výše uvedeno, může být složení krizového štábu různé. Některé ORP využívají 

strukturu KŠ dle modelu STANO [29], jiné např. využívají vlastní organizační strukturu 

svého úřadu.  Pro příklad uvádím v tabulce č. 3, přehled složení krizových štábů u některých 

ORP v rámci České republiky. 

Tabulka 3 – Složení KŠ u vybraných ORP v ČR [Zdroj: vlastní zpracování] 

obec s rozšířenou 
působností 

počet členů 
bezpečnostní rady 

model STANO 
(ANO/NE) 

stálá pracovní 
skupina 

Benešov 6 ano 5 odborných skupin 
Jindřichův Hradec 7 ne tvoří ji 25 členů 
Klatovy 8 ne 9 odborných skupin 
Litoměřice 8 ne 6 odborných skupin 
Třebíč 7 ano 5 odborných skupin 
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5.1.4 Krizový štáb obce 

Starosta obce může rovněž zřídit k řešení krizových situací krizový štáb obce. Právní 

předpisy řeší problematiku složení a činnosti krizového štábu obce velmi obecně. V zásadě 

platí přiměřené zásady činnosti krizového štábu určené obce. 

Obce mohou do krizového štábu zařadit pracovníky obce a jejich organizačních 

složek, zástupce místních občanských sdružení a další fyzické osoby na základě 

dobrovolnosti. Dále mohou organizovat a členit stálou pracovní skupinu podle místních 

podmínek a podle možnosti obce.[19] 

 

5.2 Rozhodování v krizovém štábu 

 
Rozhodování v krizovém štábu zahrnuje dva faktory řízení. Jsou to personální a věcný 

faktor řízení. 

Personální faktor řízení představují věcně příslušné orgány, tedy orgány krizového 

řízení a souhrn jejich řídících schopností, dovedností a znalostí činností tj. manažerských 

činností (analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování realizace a 

kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace) a podmínek, kterým je 

management za krizové situace při rozhodování vystaven, kdy se příprava rozhodnutí 

realizuje [16]: 

• v systému složeném z mnoha nestandardních účastníků (úrovně řízení), 

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

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

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

• za intenzivního dohledu sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas a televize). 

Zmíněné podmínky pro rozhodování samozřejmě vyvolávají stres, a to nejen u 

jedinců, ale i u celých řešitelských týmů. Ten lze zmírnit předchozí přípravnou fází (havarijní 

a krizové plánování) a samozřejmě vhodně vedeným tréninkem (různé formy cvičení). 

 

Věcný faktor řízení je charakterizován termínem „zvládání (řešení) krizové situace“. 

Z pohledu orgánů krizového řízení se jedná o proces, jehož součástí je rozhodování, které 

probíhá za více či méně jasně definovatelných podmínek, které výrazně ovlivňují výsledek 
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rozhodování. Situaci, ve které rozhodování probíhá, můžeme charakterizovat ve třech 

oblastech podmínek [16]: 

• v oblasti všeobecných podmínek (území, čas, počasí), 

• v oblasti dostupných zdrojů, tj. systém krizových opatření a 

• v oblasti následků způsobených mimořádnou situací. 

Podmínky vyskytující se v jednotlivých uvedených oblastech pak představují soustavu 

rozhodovacích kritérií, které musí příslušný management více či méně respektovat při 

rozhodování. Schéma rozhodovacího procesu je uvedeno na obrázku č. 10. 

 

 

Obrázek 10 – Rozhodovací proces [Zdroj: HORÁK, R. a kolektiv: Průvodce krizovým řízením 

pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-471-4.] 
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5.3 Shrnutí kapitoly 

 
Krizové štáby jsou pracovními orgány příslušného vedoucího funkcionáře k řešení 

krizových situací. Jejich základní uspořádání vychází z požadavku na zajištění nepřetržitého 

fungování krizového štábu, což je úkolem stálé pracovní skupiny, resp. Sekretariátu krizového 

štábu. 

Činnost krizového štábu je zpravidla zabezpečována v souladu s vypracovaným 

jednacím řádem, případně vlastní metodikou práce krizového štábu. Vnitřní uspořádání 

krizového štábu pak většinou odpovídá v něm probíhajícímu řídícímu a rozhodovacímu 

procesu. 
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6 Krizový štáb ORP Dobruška 

 
Správní obvod ORP Dobruška se nachází ve východní části Královéhradeckého kraje. 

Hranice na východě tvoří státní hranici s Polskem, na jihu sousedí s obcemi správního obvodu 

Rychnov nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí, na západě s obcemi správního obvodu Hradec 

Králové a na severu s obcemi správního obvodu Jaroměř a Nové Město nad Metují. Území je 

od západu pokryto Podorlickou pahorkatinou, směrem k severovýchodu se zvedá v 

Deštenskou hornatinu, a zaujímá severní část Orlických hor. Je to oblast s četnými potoky a 

říčkami a je odvodňována převážně řekou Orlicí a jejími přítoky. Správní území zahrnuje 

celkem 26 obcí. Počet obyvatel v daném správním obvodu je 19.984.[20] 

Město Dobruška je od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. 

stupně) dle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 

stanovení obcí s rozšířenou působností. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje v 

souladu s ustanovením § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon), oznámil 

městu Dobruška, že s účinností od 1. ledna 2003 je určenou obcí, která má mimo jiné 

stanovenou povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje. Z toho vyplývá, že 

ORP Dobruška je zároveň určenou obcí. V souvislosti s tímto úkolem jmenoval starosta města 

Dobrušky bezpečnostní radu určené obce (ORP) a zřídil krizový štáb určené obce (ORP).  

 

6.1 Struktura krizového štábu ORP Dobruška 

 

Krizový štáb ORP Dobruška je tvořen členy bezpečnostní rady ORP Dobruška a členy 

stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP. Vedoucí krizového štábu stanovil strukturu stálé 

pracovní skupiny dle modelu S-T-A-N-O, kdy jednotlivá písmena zastupují názvy skupin 

charakterizující příslušnou odbornost skupiny – tedy náplň její činnosti. Jedná se o tyto 

skupiny: Součinnost a komunikace, Týlové zabezpečení, Analýzy situace a plánování, 

Nasazení sil a prostředků a Ochrana obyvatelstva. Tento model vychází ze Směrnice 

Ministerstva vnitra č. j.: PO-4536/IZS-2001, kterou se stanoví organizační uspořádání 

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

Organizační schéma uspořádání krizového štábu ORP Dobruška je na obrázku č. 11. V čele 

jednotlivých skupin KŠ jsou vedoucí odborných skupin (zaměstnanci Městského úřadu 

Dobruška), kteří mají své zástupce. 
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Obrázek 11 – Schéma struktury Krizového štábu ORP Dobruška [Zdroj: vlastní zpracování] 
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6.2 Aktivace krizového štábu 

Krizový štáb ORP Dobruška je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních 

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

omezením základních práv a svobod. 

Aktivace krizového štábu se provádí zejména v případě, kdy [18]: 

• je vyhlášen krizový stav nebo stav nebezpečí pro celé území státu nebo pro jeho 

část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, 

• je použit ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• je k tomu vedoucí krizového štábu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• jde o úkol prováděný při cvičení. 

Svolání krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který 

současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze. Tento pokyn je realizován územně 

příslušným operačním a informačním střediskem IZS (OPIS), které ihned svolá řídící 

pracovníky stálé pracovní skupiny, informuje členy příslušné bezpečnostní rady o aktivaci 

krizového štábu a oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku IZS svolání 

krizového štábu. O svolání vybraných členů odborných skupin, zástupců složek IZS nebo 

specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího 

stálé pracovní skupiny. 

 

6.3 Zasedání krizového štábu 

K zasedání krizového štábu ORP Dobruška je určena zasedací místnost Městského 

úřadu Dobruška, zobrazena na obrázku č. 12. Na úvodním zasedání KŠ se projednává 

zejména [21]: 

• informace o vývoji situace, 

• informace o prognóze dalšího vývoje situace, 

• odborné hodnocení situace a návrh řešení, 

• hodnocení stavu připravenosti sil a prostředků k řešení situace, 

• hodnocení stavu připravenosti finančních zdrojů, 

• projednání nezbytných předběžných opatření, 

• příprava a projednání potřebných dokumentů, 

• projednání úkolů k realizaci opatření, 

• návrh na vyhlášení stavu nebezpečí, 
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• povolání odborných specialistů, 

• projednání tiskové zprávy. 

 

Na úvodním zasedání KŠ se rozhodne o další činnosti krizového štábu. Zpravidla je 

zahájena nepřetržitá činnost stálé pracovní skupiny KŠ. Je stanoveno obsazení stálé pracovní 

skupiny a systém střídání. 

 

 

Obrázek 12 – Zasedací místnost KŠ ORP Dobruška [Zdroj: vlastní zpracování] 

 

6.4 Rozbor činností členů krizového štábu 

 
Činnost členů a odborných skupin KŠ je ustanovena ve Statutu krizového štábu města 

Dobrušky, který je vydán na základě rozhodnutí bezpečnostní rady města Dobrušky, jako 

účelový vnitřní předpis pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Statut obsahuje 

působnost KŠ jeho svolání a v neposlední řadě i povinnosti pro členy KŠ. Dále určuje 

pracoviště KŠ, které je umístěno v budově Městského úřadu Dobruška. 
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6.4.1 Činnost členů bezpečností rady ORP 

Obsahem činnosti bezpečností rady ORP je [18]: 

• zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně 

návrhů opatření, 

• rozpracování úkolů krizového plánu kraje uložených HZS kraje, 

• projednávání roční zprávy o stavu prostředků pro varování osob ve správním 

obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování, 

• projednávání plánu evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené 

obce, 

• navrhuje objem finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných 

k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce, 

• projednává způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem 

možného ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními 

a se způsobem jejich provedení, 

• projednávání zprávy o hodnocení krizové situace a přijatých opatření, 

• projednávání vnějšího havarijního plánu, 

• řešení podmínek nouzového přežití obyvatelstva.  

 

6.4.2 Činnost členů odborných skupin stálé pracovní skupiny KŠ 

Stálou pracovní skupinu KŠ tvoří: vedoucí stálé pracovní skupiny KŠ, tajemník KŠ, 

vedoucí a členové odborných skupin.  

Vedoucí stálé pracovní skupiny KŠ organizuje činnost stálé pracovní skupiny a 

zabezpečuje následující činnosti [17]: 

• organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, zejména rozpis 

služeb ve stálé pracovní skupině, rozmístění pracovišť a pracovníků, případné 

vybavení pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální, 

• komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

• tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího KŠ a přípravu a odesílání hlášení a 

jiných potřebných informací jiným krizovým štábům, 

• plnění funkce podatelny KŠ (zřízení podatelny krizového štábu obce, vybavení 

potřebnými tiskopisy a materiálem), 

• organizování výjezdů členů KŠ na místa událostí, 

• zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly svolány. 
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Tajemník KŠ zabezpečuje součinnost (komunikaci) krizového štábu s organizačními 

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

zmocněn starostou určené obce zabezpečovat, mimo jiných zejména porady se zástupci 

organizačních složek orgánu krizového řízení, dále je to svolávání a řízení porad zástupců 

obcí, které jsou v územní působnosti orgánu krizového řízení. Další činností je koordinace 

tiskové nebo tiskových mluvčích vedoucího KŠ a složek IZS, styk s médii, zejména přípravu 

informací pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových 

konferencí a styku s hromadnými sdělovacími prostředky.[17] 

Vedoucí odborné skupiny plní úkoly stanovené stálé pracovní skupině. Vyžaduje 

podle typu mimořádné události nebo krizové situace provádění všech nebo některých činností 

zřízenými odbornými skupinami, vytvářenými a nazvanými podle místních podmínek. 

Vedoucí odborné skupiny plní zejména následující úkoly: určí konkrétní složení odborné 

skupiny z předurčených pracovníků obecního úřadu určené obce, zástupců složek IZS a 

specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné události. V případě naléhavé potřeby 

požádá o uložení pracovní povinnosti nebo osobní pomoci spočívající v práci ve štábu, 

specialistům, kteří jinak nejsou předurčeni k práci v krizovém štábu. Dále v případě potřeby 

specifického zařízení (řízení skladu humanitární pomoci) organizuje vytvoření a svolání 

specializovaných podskupin, působících mimo prostory stálé pracovní skupiny.[17] 

Činnost členů v odborné skupině součinnosti a komunikace spočívá v zajišťování 

následujících činnostech [29]: 

• součinnost a spolupráci s operačními středisky základních složek integrovaného 

záchranného systému (navázání spojení s operačními středisky základních složek 

IZS), 

• 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 

(vyrozumění stanovených orgánů veřejné správy, IZS o vzniklých situacích 

v souladu se zpracovaným Plánem vyrozumění), 

• sladění 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 (stanovení hlavních a záložních komunikačních 

prostředků – telefonní síť, radiostanice), 
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• vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu obce a příprava a přenos 

hlášení a jiných informačních relací krizového štábu obce jiným krizovým štábům 

(vyvěšení na úřední desce a dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místním rozhlasem, 

vydávání rozhodnutí právnickým a fyzickým osobám - vydávat na základě 

písemného potvrzení příjmu rozhodnutí), 

• komunikační podporu všech členů krizového štábu obce při jejich činnosti a 

vedení protokolu o činnosti krizového štábu obce v součinnosti s krizovou 

podatelnou (vydání krizových SIM karet určeným členům krizového štábu obce, 

pokud jsou uloženy odděleně od mobilních telefonů a určení pracovníka vedením 

protokolu o činnosti krizového štábu obce), 

• preventivní pravidelná kontrola spojení a udržování základních i náhradních 

komunikačních kontrolních relací s ostatními krizovými štáby (provedení kontroly 

spojení mezi členy krizového štábu obce, krizovým štábem kraje a obcemi ve 

správním obvodu ORP s krizovými mobilními telefony), 

• právní podpora krizového štábu obce (vyčlenění právních předpisů pro řešení 

krizové situace v podmínkách obce a právní pomoc při rozhodnutí a opatření 

vydávaných krizovým štábem obce), 

• zabezpečení krizového štábu obce a řízení technického a obslužného personálu pro 

výkon ostrahy pracoviště krizového štábu obce, kurýrní služby, zásobování 

energiemi, potravinami a vodou (řešení ostrahy pracoviště krizového štábu obce 

určenými pracovníky obce, MP, bezpečnostní agentury a vydání průkazek členům 

krizového štábu obce ke vstupu do prostor pracoviště krizového štábu obce). 

Potřebnými přehledy k jejich činnosti jsou: plány spojení a vyrozumění, přehledy 

právních předpisů, přehledy a kontakty na sdělovací prostředky, kontakty na IZS. 

 

Činnost členů odborné skupiny týlového zabezpečení spočívá převážně v 

hospodářské a logistické problematice a při poskytování technické a informační podpory 

nasazeným silám a prostředkům. Vykonává zejména následující průběžné činnosti [29]: 

• sladění požadavků na zásobování nasazených složek integrovaného záchranného 

systému, zejména externích, veškerými potřebami materiálně technického 

zabezpečení, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdravotnických služeb 
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apod. (upřesnění požadavků složek IZS na materiálně – technické zabezpečení, 

stravování, ubytování a zdravotnické zabezpečení), 

• zásobování složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy 

energií a pohonnými hmotami v případech selhání jejich vlastních hospodářských 

mechanismů nebo vyčerpání zdrojů (zabezpečení podle uplatněných požadavků a 

stanovení odběrného místa PHM pro složky IZS), 

• zajišťování havarijních služeb (voda, plyn, elektroinstalace, rozvody topení, 

odtahová služba), 

• dopravní služby složkám integrovaného záchranného systému a osobám a 

transport materiálů (zabezpečení požadavků z vlastních zdrojů, v rámci zákonem 

stanovené kompetence požádání právnických a fyzických osob o poskytnutí 

dobrovolné pomoci), 

• finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory (stav čerpání finančních 

prostředků na řešení krizové situace a řešení další možnosti jejich posílení), 

• vedení evidence finančních zdrojů výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci 

nebo mimořádné události (vedení evidence finančních výdajů), 

• využívání osobní a věcné pomoci právnických, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob podle zvláštního zákona (rozhodování o distribuci osobní a věcné 

pomoci, vedení evidence o vydané humanitární pomoci občanům a jednotlivým 

obcím, dále pak vznesení požadavku na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc 

od Správy státních hmotných rezerv a vedení evidence o jejich vydání), 

• zabezpečení sociální péče (zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o 

dávkách sociálního zabezpečení a o jejich výplatě, zabezpečení mimořádné 

peněžní výpomoci občanům v tíživé situaci, následně posílení pracovníků 

sociálních odborů v postižených obcích a pomoc při vyhledávání postižených 

občanů 

Potřebnými přehledy k jejich činnosti jsou přehledy čerpacích stanic, kontakty na 

havarijní služby (hlášení poruch plynu, elektrické energie, vody, tepla, odtahová služba), 

přehledy služebních vozů Městského úřadu Dobruška. 

V příloze č. 3 jsou uvedeny potřebné formuláře pro činnost KŠ (rozhodnutí o uložení 

povinnosti poskytnout věcný prostředek, doklad o převzetí věcného prostředku, žádost o 

poskytnutí dobrovolné pomoci, rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci). 
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Činnost členů odborné skupiny analýzy situace a plánování spočívá ve 

vyhodnocování vývoje krizové situace nebo mimořádné události a dokumentování postupu 

řešení a přitom vykonávají zejména následující činnosti [29]: 

• analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události a prognózu dalšího vývoje 

(vyhodnocení stavu, návrh opatření a příprava rozhodnutí), 

• vyhodnocování využitelnosti krizových a havarijních plánů (upřesnění 

zpracovaných plánů na danou situaci, klimatické podmínky), 

• tvorba návrhu komplexu krizových a jiných opatření, případně Plánů řešení 

krizové situace (konkretizace opatření pro danou krizovou situaci), 

• vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace (využití 

mapových a grafických podkladů), 

• sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, projednávání případných 

opatření s obcemi a policií ČR (podíl na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci 

s Městskou policií a Policií ČR, dále pak ochranu majetku, zamezení rozkrádání a 

rabování), 

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

(pořízení záznamů video a digitální záznam o řešení krizové situace), 

• monitoring a zabezpečování operativního průzkumu (cestou určených členů 

skupiny a složek IZS), 

• v oblasti stavebnictví zabezpečuje zajištění kontaktů na osoby oprávněné provádět 

posudky na statiku a dynamiky staveb, 

• vyhodnocení stavu inženýrských sítí na základě vývoje krizové situace, 

• zpracování programu obnovy – použití finančních prostředků na obnovu, 

• v oblasti veterinární péče zabezpečuje přípravu mimořádných veterinárních 

opatření při výskytu nebezpečné nákazy nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření. 

Potřebnými přehledy k jejich činnosti jsou krizový a havarijní plán kraje, mapové 

podklady, seznam autorizovaných statiků. 

 

Činnost členů odborné skupiny nasazení sil a prostředků je zaměřena na 

soustřeďování informací o stavu sil a prostředků a dále vykonávání následující činnosti [29]: 

• soustřeďuje informace o zásazích od velitelů zásahů prostřednictvím příslušných 

operačních středisek (vedení přehledu o nasazených silách a prostředcích 

v jednotlivých lokalitách řešené krizové situace), 
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• vyhodnocuje efektivnost zásahů (posouzení efektivnosti zásahů a soustřeďování 

hodnocení činnosti nasazených jednotek řešících krizovou situaci), 

• vyhodnocuje situace na jednotlivých místech zásahů složek integrovaného 

záchranného systému (hodnocení situace a účinnosti nasazení jednotek IZS), 

• vedení přehledů o nasazení složek integrovaného záchranného systému a ostatních 

sil a prostředků (vedení přehledu o nasazení složek IZS a ostatních silách a 

prostředcích), 

• vede přehledy o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, 

• posuzuje poskytování a vyžadování exteritoriální pomoci (podle situace vyžádat 

vnější pomoc žádostí na krizový štáb kraje), 

• v oblasti dopravy a silničního hospodářství zabezpečuje zajištění dopravních 

prostředků pro zásobování, rozvoz humanitární pomoci, převoz evakuovaných 

osob, následně zajišťuje přehled o dopravní situaci na území ORP. 

Potřebnými přehledy pro jejich činnost jsou spojení na složky IZS, přístup k evidenci 

vozidel, přístup do živnostenského rejstříku, IS ARGIS (systém pro zajišťování věcných 

zdrojů za krizových stavů). 

 

Činnost členů odborné skupiny ochrany obyvatelstva spočívá v navrhování a 

zabezpečování ochrany obyvatelstva na postiženém území, a je zaměřena zejména na 

následující činnosti [29]: 

• poskytování a přijímání humanitární pomoci, případně organizování centra 

humanitární pomoci s využitím spolupráce s nevládními organizacemi 

zabývajícími se humanitární pomoci (zřízení centra humanitární pomoci a jeho 

personální a materiální zabezpečení s následným navázáním kontaktů s nevládními 

organizacemi o formě spolupráce při zabezpečení humanitární pomoci), 

• zabezpečení varování a informování obyvatelstva, 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 (informace sdělí na úřední desce obecního úřadu a 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu), 

• sledování hygienicko-epidemiologické situace (ve spolupráci s regionálními 

pracovišti Krajské hygienické stanice), 
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• pořizování centralizované evidence organizovaně, nebo samovolně evakuovaných 

osob (vedení evidence evakuovaných osob), 

• zabezpečení evakuace obyvatelstva, jeho nouzového ubytování, stravování, 

zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva 

(dle příslušných plánů konkrétních činností), 

• poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu, 

zabezpečení odborné pomoci při radiačním nebo chemickém nebo biologickém 

nebezpečí a zabezpečování ochranných prostředků. 

Potřebnými přehledy k jejich činnosti jsou: přehledy stálých a improvizovaných 

úkrytů, o nouzovém ubytování a stravování, balené pitná vodě, kontakty na humanitární a 

psychologickou pomoc, podklady k evakuaci + potřebné formuláře. 
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7 Formy a metody přípravy členů krizových štábů 

 
Přípravou členů krizového štábu rozumíme systém forem a metod zaměřených 

k získání (prohloubení) znalostí a vytvoření (upevnění) návyků pro zvládnutí činností 

vyplývajících ze zařazení v krizovém štábu.[19] 

Realizují se tyto formy přípravy [19]: teoretická, praktická (nácvik, cvičení) a 

kombinovaná (teoretická a praktická forma se provádí v jednom termínu). 

Při provádění teoretické přípravy se zpravidla používají základní nebo zdokonalovací 

školení. Základní školení je určeno zejména pro nově zařazené členy KŠ k získání základní 

orientace a nezbytných znalostí pro činnost v KŠ. Možnou tématikou tohoto školení je 

seznámení s právními předpisy vztahujícím se k činnosti KŠ, strukturou KŠ, svoláním KŠ, 

rozmístěním a vybavením odborných skupin KŠ, krizovým plánem kraje včetně jeho členění. 

Zdokonalovací školení členů KŠ navazuje na základní školení, je prováděno periodicky a 

slouží k rozšíření znalostí a dovedností v oblasti krizového řízení. Obsahem tohoto školení 

jsou změny v právních předpisech, krizovém plánu kraje a pracovní dokumentaci KŠ. 

 

Při provádění praktické přípravy se zpravidla používají tyto metody [19]: 

• odborná příprava vedoucích stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin 

stálé pracovní skupiny KŠ zaměřená k plánu činnosti stálé pracovní skupiny, 

k součinnosti odborných skupin a k zpracování dokumentace, 

• skupinový nácvik ke sjednocení činnosti odborné skupiny, organizovaný po 

jednotlivých odborných skupinách, zaměřený na rozdělení úkolů mezi jednotlivé 

členy a jejich vzájemnou komunikaci, 

• modelový nácvik zaměřený na řešení simulované situace (modelový příklad) 

jednotlivými odbornými skupinami KŠ; do modelového nácviku lze zapojit také 

vedoucího stálého pracovní skupiny KŠ, 

• cvičení celého KŠ zaměřené na řešení simulované situace; cvičení je možno 

organizovat jako součást taktického cvičení složek IZS, do cvičení mohou být 

zapojeni také členové bezpečnostní rady kraje (určené obce). 
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7.1 Cvičení krizového štábu 

Cvičení plní zpravidla jeden nebo více stanovených cílů. Cílem může být např. 

zdokonalení připravenosti KŠ pro jeho činnost za krizové situace nebo mimořádné události, 

získání poznatků pro zlepšení pracovních postupů a součinnostních vazeb, ověření reálnosti 

krizového plánu kraje nebo ověření nových metod práce KŠ apod. 

 Jedním z důležitých bodů cvičení je jeho námět. Námět cvičení uvádí cvičící do 

situace, má písemnou formu, která může být doplněna mapou se zákresem situace. V námětu 

je vyjádřena situace, která se bezprostředně týká cvičících a rámcově i necvičících orgánů a 

organizací. Dále jsou v něm uvedeny doplňkové údaje (počasí v dané oblasti a čase, roční 

období, průběh a vývoj rozhodných ukazatelů, např. povodňová situace).[19] 

Vlastní plán provedení cvičení vytváří podmínky pro plynulý a organizovaný průběh 

cvičení, splnění stanovených cílů a efektivní řízení cvičení. Plán schvaluje starosta určené 

obce. Plán provedení cvičení zpravidla obsahuje [19]: 

• název, druh a téma cvičení, 

• cíle cvičení a učební úkoly, 

• dobu a místo provedení cvičení, 

• orgány a organizace, které se zúčastní cvičení, 

• řídícího cvičení, 

• osobu odpovědnou za přípravu cvičení, 

• plán řízení cvičení, 

• plán rozehry. 

Dalším nutným podkladem k provedení cvičení je dokumentace krizového štábu, která 

zahrnuje krizový plán kraje, vzory dokumentů a tiskopisy pro činnost KŠ, mapové podklady 

v digitální nebo listinné podobě. 
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8 Návrh plánu cvičení pro členy KŠ ORP Dobruška 

 
Impulsem k sestavení plánu cvičení pro členy KŠ ORP Dobruška mi byly podněty a 

připomínky, které zazněly na pracovních poradách pracovníků krizového řízení určených obcí 

Královéhradeckého kraje. Těchto porad jsem byl osobně přítomen. 

Při sestavování plánu cvičení jsem vycházel z Metodiky pro přípravu krizových štábů, 

která je přílohou odborného časopisu 112, č. 9/2008. Tato metodika nabízí možný postup 

systematické přípravy členů KŠ. Dále poskytuje ucelený přehled o formách a metodách 

přípravy, včetně popisu druhů cvičení z hlediska cílů, zásad přípravy cvičení a jeho 

vyhodnocení.[19] 

Dalším podkladem mi byl dokument „Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů 

krizového řízení“, který byl schválen usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 

2007 č. 3. Tento dokument stanovuje zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů 

krizového řízení ČR na ústřední úrovni a platí jako doporučení na krajské úrovni řízení. 

Vlastní návrh plánu cvičení jsem rozdělil do dvou cyklů. V prvním cyklu, který se 

uskuteční dne 2. září 2010 bude provedena teoretická příprava členů krizových štábů. Tato 

příprava bude prováděna formou prezentací k danému tématu v rozsahu čtyř vyučovacích 

hodin. 

Po této fázi, přibližně po jednom měsíci se uskuteční praktická část. Tento časový 

interval jsem zvolil proto, že se mi jeden měsíc jeví jako dostatečná doba k tomu, aby byla 

tato krizová problematika nutná pro činnost v KŠ členy zvládnuta. 

V druhé části, která proběhne 29. a 30. září 2010 formou praktického modelového 

cvičení pro stálou pracovní skupinu KŠ. To se uskuteční ve dvou dnech z důvodu směnného 

provozu KŠ. 

Tyto termíny určil a vlastní odbornou přípravu schválil Petr Tojnar, vedoucí KŠ ORP 

Dobruška (starosta ORP Dobruška). 

 

8.1 Návrh teoretické přípravy 

 
Pro teoretickou přípravu jsem zvolil základní školení podle Metodiky pro přípravu 

členů krizových štábů [19]. Základní školení jsem vybral z toho důvodu, protože žádná 

příprava členů KŠ ORP Dobruška do této doby nebyla provedena. Cílem v této části bude 

seznámit členy KŠ se základními znalostmi nutnými pro činnosti v KŠ. 
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Teoretické přípravy se zúčastní dle rozhodnutí vedoucího krizového štábu ORP 

Dobruška následující členové KŠ ORP Dobruška: členové bezpečnostní rady ORP, vedoucí 

stálé pracovní skupiny KŠ a jeho zástupce, tajemník KŠ, vedoucí odborných skupin a jejich 

zástupci. Toto zaměstnání proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Dobruška. 

Přednášejícího jsem zvolil tajemníka krizového štábu (pracovník krizového řízení Městského 

úřadu Dobruška), který má v pracovní náplni zahrnutou oblast krizového managementu a je 

zárukou dostatečné odbornosti pro danou problematice. 

Program teoretické přípravy je uveden na obrázku č. 13 a rozdělil jsem ho do čtyř 

vyučovacích hodin po 45 minutách. Při sestavování programu teoretické přípravy jsem se 

snažil zohledňovat tu skutečnost, že při časové náročnosti programu klesá koncentrace a 

soustředění posluchačů. Této skutečnosti jsem se snažil přizpůsobit i obsah přípravy. Náplň 

jednotlivých témat, včetně časového harmonogramu je v tabulce č. 4. 

 

 

 

Obrázek 13 – Program teoretické přípravy členů KŠ ORP Dobruška [Zdroj: vlastní 

zpracování] 
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V prvním vyučovacím bloku budou účastníci seznámeni se základní krizovou 

legislativou potřebnou k vytvoření uceleného přehledu týkajícího se krizového řízení a k 

získání potřebných informací pro činnost v krizovém štábu.  

Druhý vyučovací blok jsem zaměřil na krizové plánování. Zde bude nastíněna 

problematika krizových plánů, včetně jejich druhů a zpracovatelů. Následně se účastníci 

seznámí se strukturou krizového plánu kraje a s další dokumentací s tím související. (např. 

havarijní plán kraje). 

Obsahem třetího bloku jsem určil popis organizační struktury KŠ ORP Dobruška, 

dále náplň činností a povinnosti členů odborných skupin. Součástí tohoto bloku bude také 

seznámení s potřebnou dokumentací, která je nutná pro práci v KŠ. 

V poslední čtvrté části bude vysvětlena problematika vztahující se k aktivaci a svolání 

členů KŠ. Dalším tématem tohoto bloku je zasedání KŠ a materiálně technické vybavení 

pracoviště zajišťující bezproblémové fungování KŠ.  

Na závěr proběhne diskuse, kdy bude dán prostor pro otázky k probranému tématu.  

 

Tabulka 4 - Časové schéma teoretické přípravy KŠ [Zdroj: vlastní zpracování] 

čas Seznámení účastníků se základní krizovou legislativou 

8,00-8,45 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, 

• zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády  462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.8 a § 28 odst. 

5 zákona 240/2000 Sb., (krizový zákon) o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

• krizové stavy. 

9,00-9,45 Krizový plán 

 • Typy krizových plánů, 

• struktura Krizového plánu Královéhradeckého kraje, 

• použití Krizového plánu Královéhradeckého kraje. 
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10,00-10,45 Krizový štáb ORP Dobruška 

 • Organizační struktura, 

• činnost členů krizového štábu, 

• personální obsazení krizového štábu, 

• pracovní dokumentace jednotlivých odborných skupin, 

11,00-11,45 • svolání KŠ (důvody, způsob), 

• zasedání KŠ – (program úvodního a periodických zasedání), 

• materiální a technické vybavení pracoviště (mapy,dataprojektor, 

záznamové zařízení apod.). 

11,45-12,15 • Diskuse k dané problematice, 

• závěr. 

 

 

8.2 Návrh praktické části 

 

Praktická část bude provedena formou modelového cvičení. To znamená, že cvičení 

bude zaměřeno na řešení konkrétní typové situace, která se na daném území může vyskytnout. 

Pro cvičení KŠ jsem vybral název „PŘÍVAL“, a to proto, že toto slovo charakterizuje vznik 

zadané situace, která bude řešena v rámci cvičení. Jako modelovou situaci jsem vybral 

povodeň. Při volbě tohoto tématu jsem vycházel z analýzy rizik zpracované pro správní obvod 

určené obce, která je součástí Krizového plánu Královéhradeckého kraje. Z této analýzy 

vyplývá, že nebezpečí vzniku povodně je největším ohrožením správního obvodu ORP 

Dobruška. 

V tomto cvičení nebude řešen prvotní zásah složek IZS, ale začátek cvičení jsem 

situoval od okamžiku, kdy velitel zásahu požádal starostu ORP Dobruška o koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. Tímto je splněna podmínka pro svolání KŠ a starosta ORP 

Dobruška se rozhodl, že této možnosti využije a svolá KŠ. Cvičit bude stálá pracovní skupina 

KŠ a cvičení se odehraje na pracovišti KŠ, které je na Městském úřadě v  Dobrušce. Dobu 

trvání cvičení jsem stanovil na cca 5 hodin. S přestávkami není počítáno, aby se řešená 

situace co nejvíce blížila k reálu. Z důvodu směnnosti KŠ bude cvičení probíhat ve dvou 

dnech. První den budou cvičit vedoucí odborných skupin a druhý den jejich zástupci. 

Cvičení bude zahájeno svoláním členů stálé pracovní skupiny KŠ, které provede na 

žádost starosty ORP Dobruška, OPIS HZS KH kraje (Územní odbor Rychnov nad Kněžnou). 
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Po tomto svolání proběhne vlastní zahájení cvičení, které provede vedoucí KŠ a bude 

následovat vyzvednutí a kontrola dokumentace jednotlivými vedoucími odborných skupin 

KŠ. Dalším bodem bude uvedení do situace – seznámení s námětem, které přednese zástupce 

HZS KH kraje. V návaznosti na danou situaci budou cvičícím předány vybrané úkoly k 

řešení, které uvedená situace může způsobit. 

V další části se cvičící zaměří na řešení přidělených úkolů, k těmto úkolům využijí 

dokumentaci k tomu určenou (Krizový plán kraje, dokumentaci jednotlivých odborných 

skupin apod.). Při této činnosti budou cvičící mezi sebou spolupracovat a předávat si 

informace nutné k zvládnutí přidělených úkolů. K tomu dále mohou využít i telefonické 

pomoci dalších členů KŠ. Po ukončení tohoto bloku, budou vedoucí odborných skupin 

prezentovat navržená řešení daných úkolů, která budou sloužit jako podklad pro vydání 

rozhodnutí starosty ORP. Při této příležitosti bude prezentován pro porovnání i návrh 

možného řešení rozehry (příloha č. 4), který byl zpracován skupinou, tvořenou zástupci IZS a 

dalšími odborníky na danou situaci.  

Na závěr provede vedoucí KŠ vyhodnocení cvičení, jehož výsledek bude předložen 

Bezpečnostní radě ORP Dobruška. 

 

8.2.1 Vlastní návrh plánu provedení cvičení 

 
Pro vlastní provedení cvičení jsem použil strukturu z Metodiky pro přípravu krizových 

štábů [19]. Následně uvádím vlastní návrh plánu provedení cvičení. 

 

I.  Téma: 

Jako téma jsem zvolil řešení mimořádné události (povodeň) stálou pracovní skupinou 

Krizového štábu ORP Dobruška s využitím potřebné dokumentace. 

 

II.  Cíl: 

Cíle cvičení jsem stanovil následující: 

• řešení konkrétní mimořádné události stálou pracovní skupinou KŠ ORP Dobruška, 

• zpracování podkladu odborných skupin KŠ pro rozhodnutí starosty ORP 

Dobruška, 

• praktická ukázka řešení dané situace, 

• práce s krizovým plánem. 
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III.  Námět: 

Pro sestavení námětu jsem využil údaje ze Souhrnné zprávy o povodni v červenci 

1998 na území okresu Rychnov nad Kněžnou [23], pro grafické znázornění situace budou 

použita data z Povodňového plánu ORP Dobruška.[22] 

Námět jsem zvolil následovně: 

v průběhu dne 28. září 2010 (29. září 2010) došlo na teplotním rozhraní mezi 

studeným vzduchem nad Polskem a teplým vzduchem v jihovýchodním proudění ke vzniku 

lokálních extrémních přívalových srážek zejména v severovýchodních Čechách. Vlastní 

příčinná srážka zasáhla v průběhu večera a noci dne 28. září 2010 (29. září 2010) jižní část 

správního území ORP Dobruška. Nejvíce byly zasaženy lokality Mělčany, Pulice (zobrazeno 

na obrázku č. 14), Semechnice a Opočno. V důsledku vysokého množství spadlých srážek (až 

200 mm/6hod.) došlo k vylití místních vodních toků (Zlatý potok, Dědina a jejich přítoků). 

Vlivem těchto jevů došlo k destrukci hráze vodního díla Semechnický rybník a částečnému 

narušení hráze vodního díla III. kategorie Broumar.  

Došlo ke zničení několika budov a k zaplavení velkého množství obytných objektů, 

především v obcích Semechnice a Pulice. Další škody vznikly zaplavením zemědělských 

objektů, občanské vybavenosti a technické infrastruktury. V důsledku zaplavení studní a 

zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou došlo k jejich odstavení. Byly poškozeny silnice 

a místní komunikace v postiženém území. 

Na postiženém území byly nasazeny jednotky IZS. Na základě vyhodnocení situace 

požádal velitel zásahu starostu ORP Dobruška o koordinaci záchranných a likvidačních prací.  

 

IV.  Účastníci cvičení: 

Po dohodě s vedoucím KŠ jsem určil tyto účastníky: 

• vedoucí krizového štábu ORP Dobruška, 

• tajemník krizového štábu ORP Dobruška, 

• vedoucí odborných skupin KŠ ORP Dobruška a jejich zástupci, 

• zástupci HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou. 
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Obrázek 14 – Grafické znázornění zaplavení lokality Pulice [Zdroj:  Kolektiv autorů: 

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Dobruška. Dobruška, 2009.] 

 

V. Místo a termín provedení cvičení: 

Místo: zasedací místnost KŠ ORP Dobruška 

Termín: 29. a 30. 9. 2010 

 

VI. Řídící cvičení: 

Řídícím cvičení je starosta ORP Dobruška (vedoucí KŠ) 

 

VII. Úkoly pro cvi čící: 

Při stanovování úkolů jsem vycházel z Metodické pomůcky pro organizaci cvičení 

krizových štábů určených obcí [21]. Úkoly jsem určil následovně:  

• procvičení koordinace záchranných a likvidačních prací, 

• procvičení práce s dokumentací jednotlivých odborných skupin KŠ, 

• zvládnutí procedur pro předložení žádosti o vyhlášení krizového stavu, 

• zvládnutí přípravy dokumentů pro rozhodnutí vedoucího krizového štábu. 

 

VIII. Plán řízení cvičení 

V této části jsem stanovil časový průběh cvičení včetně činností, které budou cvičící 

vykonávat. Rozdělení úkolů je patrné z tabulky č. 5. 
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Tabulka 5 – Časové schéma cvičení [Zdroj: vlastní zpracování] 

Čas  Úkol Činnost cvičících 

8,00 – 8,10 Zahájení cvičení  

8,10 – 8,30 Vyzvednutí a kontrola dokumentace Provedou kontrolu vydané 

dokumentace 

08,30-08,40 Ověření sdílení dat z krizové 

dokumentace, tiskopisů používaných 

v práci stálé pracovní skupiny KŠ, 

Prověří funkčnost výpočetní 

techniky – datové spojení  

08,40-9,00 Uvedení do situace (seznámení 

s námětem), zadání úkolů cvičícím 

(obsah odborných pokynů pro odborné 

skupiny) 

 

09,00-11,30 Řešení úkolů zadaných námětem, 

zpracování odborných podkladů 

vedoucími (zástupci) odborných skupin 

SPS 

Řeší přidělené úkoly, 

předávají si informace a 

žádosti o spolupráci, provádí 

zákresy do mapy 

11,30-12,15 Prezentace a posouzení odborných 

podkladů vedoucích odborných skupin 

(nebo jejich zástupců) stálé pracovní 

skupiny KŠ 

Prezentují navržená řešení 

zadaných úkolů. 

12,15-12,45 Vyhodnocení zaměstnání  

12,50-13,00 Odevzdání dokumentace   

 

 

IX. Plán rozehry 

Do tohoto plánu jsem zahrnul informace o vývoji situace, které jsou podkladem pro 

přijímání opatření cvičícími, tzn., že v průběhu této části budou cvičícím předkládány situace, 

ke kterým by reálně mohlo dojít a které jsou pro cvičení brány jako skutečné. Z časového 

důvodu jsem vybral pouze některé situace, ke kterým by mohlo za daných podmínek dojít. 

Údaje a data uvedená v rozehře jsem čerpal ze Souhrnné zprávy o povodni v červenci 1998 na 

území okresu Rychnov nad Kněžnou [23] a konzultoval s odborníky z řad HZS 

Královéhradeckého kraje [33], Policie ČR [32] a Městského úřadu Dobruška [31]. Přehled 

plánu rozehry je uveden v tabulce 6. 
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Tabulka 6 – Plán rozehry cvičení [Zdroj: vlastní zpracování] 

Poř. 

číslo 

Situace Důsledek Řídící 

skupina 

Součinnostní 

skupiny 

1. Zatopení 

místní části 

Pulice 

V důsledku zatopení části Pulic je 

nutno provést evakuaci celkem asi 

150 osob, část osob (cca 40) 

provádí samovolnou evakuaci. 

Nezjištěný počet imobilních 

občanů. 

Skupina 

ochrany 

obyvatelstva 

-skupina 

nasazení sil a 

prostředků, 

-skupina 

analýzy situace 

a plánování, 

-skupina 

týlového 

zabezpečení. 

2. Zatopení 

obce 

Semechnice 

Vzhledem k zatopení obce 

Semechnice se ocitlo asi 35 rodin 

v ohrožení. Starosta obce nemá 

možnost zajistit jejich ubytování v 

rámci obce. Žádá o pomoc se 

zajištěním jejich ubytování a 

nouzového přežití. Asi 15 osob je 

imobilních. 

Skupina 

ochrany 

obyvatelstva 

- skupina 

nasazení sil a 

prostředků, 

-skupina 

analýzy situace 

a plánování, 

- skupina 

týlového 

zabezpečení. 

3. Neprůjezdné 

komunikace 

Byla nahlášena bahnem zaplavená 

silnice č. 298, úsek Dobruška – 

Opočno. 

Skupina 

nasazení sil a 

prostředků 

-skupina 

analýzy situace 

a plánování 

V důsledku protržení 

Semechnického rybníka došlo k 

podemletí silnice III. tř. 

Semechnice – Opočno. 

Stržený most přes Zlatý potok na 

silnici č. 298 v Opočně. 
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4. Poškozené střechy 

obou pavilónů 

Domova Dědina 

Opočno  

Ředitelka domova požádala o 

pomoc se zajištěním přesunu 24 

klientů do dalších zařízení 

Domova Dědina a zajištění 

nouzového provozu domova 

v důsledku poškození budov. 

Skupina 

nasazení sil a 

prostředků 

-skupina 

analýzy 

situace a 

plánování 

 

5. Vyřazení 

telekomunikačního 

převaděče Osičná 

Zhoršení až přerušení příjmu 

signálu mobilního operátora O2. 

Skupina 

součinnosti a 

komunikace 

-skupina 

analýzy 

situace a 

plánování 

6. Zaplavení kravína 

ZD Dobruška do 

výše 1m  

Vlivem zaplavení kravína došlo k 

úhynu 23 ks krav a vhledem 

k narušené statice budov je nutné 

zajistit 

odsun cca 72 ks krav. Ředitel ZD 

požádal KŠ o pomoc. 

Skupina 

ochrany 

obyvatelstva 

- skupina 

nasazení sil a 

prostředků 

7. Zatopení studní 

v místní části 

Mělčany 

Vzhledem k zatopení studní 

znečištěnou vodou je vážné 

podezření, že jejich voda 

kontaminována a tedy je 

nepoživatelná. Zajištění pitné 

vody pro cca 60 obyvatel. 

Skupina 

ochrany 

obyvatelstva 

-týlová 

skupina 

- skupina 

nasazení sil a 

prostředků 

8. Nasazení 

záchranné a 

likvidační techniky 

V důsledku intenzivního nasazení 

techniky dochází k vyčerpání 

PHM a k vzniku závad používané 

techniky. 

Týlová 

skupina 

-skupina 

nasazení sil a 

prostředků 

9. Nasazení velkého 

množství osob pro 

zajištění 

záchranných a 

likvidačních  prácí  

Zajištění ubytování a stravování 

pro cca 400 příslušníků jednotek 

IZS a dobrovolníků. 

Týlová 

skupina 

-skupina 

nasazení sil a 

prostředků 
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X. Materiální zabezpečení 

Pro činnost cvičících jsem zvolil tyto pomůcky: 

• kancelářská a výpočetní technika, 

• krizový plán, 

• vzory dokumentů (rozhodnutí o povinnosti poskytnout věcné prostředky, potvrzení 

o použití věcného prostředku apod.), 

• mapové podklady (v digitální i listinné podobě). 

 

XI.  Vyhodnocení cvičení 

Vyhodnocení cvičení bude provedeno samostatně řídícím cvičení s důrazem na 

uplatnění praktických dovedností jednotlivých vedoucích odborných skupin a jejich zástupců, 

splnění stanovených cílů a zvládnutí přípravy dokumentů pro rozhodnutí vedoucího krizového 

štábu. Dalším aspektem hodnocení budou zjištěné nové poznatky nebo naopak nedostatky 

získané v rámci cvičení. 

 

 

8.2.2 Závěrečné zhodnocení 

Cvičení by mělo ověřit znalosti zúčastněných členů KŠ získané při teoretické přípravě. 

Praktická část by jim měla přinést potřebné zvýšení odbornosti pro práci v KŠ. Zúročené 

zkušenosti z tohoto cvičení pak dozajisté mohou využít v případě řešení reálné mimořádné 

události nebo krizové situace. Věřím, že toto cvičení bude cvičícími pojato pozitivně a hlavně, 

že si rozšíří pohled na problematiku týkající se této krizové problematiky. 
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9 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem činností členů krizových štábů obcí 

s rozšířenou působností, s následným vytvořením návrhu plánu cvičení sestávající se 

z teoretické přípravy a praktické části. Na základě provedeného rozboru činností členů 

krizových štábů ORP, byl sestaven návrh plánu cvičení pro Krizový štáb ORP Dobruška. 

Tento návrh jsem rozdělil na dvě etapy. Na teoretickou přípravu a praktickou část – 

modelové cvičení. Teoretickou přípravu jsem zaměřil na seznámení členů krizového štábu 

s krizovou legislativou nutnou pro činnost v krizovém štábu, krizovým plánem kraje a 

organizační strukturou krizového štábu ORP Dobruška. Tato příprava bude prováděna formou 

prezentace. 

Pro praktickou část jsem zvolil formu modelového cvičení. To znamená, že cvičení je 

zaměřeno na řešení konkrétní typové situace, která se na daném území může vyskytnout. Toto 

cvičení je určeno pro členy stálé pracovní skupiny KŠ ORP Dobruška. Jako téma jsem vybral 

povodeň, která vychází z analýzy rizik správního obvodu ORP Dobruška jako největší 

ohrožení daného území. Vzhledem k tomu, že jsem se snažil držet toho, aby se cvičení co 

nejvíce přibližovalo skutečné krizové situaci, věřím, že reálné provedení splní účel, ke 

kterému bylo cvičení připraveno. Provedení cvičení a řešení úkolů by mělo prokázat 

schopnost cvičících se rozhodovat a řešit v krátkém časovém období vzniklé situace. V 

případě řešení skutečné situace se tak lépe vyrovnají s řešením složitých problémů a vyvarují 

se tak vzniku množství zbytečných chyb, pramenících z nedostatku praktických zkušeností.  

I když je toto cvičení konkrétně zaměřeno, po provedení drobných úprav ho lze využít 

pro kteroukoliv organizační strukturu krizového štábu určené obce, nebo řešení jiného druhu 

mimořádné události či krizové situace. 

Při tvorbě této diplomové práce jsem se setkal s problémem v legislativě. Zatímco při 

mimořádných událostech zákonodárce svěřil orgánům obcí s rozšířenou působností značné a 

konkrétně definované pravomoci, při krizových stavech již zákonodárce nerozlišuje obce 

s rozšířenou působností od ostatních typů obcí. Tento nedostatek by měl být vyřešen 

novelizací zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dalším poznatkem je fakt, že členy krizových štábů určených obcí jsou 

ve většině případů zaměstnanci městských úřadů, proto si myslím, že je vhodné stanovit 

těmto zaměstnancům úkoly v této oblasti a zařadit je přímo do pracovních náplní. 
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11 Seznam zkratek 

 
apod. a podobně  

BRS Bezpečnostní rada státu 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KŠ krizový štáb 

např. například 

NATO North Atlantic Treaty Organisation 

OPIS Operační a informační středisko 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

tzv. takzvaný 

ÚKŠ Ústřední krizový štáb 

ÚS ZZS Územní středisko zdravotnické záchranné služby 

 



 71 

12 Seznam příloh 

 
Příloha č. 1 Legislativa v oblasti krizového managementu 

Příloha č. 2 Typy krizových situací 

Příloha č. 3  Formuláře potřebné pro činnost KŠ 

Příloha č. 4 Možné řešení rozehry 



 72 

Příloha č. 1 

 
Legislativa v oblasti krizového managementu 

 

Ústava a ústavní zákony: 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění Zákona č. 300/2000 

Sb. 

Klí čové zákony: 

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

znění Zákona č. 320/2002 Sb.  

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

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,  

 

Další právní předpisy: 

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

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR,  

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR,  

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,  

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností,  

Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění vyhlášeno jako č.67/2001 Sb.),  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky,  

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon),  

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon),  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,  

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou,  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  
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Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

(kompetenční zákon),  

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů  

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a 

o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,  

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. 

Prováděcí předpisy: 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády  

č. 36/2003 Sb.;  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády  

č. 527/2002 Sb.;  

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

Nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při 

provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole;  

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně;  

Nařízení vlády č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;  

Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb. k provedení zákona o zajišťování obrany 

ČR, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich 

převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci 

nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, 

náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení 

věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění Vyhlášky č. 56/2003 

Sb.;  

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

integrovaného záchranného systému;  

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

obyvatelstva;  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie 

způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky;  

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení 

krizového zákona, ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.;  
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Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č.542/2002 Sb.;  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady 

hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, 

zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího 

havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování;  

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v 

plynárenství;  

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího 

nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice;  

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při 

vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství. 



 75 

Příloha č. 2 

 

Typy krizových situací 
 

P.č. 
 

Typ krizové situace 
(druh ohrožení) 

Gesce Součinnost 

1. Dlouhodobá inverzní situace MŽP+MV MPO, MZ 

2. Povodně velkého rozsahu MŽP+MV MD, MZe, 
SSHR, MZ, 

MMR 

3. Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové 
situace č. 1 - 2, jako např. rozsáhlé lesní požáry, sněhové 
kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod. 

MV  
SSHR 

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

MZ MV, 
MMR 

5. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně 
hygienických a dalších režimů) 

MZe+MZ MV, MŽP 

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

MZe+MZ MV , MO,SSHR 

7. Radiační havárie  MV + SÚJB MO, MD, MZ, 
MPO,  MMR 

8. Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky   

MV  
MD, SÚJB 

9. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – 
požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí 
staveb 

MV MD, MPO, MO, 
MZ, ČBÚ 

10. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se 
vznikem zvláštní povodně 

MZe+MV 
+MŽP 

MO, MPO, MD, 
SSHR 

11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi 
velkého rozsahu 

MV MŽP, MD, 
MPO, MZe, 
MMR, MZ, 

SSHR 

12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu 
velkého rozsahu 

MF resortní 
organizace MF, 
ČNB, MZV, 

KCP 

13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SSHR MPO, MZe 
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P.č. 
 

Typ krizové situace 
(druh ohrožení) 

Gesce Součinnost 

14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné 
energie velkého rozsahu 

MPO ERÚ, SSHR 

15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe+MPO MO, MV , 

MD, SSHR 

16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe MO, SSHR, 
MV , MD, MŽP 

17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého 
rozsahu 

MZ MD MO, MV 

18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu MD MV , 

MO, SSHR 

19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních               
a informačních vazeb velkého rozsahu 

MV+ČTÚ MV 

20. Narušení funkčnosti poštovních služeb velkého rozsahu MV MV , ČTÚ 

21. Migrační vlny velkého rozsahu MV MZV, MMR, 
MO, MF, zprav. 

služby 

22. Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků 
včetně hygienických a dalších režimů 

MZ MV, MMR, 
SSHR 

23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu MV MO, MS,  
zprav.služby 
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Příloha č. 3 
 
Obec: ...................................................  
Starosta: ...............................................  
Adresa:  ...............................................  
Kontakty:  ............................................  
 
 

Rozhodnutí o  
uložení povinnosti poskytnout věcné prostředky 

 

…………………………………………………………………………………………...................... 
(obchodní jméno, IČO, jméno, příjmení a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby; 

jméno, příjmení, titul, datum narození fyzické osoby) 

 
…………………………………………………………………………………………………......... 

(sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu) 
 
Na základě rozhodnutí hejtmana ……………. kraje č.j. …………….. ze dne …………….. 
o vyhlášení stavu nebezpečí a v souladu s § 29 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ krizový zákon“), u k  l  á  d  á  
z důvodu nebezpečí z prodlení starosta obce  
 
………………….............................................................................................................  

(název obce) 
 

….....................................................................................................................................  
(právnická/ podnikající fyzická osoba/fyzická) 

                                                                               
p o v i n n o s t    p o s k y t n o u t  věcné prostředky k řešení krizové situace. Přesné vymezení 
jednotlivých věcných prostředků včetně určení množství a důvodu poskytnutí těchto věcných 
prostředků bude blíže specifikováno ve výzvě k jejich dodání. 
 
Poučení:  
Podle § 29 odst. 3 krizového zákona jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny poskytnout věcné 
prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení. Při nesplnění této 
povinnosti může být právnické osobě či podnikající fyzické osobě uložena pokuta dle § 34 odst. 1 písm. b) do výše 
3.000.000,- Kč; poruší-li tuto povinnost v době krizového stavu, může jí být uložena pokuta do výše 10.000.000,- Kč. 
Podle § 31 odst. 3 písm. e) krizového zákona je fyzická osoba povinna poskytnout požadované věcné prostředky 
potřebné k řešení krizové situace. V případě nesplnění této povinnosti může být fyzické osobě podle § 34 odst. 1 písm. 
a) krizového zákona uložena pokuta do výše 20.000,- Kč; poruší-li povinnost v době krizového stavu, může jí být 
uložena pokuta do výše 50.000,- Kč Pokud by nebyla uložená pokuta splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, 
lze pokutu podle § 34 odst. 2 krizového zákona uložit opětovně. 
 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ihned po doručení. 
 
V........................datum: .................................................

 ...…………………………………
…     (razítko a podpis starosty) 
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přebírající:  
………...………………………………………………………………………………………… 

(obec, starosta) 
 

……………...…………………………………………………………………………………… 
(adresa) 

 
…………………...…………………………………………………………………………… 

(kontaktní údaje) 
 

vydává  

Doklad o 
převzetí věcného prostředku 

 
 

předávajícímu: 
…………………………...……………………………………………………………………… 

( obchodní firma, IČO, příjmení, jméno a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby; 
příjmení, jméno, OP a telefonní číslo fyzické osoby) 

 

……………...…………………………………………………………………………………… 
(sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby) 

 

……………………...…………………………………………………………………………… 
(příjmení, jméno a OP, adresa místa trvalého pobytu osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo) 

 

 
Předávaný věcný prostředek: …………………………………………………………….......  

(název věcného prostředku) 
Značka/ Státní poznávací značka:………………………………………………………………. 
Další identifikační údaje: ………………………………………………………………………. 
Doklady odevzdané s věcným prostředkem:…………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………
….................................................................................................................................................. 
Stav měřicího zařízení při převzetí věcného prostředku:………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................... 
Doplnění provozních a pohonných hmot u silničního a jiného vozidla: 
 
………………….......…..,     ………………….......…..,         …………..............……….  
litrů  nafty, benzinu, oleje 
 
 
Závěr:  věcný prostředek převzat – nepřevzat (nehodící se škrtněte) 
 
V ....................................... dne ................................... 

 
.....................……………….                                   .................................................                           
Podpis osoby předávající věcný prostředek                Razítko a podpis osoby přebírající věc. 
prostředek  
 
Seznam výstroje, příslušenství, nářadí a závady zjištěné při převzetí jsou uvedeny na druhé straně tiskopisu. 
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Seznam výstroje, nářadí a příslušenství převzatého s věcným prostředkem: 
 

Poř. číslo Název Počet kusů 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Závady zjištěné při převzetí věcného prostředku: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
V ....................................... dne ................................... 
 
 
.....................…………………….                                  .................................................                            
Podpis osoby předávající věcný prostředek                Razítko a podpis osoby přebírající věc. 
prostředek  
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předávající: 
 
………...………………………………………………………………………………………… 

(obec, starosta) 
 

……………...…………………………………………………………………………………… 
(adresa) 

 
……………………...…………………………………………………………………………… 

(kontaktní údaje) 
vydává  

Doklad o 
vrácení věcného prostředku 

 

přebírajícímu: 
………………………………………………………………………………………………… 

( obchodní firma, IČO, příjmení, jméno a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby; 
příjmení, jméno, OP a telefonní číslo fyzické osoby) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby) 

 

……………………...…………………………………………………………………………… 
(příjmení, jméno a OP, adresa místa trvalého pobytu osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo) 

 

 
Předávaný věcný prostředek: ………….......……………………… (název věcného prostředku) 

Značka/ Státní poznávací značka: ..........................................................................................................  
Další identifikační údaje: .......................................................................................................................  
Doklady odevzdané s věcným prostředkem ...........................................................................................  
…… ........................................................................................................................................................   
Stav měřicího zařízení při převzetí věcného prostředku ........................................................................  
Doplnění provozních a pohonných hmot u silničního a jiného vozidla: 
 
………………….......…..,……………....…..,……............……….  litrů  nafty, benzinu, oleje 
 
Souhlasím s vrácením věcného prostředku podle tohoto dokladu ano – ne (nehodící se 
škrtněte) 
 
Námitky přebírající osoby: 
……………………………………………………….………………...............................…… 
 
Poučení:  
Nárok na peněžní náhradu uplatňuje právnická nebo fyzická osoba, která poskytla věcný prostředek, u orgánu 
krizového řízení, který o uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo 
zrušení krizového stavu, v jehož důsledku nárok na peněžní náhradu vznikl. 
 
V............................... dne ................................... 
 
.....................……………….                                   .................................................                            
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Podpis osoby předávající věcný prostředek                Razítko a podpis osoby přebírající věc. 
prostředek  

 
Seznam výstroje, příslušenství, nářadí a závady zjištěné při vrácení jsou uvedeny na druhé 
straně tiskopisu 
 

 
Seznam výstroje, nářadí a příslušenství vráceného s věcným prostředkem: 

 
Poř. číslo Název Počet kusů 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
Závady zjištěné při převzetí věcného prostředku: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

V............................... dne ................................... 
 
.....................……………….                                   .................................................                            
Podpis osoby předávající věcný prostředek                Razítko a podpis osoby přebírající věc. 
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Obec: ...................................................  
Starosta:  ..............................................  
Adresa: ................................................  
Kontakt:  ..............................................  
 
 

Výzva k  
dodání věcného prostředku 

 
 

Pro  ...............................................................................................................................................  
(obchodní firma, IČO, příjmení, jméno a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby;  

příjmení, jméno, OP a telefonní číslo fyzické osoby) 
 

 
…………………...…………………....…………………………………………………………
………… ......................................................................................................................................  
                                           (sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby) 

 
...………………………………….……………………………………………………………
…………… ..................................................................................................................................  

(příjmení, jméno a adresa místa trvalého pobytu osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo) 

 
 
podle § 29 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ krizový zákon“) jste povinen poskytnout za náhradu 
níže uvedený věcný prostředek: 
 
 

Název věcného prostředku Měrná 
jednotka 

Počet 

   

 
 
 
 
V: …………………  dne: …………      ……………………………… 

                 (razítko a podpis starosty) 
 
 
 
Způsob, místo a doba dodání ................................................ pro ........................………… ........................................  
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Potvrzení příjmu výzvy k dodání věcného prostředku 
 
 
Výzva k dodání na. .......................................................................................................................  

(název, značka a další identifikační údaje věcného prostředku) 
 

pro  ................................................................................................................................................  
(údaje o vlastníkovi nebo o odpovědné osobě za dodání věcného prostředku) 

 

přijal dne…...................... v ..................... hodin 
 
 
 
 

Důvody nedoručení: 
 
 
 
 
 
………….....…………….                               ......……………………… 

Podpis doručovatele                        Podpis sdělujícího  
 
 

 
 
 
 
 
                  

……………………….. 
        Podpis příjemce  
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Obec: ...................................................  
Starosta:  ..............................................  
Adresa:  ...............................................  
Kontakt:  ..............................................  
  
 
 

 
Žádost o poskytnutí dobrovolné pomoci 

 
 
Starosta obce na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. d zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) 
žádá: 
 
……...………………………………………………………………………………………… 

( obchodní firma, IČO, příjmení, jméno a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby; 
příjmení, jméno, OP a telefonní číslo fyzické osoby) 

 

……………...…………………………………………………………………………………… 
(sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby) 

 

……………………...…………………………………………………………………………… 
(příjmení, jméno a OP, adresa místa trvalého pobytu osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo) 

 
 
 

o poskytnutí dobrovolné pomoci 
 
 
 
V ..............................  dne: ..................................................... 
  
 
 
 
 
 ..................................................... 
   (razítko a podpis starosty) 
 
 
 
 
Poučení: Dle §35 odst. 1 krizového zákona lze poskytnou peněžní náhradu po vzájemné 
dohodě i za poskytnutí dobrovolné pomoci 
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Obec:  ..................................................  
Starosta: ...............................................  
Adresa:  ...............................................  
Kontakt:  ..............................................  

 
Rozhodnutí o  

uložení pracovní výpomoci 
 

 
pro  ................................................................................................................................................  

(jméno, příjmení, titul, datum narození) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(místo trvalého pobytu) 

 

Na základě rozhodnutí hejtmana ………………. kraje č.j. …………. ze dne ………… 
o vyhlášení stavu nebezpečí a na základě možnosti § 31 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový 
zákon“),  r o z h o d l  ……………………..     o  Vašem  p o v o l á n í    k pracovní 
výpomoci. 
 
Pracovní výpomocí se dle § 2 písm. d) krizového zákona rozumí povinnost fyzických osob 
vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou 
povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové 
situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech. 
 
Dostavte se dne …………………… v……….. hod k výkonu  ...................................................  
 

............................................................................................................................. .........................  
     (popis činnosti) 

 
u  ...................................................................................................................................................  

(přesné označení místa) 

 
Tato pracovní výpomoc potrvá do  ..............................................................................................  
 
Poučení:  
Podle § 31 odst. 3 písm. a) krizového zákona je fyzická osoba v době krizového stavu povinna uposlechnout 
výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní 
výpomoci. Podle § 31 odst. 3 písm. d) krizového zákona jste jako fyzická osoba povinen/a vykonávat uloženou 
pracovní výpomoc. V případě nesplnění této povinnosti může být fyzické osobě uložena pokuta podle § 34 
krizového zákona do výše 20.000,- Kč; poruší-li fyzická osoba výše uvedenou povinnost v době krizového stavu, 
může jí být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč,. Pokud by nebyla uložená povinnost splněna ani ve lhůtě 
stanovené při uložení pokuty, lze pokutu podle § 34 odst. 2 krizového zákona uložit opětovně. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ihned po doručení. 
 
V................................... datum: ..................................................... 
 
 

 ………………………… 
             (razítko a podpis starosty) 
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Příloha č. 4 
 

Možné řešení rozehry 
 
Poř. 

číslo 

Návrh Poznámka 

1. Při provádění evakuace využít zpracovaný Plán evakuace Města 

Dobrušky, který modifikovat dle skutečných podmínek.  

 

2. Pro provedení evakuace stanovit:  

- evakuační středisko (mimo oblast zaplavení) – určit obsluhu 

- přijímací středisko a místo ubytování – určit obsluhu 

- evakuační trasu – přistavení dopravního prostředku -1 autobus, 

- zajištění stravování evakuovaných 

- zajištění bezpečnosti v obci 

- řešit zásobování obyvatel obce 

 

3. 1. Posoudit důvod zneprůjezdnění komunikací a stanovit vhodnou 

      nápravu 

2. Stanovit a vytyčit vhodné objížďky neprůjezdných komunikací 

3. Zajistit technické prostředky pro obnovu komunikací 

4. Stanovit objížďky zaplavených úseků silnic 

 

4. Přemístit postižené obyvatele do dalších prostor organizace 

- zajistit personální a dopravní zabezpečení přesunu 

- prověřit technický stav poškozených budov 

- zajistit nouzové zabezpečení budovy 

 

5. Zlepšení šíření signálu - řešit pomocí instalace mobilního převaděče 

firmy Telefonica O2 

 

6. 1. Pro zajištění odsunu uhynulého skotu zajistit asanační firmu (např.  

   ASANACE Žichlínek) 

2. Ohrožený skot přemístit do vhodných prostor (ve spolupráci s ZD) 

- zajistit vhodné prostory, 

- dle vzdálenosti určit odpovídající způsob přepravy (po vlastní 

ose, nebo přesun pomocí dopravních prostředků), 

- zajistit obslužný personál 

 

7. Zajištění náhradních dodávek pitné vody řešit postupně:  
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1) nákupem balené vody 

2) přistavením cisteren na pitnou vodu ze zásob SSHR 

3) zajištěním vyčištění studní externí firmou  

4) kontrola kvality vody ve studních  

8. Určit nezasaženou čerpací stanici PHM pro zajištění odběru PHM, 

vyčlenit  CCS karty MÚ pro čerpání PHM, zajistit vhodný 

opravárenský objekt mimo zaplavené území (např. ZD Trnov) 

 

9. Vytipování vhodných objektů v nezasažených částech území pro 

ubytování (hotel Opočno). Stravování zajistit v místě ubytování nebo 

řešit zajištěním dovozu stravy ze zařízení hromadné výroby s 

dostatečnou kapacitou (Adeva). Řešit výdej stravy v místě nasazení.  

 

 

 


