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na dvě části. První část obsahuje zejména systém připravenosti na mimořádné a krizové 

situace v České republice a analýzu situace u nás a v zahraničí. Ve druhé části je vypracován 
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situation in the Czech Republic and abroad. The other part shows a draft of  the methodology 

used for elaboration of activities plan which could be used by a municipality to cope with 

extraordinary events.  It contains also a sample plan which is a part of the appendix. 

The methodology will be used in practice by municipal authorities to work out an appropriate 

plan for dealing with extraordinary events. 
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1 Úvod  

V posledních letech je celý svět suţován celou řadou nebezpečí a to ve stále větší 

míře. Ţivelní pohromy (povodně a záplavy, zemětřesení, vlny tsunami, výbuchy sopek, 

hurikány, tornáda), úniky nebezpečných látek, teroristické útoky – to vše je prakticky na 

denním pořádku. Kaţdý člověk by měl být na různé typy mimořádných událostí, které ho 

mohou ohrozit, adekvátně připraven. Nikdo nemůţe říct, ţe to, co se děje někomu jinému, se 

jemu nemůţe nikdy stát. Kaţdý je zodpovědný sám za sebe, a jakým způsobem přistoupí 

k této problematice, je pouze na něm. Kdo by měl, a dovoluji si říci, kdo musí být na tyto 

situace dostatečně připraven, je starosta obce, který nese zodpovědnost za občany „jeho“ 

obce. On je ten, kdo musí obyvatelstvo varovat, říci mu, co se stalo a jak se má zachovat. A 

jak by měl vše provést, to musí vědět ještě před tím, neţ mimořádná událost nastane. 

V České republice existují právní předpisy, které ukládají starostovi obce, resp. 

obecnímu úřadu povinnost připravit se na mimořádné / krizové situace. Problém spočívá 

v tom, ţe uţ v nich není uvedeno, jakým způsobem to má udělat. Na úrovni obce totiţ není 

stanovena povinnost zpracovat „nějakou“ plánovací dokumentaci za účelem přípravy a na 

podporu řešení vzniklé mimořádné události či krizové situace jako na jiných úrovních řízení 

(ORP, kraj). V první řadě vzniklou mimořádnou událost řeší zasahující sloţky (provádí 

záchranné a likvidační práce). Starosta obce, příp. jeho krizový štáb je tím orgánem, který 

provádí další opatření na ochranu obyvatelstva (varování, informování, ukrytí, evakuace, 

nouzové ubytování a další). A aby věděl, jak to má provést, měl by mít k dispozici jakýsi 

návod. 

Tato práce je zaměřena především na obce na nejniţší úrovni, jimţ právě legislativa 

neukládá - jako např. obcím s rozšířenou působností a krajům - povinnost zpracovat havarijní 

/ krizový či jiný obdobný plán. A jak vyplyne z poznatků některých krajů, je třeba tuto 

„nepovinnost“ nepřehlíţet, ale intenzivně vést starosty obcí k jejich aktivnímu přístupu k této 

problematice. Cílem diplomové práce je návrh metodiky zpracování plánu činnosti obce pro 

řešení mimořádných událostí. Součástí této metodiky je také vzor příslušného plánu, jehoţ 

obsahem jsou mj. i doporučené obecné postupy řešení jednotlivých typů mimořádných 

událostí, které mohou v obci nastat. Samotnému zpracování metodiky, resp. plánu předchází 

rešerše naší a dostupné zahraniční literatury, dále analýza současného stavu (přístup ČR, 

potaţmo jednotlivých krajů k dané problematice a přístup Švýcarska, konkrétně kantonu 

Schwyz). Dále srovnání našich dosavadních řešení se zahraničím. Výstupem práce je návrh 

metodiky a její zdůvodnění. 
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2 Rešerše  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů[11] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

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

orgánů a orgánů územních samosprávných celků (orgány kraje, obce s rozšířenou působností, 

obce), práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) [12] 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků (orgány kraje, obce s rozšířenou působností, obce). Dále stanovuje 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, při jejich řešení 

a při ochraně kritické infrastruktury. Zákonem je také vymezena odpovědnost za porušení 

těchto povinností.  

 

Amt für Feuer- und Zivilschutz. Fachstudie über Gefährdungsannahmen im Kanton Schwyz. 

2001. [20] 

Studie o předpokladech nebezpečí v kantonu Schwyz, zpracovaná Úřadem pro poţární 

a civilní ochranu kantonu Schwyz v roce 2001 je dokument, který stanovuje výčet moţných 

ohroţení v kantonu Schwyz, jejich charakteristiku a obecné činnosti záchranných sloţek 

a kompetentních úřadů. Studie byla vytvořena na základě zkušeností různých záchranných 

sloţek. Nejedná se o ţádnou vědeckou studii. Jedním ze základů pro tvorbu této studie se stal 

tzv. „EDV- program KATACHECK, verze 1.30.B“, který zpracoval Spolkový úřad pro 

civilní ochranu. 
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3 Systém připravenosti na mimořádné události a krizové situace v České 

republice 

Postavení a činnosti orgánů státní správy a územní samosprávy v otázkách 

bezpečnosti, připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení je upraveno 

legislativou. Základní právní rámec pro vytváření bezpečnostního systému státu je dán 

Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a Ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Tyto 

ústavní zákony tvoří základní platformu, na kterou navazují právní předpisy týkající se 

bezpečnosti a krizového řízení. Právní předpisy, které systémově upravují problematiku 

krizových situací a mimořádných událostí a stanovují úkoly a pravomoci státních orgánů, 

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

přípravě na tyto situace a při jejich řešení jsou zejména zákon o IZS, krizový zákon a jejich 

prováděcí právní předpisy. [6] 

Činnost orgánů státní správy, orgánů územně samosprávných celků, ale i právnických 

a podnikajících fyzických osob spočívá především ve zpracování plánů (havarijních, 

krizových), v nichţ jsou nejdůleţitější částí analýza ohroţení (výčet a charakteristika 

ohroţení, jeho rozsah a dopady na obyvatelstvo, hmotné a kulturní statky a v neposlední řadě 

také na ţivotní prostředí), postupy řešení a opatření, která je třeba přijmout ke zvládnutí 

vzniklé situace.  

V této kapitole se věnuji připravenosti orgánů státní správy a samosprávy na mimořádné 

události a krizové situace a to na všech úrovních (stát, kraj, obce s rozšířenou působností 

a obce) a dále porovnání jejich připravenosti, jeţ bude součástí dílčího závěru této kapitoly.  

 

3.1 Subjekty podílející se na přípravě na mimořádné události a krizové situace 

V rámci přípravy na mimořádné události, stejně jako i při provádění záchranných 

a likvidačních prací byly zákonodárcem uloţeny úkoly nejen sloţkám IZS, ale také správním 

úřadům. Dle kategorizace orgánů veřejné správy lze povinné subjekty rozdělit do těchto 

skupin: 

- ministerstva a jiné ústřední správní úřady,  

- orgány kraje,  

- orgány obce s rozšířenou působností a  

- orgány obcí. [1] 

V návaznosti na krizové řízení pak lze obdobně jako v případě provádění záchranných 

a likvidačních prací vymezit tyto orgány krizového řízení: vláda ČR, ministerstva a jiné 
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nesouvisející s obranou související s obranou 

související s vnitřní 

bezpečností a 

veřejným pořádkem 

nesouvisející 

s vnitřní bezpečností 

a veřejným 

pořádkem 

stav nebezpečí stav nebezpečí 

nouzový stav  nouzový stav  

stav ohroţení státu stav ohroţení státu 

válečný stav  

krizové situace 

ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a další orgány s působností na 

území kraje, orgány obce s rozšířenou působností a orgány obce. [1] 

Zvláštní postavení v systému připravenosti na mimořádné události a krizové situace má 

hasičský záchranný sbor, který plní úkoly ministerstva vnitra, orgánů kraje a orgánů ORP. Při 

přípravě na mimořádné události a krizové situace se rovněţ podílejí, jak jiţ bylo uvedeno 

v úvodu této kapitoly, právnické a podnikající fyzické osoby a další subjekty. Pro potřeby této 

diplomové práce se jimi však nebudu podrobněji zabývat. 

 

3.2 Krizové stavy a jejich vztah ke krizovým situacím 

V některých případech můţe mimořádná událost nabýt takových rozměrů, ţe 

předurčené zdroje postiţeného územního celku nestačí k jejímu řešení. Získání dalších zdrojů 

je moţné pouze na úkor omezení běţných funkcí (příp. práv a svobod občanů), popř. 

vyţádáním zdrojů z území, jeţ nejsou mimořádnou událostí postiţeny. Toho lze dosáhnout 

pouze vyhlášením krizového stavu. Mimořádnou událost po dobu vyhlášení krizového stavu 

značíme jako krizovou situaci. Právním řádem jsou rozlišeny tyto krizové stavy: stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu a válečný stav (podrobněji viz přílohy č. 2 a 3). 

O tom, který z krizových stavů bude vyhlášen, je rozhodnuto na základě velikosti postiţeného 

území, rozsahu postiţení a druhu mimořádné události. Vztah mezi druhem krizové situace a 

vyhlášeným krizovým stavem je znázorněn na obr. č. 1. [4, 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 1: Druh krizové situace a vyhlášený krizový stav (převzato [4], upraveno) 
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3.3 Havarijní plánování, krizové plánování a ochrana před povodněmi 

3.3.1 Havarijní plánování 

Havarijním plánováním se rozumí soubor postupů, metod a opatření, které věcně 

příslušné orgány uţívají při přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací na 

vymezeném území. Výchozím právním předpisem v oblasti havarijního plánování je zákon 

o IZS. Výstupem havarijního plánování je havarijní plán. Jedná se o dokument, který 

obsahuje opatření a postupy k provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném 

území. [3]  

Havarijní plány lze rozdělit do 3 kategorií: HP územní (havarijní plán kraje, vnější 

havarijní plány), HP objektové (vnitřní havarijní plány, havarijní směrnice) a HP speciální 

(např. povodňové plány – více viz část 3.3.2 Ochrana před povodněmi). Pro potřeby této 

diplomové práce budou v této kapitole podrobněji rozepsány pouze havarijní plány územní. 

 

Havarijní plány územní 

a) Havarijní plán kraje 

Plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje nebo také havarijní 

plán kraje je dokumentem, který obsahuje postupy při řešení mimořádných událostí, jeţ 

vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Zpracovatelem je HZS kraje za 

pouţití: 

- analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohroţení území kraje, 

- podkladů poskytnutých právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, dotčenými 

správními úřady, obecními úřady, jednotlivými sloţkami a spolupráce s nimi. 

Havarijní plán kraje schvaluje hejtman kraje.  

Tento dokument je sjednocující a zároveň i závazný pro všechny subjekty (sloţky IZS, 

správní úřady, orgány obce a kraje, právnické a fyzické osoby) na území kraje. Obsahuje 

textové dokumenty doplněné grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy, grafy a schémata.  

Člení se na 3 části: 

- informační (obsahem je zejména charakteristika kraje, analýza vzniku mimořádných 

událostí a jejich charakteristika), 

- operativní (síly a prostředky určené pro záchranné a likvidační práce, vyjma těch, co 

jsou zahrnuty v poplachovém plánu kraje), 

- plány konkrétních činností (vypracovávají se za účelem konkrétních činností pro 

provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje; např. plán vyrozumění, 

varování obyvatelstva, traumatologický, veřejného pořádku a bezpečnosti a další).  
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Podrobnější popis náleţitostí havarijního plánu kraje je dán prováděcím právním předpisem
1
. 

[5, 11, 17] 

 

b) Vnější havarijní plány 

Vnější havarijní plány stanoví opatření k minimalizaci dopadů závaţné havárie vně 

objektu nebo zařízení - v tzv. zóně havarijního plánování. Jsou zpracovány pro: 

- jaderné zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření IV. kategorie  

- v ČR se to týká pouze jaderné elektrárny Dukovany a jaderné elektrárny Temelín 

- právní prostředí: z. č. 18/1997 Sb., z. č. 239/2000 Sb. a vyhl. č. 328/2001 Sb. 

- zpracovatel: HZS kraje, v jehoţ správním obvodu se jaderné zařízení nachází 

- stanovení ZHP: Státní úřad pro jadernou bezpečnost  

- schvaluje: hejtman kraje 

- náleţitosti VHP: informační část, operativní část a plány konkrétních činností 

(podrobnější popis náleţitostí VHP JEZ je dán prováděcím právním předpisem
2
) 

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

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky  

- objekty a zařízení zařazené do skupiny „B“
3
  

- právní prostředí: z. č. 59/2006 Sb., z. č. 239/2000 Sb. a vyhl. č. 103/2006 Sb. 

- zpracovatel: HZS kraje 

- stanovení ZHP: krajský úřad 

- schvaluje: příslušný starosta ORP, pokud zóna havarijního plánování nepřesáhne 

správní obvod ORP (v opačném případě schvaluje VHP hejtman kraje) 

- náleţitosti VHP: informační část, operativní část a plány konkrétních činností 

(podrobnější popis náleţitostí VHP je dán prováděcím právním předpisem
4
) 

 

3.3.2 Ochrana před povodněmi 

Častou mimořádnou událostí v České republice, která ohroţuje zdraví a ţivoty lidí 

a jejich majetek, a která zpravidla dosahuje takového rozsahu, ţe je třeba vyhlásit krizový 

stav, je povodeň. Povodně dělíme na přirozené (způsobené táním sněhové pokrývky, 

dlouhotrvajícími regionálními dešti, krátkodobými sráţkami velké intenzity a ledovými jevy) 

a zvláštní (porucha vodního díla, která můţe vést aţ k jeho havárii – protrţení). 

                                                 
1
 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2001 Sb. [17] 

2 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2001 Sb. [17] 
3 Příloha č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. [13] 
4 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2006 Sb. [19] 
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Ochranou před povodněmi se rozumí opatření k předcházení a zamezení ohroţení 

zdraví, ţivotů a majetku občanů, společnosti a ţivotního prostředí při povodních, prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopností povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své 

územní působnosti zabezpečují přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu 

všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po 

povodni. [21] 

 

Povodňovými orgány jsou: 

a) mimo povodeň – Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a orgány obcí, 

b) po dobu povodní – ústřední povodňová komise, povodňové komise krajů, povodňové 

komise ORP a povodňové komise obcí. [15] 

 

Přípravnými opatřeními k ochraně před povodněmi jsou např.: 

- stanovení záplavových území, 

- zpracování povodňových plánů, 

- provádění povodňových prohlídek a další. [15] 

 

Povodňové plány 

Povodňové plány obsahují zejména způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění odtokového reţimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení 

hlásné a hlídkové sluţby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací 

a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené 

směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. [15] 

Rozlišujeme povodňové plány vlastníků objektů (stavby ohroţené povodněmi), 

povodňové plány vlastníků pozemků (pozemky v záplavovém území) a povodňové plány 

územních celků (jejich přehled vč. zpracovatelů je znázorněn na obr. č. 2). 

Povodňový plán sestává z věcné, organizační a grafické části. 
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Obr. č. 2: Povodňové plány 

 

3.3.3 Krizové plánování 

Krizové plánování je nástrojem krizového řízení v ČR a rozumí se jím ucelený soubor 

postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány uţívají při přípravě na činnost 

v krizových situacích a k minimalizaci moţných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých 

následků. [6] 

Cílem krizového plánování je připravit podmínky pro eliminaci moţností vzniku 

krizových situací a odstraňování jejich následků, zabezpečit připravenost potřebných sil, 

prostředků a dalších zdrojů pro zvládání mimořádných a krizových situací a vytvořit 

organizační strukturu pro aktivaci bezpečnostního systému ke zvládání mimořádných nebo 

krizových situací. [7] 

Výchozím právním předpisem v oblasti krizového plánování je zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení. Výstupem krizového plánování je krizový plán. Jedná se o dokument, který 

obsahuje krizová opatření a postupy k řešení krizových situací, tedy je souhrnem plánovacích, 

metodických a informačních dokumentů, které jsou pouţívány při rozhodování, řízení 

a koordinační činnosti v krizovém řízení. [6]  

Přehled krizových plánů a jejich zpracovatelů je uveden v obrázku č. 3. S přijetím 

novely
5
 krizového zákona došlo k velké změně v krizovém plánování, zejména na úrovni 

kraje a obcí s rozšířenou působností. Podrobněji viz části 3.5.2 a 3.5.3. 

 

                                                 
5
 Zákon č. 430/2010 Sb. [10] 

   Zpracovatel: orgány obce 

   Zpracovatel: obec s rozšířenou působností 

   Zpracovatel: orgány kraje se správci povodí 

   Zpracovatel: Ministerstvo ţiv. prostředí 
Povodňový plán ČR 

Povodňový plán kraje 

Povodňový plán ORP 

Povodňový plán obce 
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Obr. č. 3: Přehled krizových plánů 

 

Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. Vzhledem 

k tomu, ţe novelou krizového zákona, potaţmo jeho prováděcího předpisu, došlo k podstatné 

změně v náleţitostech krizového plánu, je v příloze diplomové práce přehledná tabulka 

s novými náleţitostmi KP (příloha č. 4).  

 

3.4 Připravenost na mimořádné události 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [11]  

V zásadě rozlišujeme mimořádné události, které jsou vyvolány přírodními vlivy (např. 

vichřice,) a mimořádné události vyvolané civilizačními vlivy (např. terorismus). Mimořádné 

události mohou být take kombinací přírodního a civilizačního vlivu (např. únik nebezpečné 

látky ze stacionárního zařízení způsobený zemětřesením). Subjekty, které se podílejí na 

přípravě na mimořádné události, jsou vyjmenovány v části 3.1. 

 

Zpracovává:  

HZS kraje 

Schvaluje:  

hejtman kraje 

 

Zpracovává:  

HZS kraje 

Schvaluje:  

starosta ORP 

 

Zpracovává:  

ČNB 

Schvaluje:  

guvernér ČNB 

 

Zpracovává:  

Kancelář PS, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, NKÚ, BIS, ÚZSI 

Schvaluje:  

Vedoucí (Kanc. PS, Kanc. Senátu, Kanc. prezidenta republiky), prezident NKÚ, ředitel (BIS, 

ÚZSI) 

 

Zpracovává:  

ministerstvo, jiný ÚSÚ 

Schvaluje:  

ministr, vedoucí jiného ÚSÚ 

Krizový plán  

ministerstev a jiných ÚSÚ Krizový plán  

České národní banky 

Krizový plán  

dalších státních orgánů 

Krizový plán  

kraje 

Krizový plán  

obce s rozšířenou 

působností 
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3.4.1 Úroveň: stát 

Vláda ČR 

Vláda České republiky se aktivně a přímo nepodílí na procesu zajišťování 

záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech.  

 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady při přípravě na mimořádné události, při 

provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své působnosti 

vedou přehled moţných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohroţení a v rámci prevence 

sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit vznik mimořádné situace, 

dále rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění jejich 

následků a organizují okamţité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu 

obyvatelstva. [11] 

Hlavní roli zde sehrává ministerstvo vnitra, zejména MV – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky, které sjednocuje postupy ministerstev, 

krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících 

podnikatelskou činnost, usměrňuje IZS a postup při zřizování zařízení civilní ochrany, 

kontroluje a koordinuje poplachové plány IZS krajů. MV GŘ HZS ČR je zpracovatelem 

koncepce ochrany obyvatelstva a ústředního poplachového plánu IZS, který schvaluje ministr 

vnitra. Řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a sluţeb IZS, zajišťuje 

a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanovuje způsob informování 

právnických a fyzických osob o charakteru moţného ohroţení, připravovaných opatřeních, 

způsobu a době jejich provedení. Organizuje instruktáţe a školení v oblasti ochrany 

obyvatelstva a pro přípravu sloţek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost, k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení. Uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska 

ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

Po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj stanovuje stavebně technické poţadavky na 

stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení 

záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh 

důleţitých provozů. V dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí rozhoduje o humanitární 

pomoci poskytované do zahraničí a zapojování do mezinárodních záchranných operací. [11] 
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3.4.2 Úroveň: kraj 

Přípravu kraje na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací 

a ochranu obyvatelstva zajišťují orgány kraje. Krajský úřad má za tímto účelem řadu úkolů, 

které jsou fakticky plněny hasičským záchranným sborem kraje (např. zpracování havarijního 

plánu kraje, poplachového plánu IZS kraje, a další).  

Hejtman především organizuje IZS na úrovni kraje a za určitých podmínek koordinuje 

záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje. [11] 

Co se týče připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí, je na této úrovni 

zpracováván především havarijní plán kraje, dále vnější havarijní plány, přesahují-li území 

jednoho správního obvodu ORP – VHP objektů a zařízení skupiny „B“, VHP JE Dukovany 

a Temelín (více o těchto typech plánů viz část 3.3.1 Havarijní plánování) a povodňový plán 

kraje (více viz část 3.3.2 Ochrana před povodněmi). 

 

3.4.3 Úroveň: obec s rozšířenou působností 

Obecní úřad ORP při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu 

obecního úřadu ORP na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací 

a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly plní hasičský záchranný sbor kraje, který mj. zpracovává 

vnější havarijní plán, pokud zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního 

úřadu ORP, spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném 

řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje 

území správního obvodu obecního úřadu ORP a zajišťuje havarijní připravenost stanovenou 

havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními. [11] 

Starosta ORP za určitých podmínek koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení 

mimořádné události vzniklé na území obce. 

Na úrovni ORP je zpracováván povodňový plán ORP (více viz část 3.3.2 Ochrana 

před povodněmi). Obce s rozšířenou působností pravidelně dostávají výpis z havarijního 

plánu kraje. Na úrovni ORP je jsou dále zpracovávány VHP objektů a zařízení zařazených do 

skupiny „B“, nepřesahuje-li ZHP správní obvod ORP. 

 

3.4.4 Úroveň: obec 

Připravenost obce na mimořádné události zajišťují orgány obce. Obecní úřad v rámci 

přenesené působnosti zejména: 
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a) Organizuje přípravu obce na mimořádné události 

Zákon výslovně nedefinuje, co se rozumí připraveností obce na mimořádné události 

a jak se tato připravenost zajišťuje. Obecně můţeme zajištění připravenosti definovat jako 

souhrn činností, které jednotlivě nebo ve svém celku odhadují a definují moţné mimořádné 

události, které mohou na území obce nastat, analyzují jejich příčiny a připravují taková 

preventivní opatření, aby příčiny těchto mimořádných událostí byly v mezích moţností 

eliminovány a pokud by k těmto mimořádným událostem došlo, aby jejich následky byly co 

nejrychleji odstraněny. Pokud obec nesplní své úkoly při prevenci mimořádných událostí, 

i navzdory jejich neurčité definici v zákoně, můţe se v konečném důsledku vystavit i riziku 

odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci, a to tehdy, pokud 

v důsledku zanedbání prevence dojde u předvídatelné mimořádné události k takovým 

následkům, které by při řádném výkonu preventivních činností byly menší. [1] 

 

b) Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS 

V rámci provádění záchranných a likvidačních prací je převáţná část úkolů směrována 

do oblasti ochrany obyvatelstva (viz dále).  

Významným nástrojem obce je při provádění záchranných a likvidačních prací, ale 

také při plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Ta je 

zřízena a spravována obcí na základě zákona o poţární ochraně. [24] 

 

c) Zajišťuje ochranu obyvatelstva 

Obecní úřad zajišťuje vlastními prostředky a na vlastní náklady varování osob na 

území obce, jejich evakuaci a ukrytí před hrozícím nebezpečím. Starosta obce zajišťuje 

varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. Za tímto účelem 

vyuţívá obecní úřad (kromě sirén) prostředky místního rozhlasu, a pokud je hrozící nebezpečí 

předvídatelné a s dostatečným předstihem, také i místní sdělovací prostředky. Starosta obce 

dále organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce (v dohodě s velitelem zásahu nebo 

starostou obce s rozšířenou působností). [1, 11] 

 

d) Podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatelstva (zajištění ubytování a stravování 

evakuovaných obyvatel) 

Starosta obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatel obce. 

Při plnění tohoto úkolu je nutné zajistit dodrţení základních hygienických a zdravotních 

podmínek. [1, 11] 
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e) Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem moţného ohroţení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva 

Za tímto účelem organizuje obecní úřad školení. V jakém rozsahu a četnosti má být 

školení prováděno, není zákonem o IZS stanoveno. Kromě školení se jako další moţné formy 

seznámení obyvatel s charakterem moţného ohroţení a připravenými záchrannými 

a likvidačními pracemi jeví moţnost volného přístupu občanů k analýzám rizik, plánům 

likvidace mimořádných událostí, záchrannými pracemi a ochranou obyvatelstva v rozsahu, 

který nepodléhá ochraně utajovaných skutečností dle zvláštního zákona. Tyto podklady jsou 

občanům zpřístupněny jak přímo na obecním úřadě, tak také na webových stránkách obce. 

Lze je také vydat formou různých instruktáţních příruček. [1] 

Vyhláška
6
 dále stanovuje, ţe obecní úřad při zajišťování informovanosti osob 

o charakteru moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení 

vyuţívají informací poskytnutých HZS kraje. Informování se uskutečňuje hromadnými 

informačními prostředky, letáky a informačními broţurami, ukázkami činnosti IZS nebo 

besedami s obyvatelstvem. [1] 

 

Přehled plánovací dokumentace k řešení MU na úrovni obce 

Obce nemají ze zákona
7
 ţádnou povinnost vypracovat plán k připravenosti a k řešení 

mimořádných událostí. V praxi to pak, na základě informací poskytnutých z některých krajů, 

dopadne tak, ţe starosta neví, co má v dané chvíli dělat.  Na jeho hlavu padá nesmírná 

zodpovědnost za občany obce. Proto by měl být připraven nejen na běţné, kaţdodenní 

situace, ale i na situace mimořádné.  

Na úrovni obce je zpracováván jen povodňový plán obce, pokud je obec ohroţena 

přirozenou povodní. Připravenost obcí na mimořádné události a jejich přístup k této 

problematice je rozveden v kapitole č. 4.1 Analýza situace v ČR.  

 

3.5 Připravenost na krizové situace 

Krizový zákon definuje krizovou situaci jako mimořádnou událost podle zákona 

o integrovaném záchranném systému,
 
narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu. [12] 

Připravenost na krizové situace zajišťují tzv. orgány krizového řízení (viz část 3.1). 

                                                 
6
 Vyhláška č. 380/2002 Sb. [18] 

7
 Zákon č. 239/2000 Sb. [11] 
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3.5.1 Úroveň: stát 

Vláda ČR 

Na celostátní úrovni sehrává hlavní roli vláda, která při zajišťování připravenosti na 

krizové situace a při jejich řešení ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí 

a kontroluje jejich činnost, dále určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro 

koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace v určitých případech (vojenské 

krizové situace – ministerstvo obrany, nevojenské krizové situace – dle charakteru 

ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra).  

Za nouzového stavu má vláda ČR řadu oprávnění (např. je oprávněna nařídit povinné 

hlášení přechodné změny pobytu osob, nařídit nasazení vojáků v činné sluţbě a jednotek 

poţární ochrany k provádění krizových opatření, nařídit evakuaci osob a majetku 

z vymezeného území, uloţit pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo povinnost 

poskytnout věcné prostředky, a další). To vše na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu. [12] 

 

Bezpečnostní rada státu 

Stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti ČR 

a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování je bezpečnostní rada státu („BRS“). 

Bezpečnostní rada státu je zřízena čl. 9 ústavního z. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Její 

sloţení a činnost je upřesněna usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 

o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR (ve znění dalších 

usnesení).  Základním úkolem bezpečnostní rady státu je podílet se na tvorbě spolehlivého 

bezpečnostního systému státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění 

bezpečnosti ČR a mezinárodních závazků. [22]  

Předsedou BRS je předseda vlády, počet členů je celkem 9. V rámci BRS působí 

4 stálé pracovní orgány: 

- Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 

- Výbor pro obranné plánování 

- Výbor pro civilní nouzové plánování 

- Výbor pro zpravodajskou činnost. 

 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Ministerstva a jiné ÚSÚ zajišťují připravenost na řešení krizových situací v rámci 

jejich působnosti. Za tímto účelem jsou povinny zřídit si pracoviště krizového řízení, 
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zpracovat krizový plán a zřídit si krizový štáb. Dále jsou povinny zajišťovat na základě 

vyţádání jiného ministerstva nebo jiného ÚSÚ provedení odborných prací, které plynou 

z jejich působnosti a jsou povinny ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům ORP 

na poţádání poskytnout podklady.  

Naproti tomu jsou zároveň také oprávněny vyţadovat potřebné podklady od krajských 

úřadů a obecních úřadů ORP (s výjimkou údajů podle § 15 odst. 3 krizového zákona, které 

vyţadují prostřednictvím MV), podřízeným územním správním úřadům mohou uloţit 

povinnost poskytovat na vyţádání podklady pro zpracování krizových plánů krajů. [12] 

 

Vazba mezi obcí a především vládou spočívá v tom, ţe starosta obce při vyhlášení nouzového 

stavu zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. 

 

3.5.2 Úroveň: kraj 

Připravenost kraje na řešení krizových situací zajišťuje hejtman kraje. Ostatní orgány 

kraje se na této připravenosti podílejí. Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti 

k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními 

správními úřady s působností na území kraje, orgány ORP, orgány obcí nebo právnickými 

a fyzickými osobami. Jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace si hejtman 

zřizuje bezpečnostní radu kraje („BRK“), jejíţ je předsedou a zároveň tak jmenuje její členy. 

Na jednání BRK se projednává a posuzuje stav zabezpečení kraje a stav jeho připravenosti na 

krizové situace. 

Krajský úřad za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací zřizuje 

pracoviště krizového řízení, poskytuje součinnost HZS kraje při zpracování krizového plánu 

kraje a dále plní úkoly z něj plynoucí. 

Důleţitým orgánem krizového řízení je hasičský záchranný sbor kraje, jemuţ byla 

dána novelou krizového zákona řada kompetencí. V rámci připravenosti na krizové situace 

a jejich řešení organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, vede přehled 

moţných zdrojů rizik na území a provádí analýzy ohroţení. Nově je zpracovatelem krizového 

plánu kraje a krizového plánu ORP. Je povinen plnit úkoly stanovené Ministerstvem vnitra, 

hejtmanem kraje (v rozsahu krizového plánu kraje) a starostou obce s rozšířenou působností 

(v rozsahu krizového plánu ORP). HZS kraje je dále oprávněn za účelem přípravy na krizové 

situace vyţadovat, shromaţďovat a evidovat potřebné údaje, pokud jsou nezbytné pro 

zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací. Tyto údaje pak předává 

Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi ORP na jejich ţádost. [12] 
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Krizový plán kraje 

V rámci opatření k zajištění připravenosti kraje na krizové situace je na této úrovni 

zpracováván krizový plán kraje („KPK“), který schvaluje hejtman. Do roku 2011 nebylo 

z krizového zákona zřejmé (kvůli nejasnému rozdělení kompetencí mezi orgány kraje a HZS 

kraje), kdo je samotným zpracovatelem krizového plánu na krajské úrovni. Bylo zde řečeno, 

ţe HZS kraje zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje. Uţ zde ale nebylo uvedeno, kdo 

jej zpracovává. Realita byla proto taková, ţe zhruba v polovině krajů zpracovával krizový 

plán kraje HZS kraje a v té druhé krajský úřad. Novela krizového zákona tento rozpor vyřešila 

a do budoucna tak budou zpracovávat tento plán hasiči a krajský úřad jim bude poskytovat 

součinnost při zpracování. 

Co se týče náleţitostí krizového plánu kraje, došlo v tomto směru také k velké změně. 

Dle „starého“ krizového zákona, resp. jeho prováděcího předpisu byl krizový plán členěn na 

část základní a část přílohovou. Od roku 2011 je členěn na 3 části, a to část základní, část 

operativní a pomocnou část (viz příloha č. 4).  

 

3.5.3 Úroveň: obec s rozšířenou působností 

Starosta ORP zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových 

situací, ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí. Starosta ORP řídí a kontroluje 

přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků 

prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, 

právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP. Za tímto účelem 

zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP pro území správního obvodu ORP, organizuje přípravu 

správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich řešení, schvaluje po projednání 

v bezpečnostní radě ORP krizový plán ORP, vyţaduje od HZS kraje potřebné údaje a plní 

úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při 

jejich řešení. [12] 

 

Krizový plán ORP 

V oblasti krizového plánování na úrovni ORP došlo novelizací krizového zákona 

taktéţ k velké změně. Dle „starého“ krizového zákona bylo stanoveno, ţe ty obce, které určil 

hasičský záchranný sbor kraje (tzv. určené obce), měly za povinnost rozpracovat vybrané 

úkoly krizového plánu kraje (nebo také krizový plán určené obce). HZS kraje jim pak na 

vyţádání poskytoval podklady nezbytné pro rozpracování krizového plánu kraje. V praxi byly 

určenými obcemi zpravidla obce s rozšířenou působností. 
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Novela krizového zákona jiţ ale pojem určená obec „nezná“. Do budoucna se bude 

hovořit pouze o obcích s rozšířenou působností. Ty musí mít zpracován krizový plán ORP. 

Zpracovatelem „nových“ krizových plánů je HZS kraje, který při jeho zpracování můţe 

vyţadovat v nezbytném rozsahu součinnost organizačních sloţek státu, orgánů územních 

samosprávných celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Úkol obecního 

úřadu ORP bude spočívat v poskytování podkladů a informací (potřebných ke zpracování 

krizového plánu kraje a pro zpracování krizového plánu ORP) hasičskému záchrannému 

sboru kraje. Krizový plán ORP schválí po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou 

působností starosta ORP. Náleţitosti krizového plánu ORP viz příloha č. 4. 

 

3.5.4 Úroveň: obec 

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací. Ostatní orgány 

obce se na této připravenosti podílejí. Starosta obce za účelem přípravy na krizové situace 

a jejich řešení můţe, ale nemusí zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Starostům 

je doporučováno, aby měl „po ruce“ skupinu osob, která mu bude pomáhat při řešení 

krizových situací, potaţmo mimořádných událostí. Členy krizového štábu obce by měli být 

kromě starosty obce především místostarosta, resp. pracovník obecního úřadu (zástupce 

starosty obce v jeho nepřítomnosti), dále velitel místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

zástupce zdravotního střediska / praktický lékař, vedoucí pracovníci podniků, školských, 

zdravotnických a sociálních zařízení, předem určení pracovníci obecního úřadu a specialisté.  

Starosta obce je povinen za krizové situace zajistit provedení stanovených krizových 

opatření v podmínkách správního obvodu obce. Stanovená krizová opatření jsou správní 

úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny splnit.  

Starosta obce dále plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě 

na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP. 

Je odpovědný za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového 

řízení určených Ministerstvem vnitra.  

V době krizového stavu starosta obce je povinen zabezpečit varování a informování 

obyvatel obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, neučinil-li 

tak jiţ HZS kraje. Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce, organizuje 

činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatelstva a zajišťuje organizaci dalších 

opatření nezbytných pro řešení krizové situace. Pokud starosta obce neplní v době krizového 

stavu úkoly stanovené krizovým zákonem, můţe hejtman převést jejich výkon na předem 

stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje.  
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Přípravu obce na krizové situace organizuje obecní úřad. Ten za účelem zajištění 

připravenosti obce na řešení krizových situací poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady 

a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP a plní úkoly stanovené krizovým 

plánem ORP při přípravě na krizové situace a jejich řešení a další. Obecní úřad seznamuje 

právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem moţného ohroţení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. [12] 

 

3.6 Dílčí závěr 

Ani krizovým zákonem, obdobně jako zákonem o IZS, není uloţena starostovi obce, 

příp. obecnímu úřadu, povinnost v rámci připravenosti obce na mimořádné události, resp. 

krizové situace zpracovat plán (příp. jinou dokumentaci) pro přípravu či odezvu obce na tyto 

události jako je tomu na jiných úrovních řízení (zejm. kraj, ORP).   
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4 Analýza situace v ČR a ve Švýcarsku 

Součástí diplomové práce je analýza současného stavu v předmětné oblasti, a to jak 

v České republice, tak v zahraničí. V následujících dvou kapitolách budou shrnuty přístupy 

ČR (jednotlivých krajů) a Švýcarska (kantonu Schwyz) k této problematice. V dílčím závěru 

budou shrnuty výsledky prováděné analýzy a dále srovnání našich dosavadních řešení se 

zahraničím. 

 

4.1 Analýza situace v ČR 

Nezbytnou součástí diplomové práce byl průzkum v jednotlivých krajích České 

republiky, zaměřený na sumarizaci všech dostupných plánovacích dokumentací, které mají 

obce k dispozici na přípravu a řešení mimořádných událostí. Prostřednictvím emailu byli 

osloveni vedoucí oddělení krizového řízení všech HZS krajů. Bylo jim poloţeno následujících 

5 otázek: 

1) Je ve vašem kraji řešena tato problematika? Pokud ano, kdo je zpracovatelem 

dokumentace (HZS, orgány ORP, krajský úřad)?  

2) Je-li vypracován vzor plánu, kdo je jeho autorem (HZS, krajský úřad)? 

3) Vedete přehled těchto plánů? Kolik obcí z kolika má dokumentaci zpracovanou? 

4) Jak k této problematice přistupují jednotlivé obce? Je z jejich strany zájem o vytvoření 

takové dokumentace? 

5) Jsou Vám známy případy, kdy obce plánu vyuţily k řešení nějaké mimořádné události? 

 

Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji tato problematika řešena je. Zhruba před čtyřmi lety byl 

Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje vypracován vzor plánu s názvem Plán 

činnosti orgánů obce při mimořádné události (PČOO), jehoţ součástí jsou i metodické 

pokyny pro jeho zpracování. PČOO je základním dokumentem obecního úřadu pro 

zabezpečení úkolů a opatření na ochranu ţivotů, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí při 

vzniku mimořádných událostí. Plán poskytuje rychlý přehled o moţných ohroţeních v dané 

obci, základních opatřeních, silách a prostředcích, které jsou vyuţitelné při řešení 

mimořádných událostí a o rozdělení odpovědnosti za plánovaná a plněná opatření.  

V roce 2010 byla provedena HZS Jihomoravského kraje sumarizace PČOO a výsledek 

dle mého názoru není nikterak uspokojivý. Z cca 700 obcí v JMK má plán zpracována cca 

jedna sedmina (HZS JMK má fyzicky v elektronické či listinné podobě). Většina plánů je 
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zpracována dle vypracovaného vzoru, některé z nich jsou rozpracovány nad rámec vzoru. 

Zpětná vazba o jejich účinném vyuţití při skutečné mimořádné události známa není. HZS 

JMK má pochybnosti také o aktualizaci těchto plánů. Stávající plán činnosti orgánů obce při 

mimořádné události v JMK můţete nalézt na webových stránkách HZS Jihomoravského 

kraje. 

Pro obce nacházející se v zóně havarijního plánováni jaderné elektrárny Dukovany 

(ZHP JEDU) byl dále HZS Jihomoravského kraje zpracován vzor Plánu činnosti orgánů obce 

pro případ radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany. Plán vychází z Vnějšího 

havarijního plánu pro ZHP JEDU a z jeho výpisu zpracovaného HZS JMK a HZS kraje 

Vysočina. 

 

Zlínský kraj 

V minulosti byla obcím v kraji poskytnuta dokumentace s poţadavkem na doplnění 

chybějících údajů, příp. k dopracování jednotlivých dokumentů. Tato iniciativa nebyla však 

shledána s pochopením. HZS Zlínského kraje vypracoval pro starosty obcí metodickou 

pomůcku Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Na základě sdělení vedoucího pracoviště krizového řízení HZS Zlínského kraje je i nadále 

však přístup obcí k této problematice velmi špatný.  

 

Olomoucký kraj 

V Olomouckém kraji je tato problematika taktéţ řešena. Pro obce na nejniţší úrovni je 

v současné době Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje zpracován vzorový 

Havarijní plán. Součástí tohoto plánu je metodický postup pro vyplnění poţadovaných 

informací (návod pro starosty obcí, aby naplnění struktury plánu bylo co nejsnazší).  

HZS Olomouckého kraje dále na základě zkušeností zpracoval tzv. Metodický list pro 

starosty obcí pro řešení MU. Jedná se o dvoustránkový dokument, ve kterém jsou uvedeny 

zejména základní údaje pro případ řešení mimořádné události na území obce. Tento list 

obsahuje vţdy úkol, co musí starosta udělat a způsob provedení. Je rozdělen na 2 části, a to: 

1) postup řešení při hrozbě vzniku mimořádné události a  

2) postup řešení při vzniku mimořádné události.  

Součástí toho jsou kontakty na osoby dotčené řešením mimořádné situace (krizový štáb obce, 

sloţky IZS, havarijní sluţby a další). Na tento metodický list je daleko větší ohlas a pozitivní 

reakce neţ na výše uvedený Havarijní plán. 
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Přehled obcí, které mají tuto dokumentaci zpracovanou, není HZS Olomouckého kraje 

veden. Vzor plánu včetně metodiky je k dispozici na webových stránkách HZS Olomouckého 

kraje. Dle sdělení vedoucího odd. krizového řízení HZS Olomouckého kraje je počet obcí, 

které mají plán zpracovaný, minimální. Dále dle jeho sdělení zájem o tuto dokumentaci 

projevují zejména ty obce, které jiţ mají nějaké zkušenosti s řešením mimořádných či 

krizových situací (zejm. povodněmi). Obce, které nejsou téměř ničím ohroţeny, neprojevují 

o zpracování plánu zájem ţádný.  

 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj tuto problematiku také řeší a to formou tzv. Krizové karty obce. 

Obsahem této karty jsou zejména důleţité kontakty, výčet rizik v obci, prostředky varování 

a informováni obyvatel v obci, dále evakuace a moţnosti a kapacity obce pro řešení krizových 

situací a dalších mimořádných událostí.  

Vzor karty včetně metodiky vypracoval HZS Moravskoslezského kraje. Obojí bylo 

s vysvětlením předáno k doplnění starostům při jejich vzdělávání v této oblasti. Karty si měli 

starostové či jimi pověřené osoby vyplnit. Byla ovšem i nabídnuta pomoc ze strany HZS 

MSK při jejich vyplňování (některé územní odbory dokonce kartu vyplnily samy, avšak 

za spolupráce starosty té konkrétní obce). Karty dostávají také pracovníci krizového řízení 

ORP a přidávají si je do „krizového plánu obce“. 

Dle sdělení zástupkyně vedoucího odd. krizového řízení HZS Moravskoslezského 

kraje mají téměř všechny obce, kterým hrozí nějaké nebezpečí kartu zpracovanou. Aţ na 

výjimky neprojevují starostové obcí snahu s nimi nadále pracovat. Dle jejího názoru obce 

kartu spíše nevyuţívají při řešení nějaké situace. 

 

Kraj Vysočina 

Tuto problematiku řeší HZS kraje Vysočina ve spolupráci s HZS Jihomoravského 

kraje, dále s krajským úřadem kraje a příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Je řešena, 

mj., pouze dokumentace ohledně jaderné elektrárny Dukovany („JEDU“). Obce v zóně 

havarijního plánování JEDU a příjmové obce obdrţely od HZS kraje Vysočina návrh Plánu 

činnosti orgánů obce pro případ vzniku radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany, který 

mohou starostové vyuţít jako metodickou pomůcku.  

Na základě sdělení zástupce vedoucího odd. krizového řízení HZS kraje Vysočina 

nemají obce velký zájem se touto problematikou zabývat. Zpravidla přijmou vzorovou 

dokumentaci, nicméně nadále ji jiţ nevyuţívají (snad jen kromě cvičení). 
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Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji byl HZS Pardubického kraje vypracován vzor tzv. Karty 

přípravy na mimořádné události. Tento vzor byl starostům obcí prezentován v roce 2006. Dle 

sdělení vedoucího odd. krizového řízení HZS Pardubického kraje starostové zpočátku 

projevili zájem a aktivitu ve zpracování dokumentace, nicméně časem jejich nadšení 

vyprchalo. Počet obcí, které mají kartu zpracovanou, není HZS Pardubického kraje znám, 

odhady se pohybují ale spíše v jednotkách. Dle jeho názoru jednou z moţných příčin můţe 

být také i to, ţe Pardubickému kraji se větší mimořádné události či krizové situace prozatím 

vyhýbají.  

 

Královéhradecký kraj 

Krajské ředitelství HZS Královéhradeckého kraje ve spolupráci s územními odbory 

cca před 5 lety vypracovalo Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události. Tato 

dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých obcemi. Jen ojediněle 

si obce za metodického řízení HZS zpracovali dokumentaci samy. Plán má, dle HZS, 

zpracováno 73% obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzn. 318 obcí ze 437). Zbytek 

obcí buď nejeví zájem, nebo neodpověděly na výzvu HZS, a to i přes další urgence z jeho 

strany a vysvětlování. Plán obce je vyuţíván zejména při vzniku povodní. 

 

Jihočeský kraj 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vypracoval pro obce Krizovou kartu. Tato 

karta byla poskytnuta všem obcím k dispozici. Dle sdělení vedoucího odd. krizového řízení 

HZS Jihočeského kraje bohuţel obce nejeví o tuto dokumentaci zájem, takţe karty jsou někde 

zaloţeny a nebývají zřejmě ani v praxi vyuţívány.  

 

Středočeský kraj 

Ve Středočeském kraji tato problematika je řešena HZS SČK v součinnosti s krajským 

úřadem a jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. Obce tuto problematiku řeší 

ve spolupráci s příslušnou obcí s rozšířenou působností. HZS ve spolupráci s krajským 

úřadem vypracovává veškerou bezpečnostní dokumentaci (krizový plán kraje, havarijní plán 

kraje, vnější havarijní plány, povodňové plány a další), kterou poskytuje ORP a ty si to 

následně řeší ve své reţii ve směru k obcím.  

Obce jako takové však svoji vlastní dokumentaci (ve stylu plánu činnosti orgánů obce 

při vzniku mimořádné události) zpracovánu nemají. Obce leţící např. v zónách havarijního 
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plánování či v záplavových oblastech mají pro tyto účely potřebnou dokumentaci připravenu. 

Vyuţita byla dle sdělení vedoucího odd. krizového řízení HZS SČK zejména při povodních 

v letech 2002 a 2006 a při tzv. „bleskových „ povodních v letech 2009 a 2010. 

 

Plzeňský kraj 

V Plzeňském kraji je situace řešena. V roce 2001 vypracoval Krajský úřad Plzeňského 

kraje s HZS PLK Plán opatření obce…… za mimořádných událostí a krizových situací. Tento 

plán obdrţely všechny obce, ale počet obcí, které si jej rozpracovaly na své podmínky, není 

znám. Nicméně v současné době je plán jiţ, dle názoru vedoucí odd. krizového řízení HZS 

Plzeňského kraje, zastaralý. Byl tedy vypracován Metodický list pro starostu obce. Dalším 

plánem, který HZS PLK zpracoval je Plán ochrany území Plzeňského kraje pod vodním dílem 

…… před zvláštní povodní pro obec ……. Tento plán (resp. výpis) obdrţelo všech 28 obcí 

ohroţených zvláštní povodní. 

Přístup obcí k této problematice je rozdílný. Obce, které jiţ byly v minulosti postiţeny 

nějakou mimořádnou událostí, přistupují k tomu jinak neţ obce, které se s ničím takovým 

ještě nesetkaly. Zásadní roli v prosazování a vytváření dokumentace k řešení mimořádných 

událostí na úrovni obcí  sehrává tajemník bezpečnostní rady ORP a jeho podpora v dané 

problematice. 

 

Hlavní město Praha 

V Praze je situace podstatně jiná neţ v ostatních krajích. Hlavní město Praha 

představuje jeden ze 14 vyšších územně samosprávných celků. Krajem ani obcí není, nicméně 

má jejich postavení a pravomoci zároveň. Území hl. města Prahy se člení na 57 městských 

částí, v jejichţ čele stojí starosta. Určených městských částí (obdoba určených obcí dle 

krizového zákona) je celkem 22 (pozn. analýza byla provedena v r. 2010, takže je zde ještě 

uváděn pojem „určená obec“ resp. „určená městská část“). 

Ve správním území hl. města Prahy se orgánům určených městských částí k přípravě 

a řešení mimořádných událostí neposkytl obecný vzor plánu, pouze Krizový plán hl. m. Prahy 

(v elektronické podobě). Určené městské části si jej upravily a v zájmových oblastech 

rozšířily a doplnily pro svoji potřebu. Takto vzniklá dokumentace nese název Krizový plán hl. 

m. Prahy v podmínkách městské části ... . Zpracovatelem je tedy samotná určená městská část, 

která je metodicky řízena Magistrátem hl. m. Prahy, a která můţe poţádat o konzultace HZS 

hl. m. Prahy. HZS hl. m. Prahy nemá přehled o případných vytvořených dokumentech, 

kterými si určená městská část upravuje či vytváří pomůcku k řešení mimořádných událostí. 
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Ústecký kraj 

I v tomto kraji je problematika částečně řešena. HZS Ústeckého kraje je zpracován 

vzor tzv. Krizové karty (dvoustránkový dokument). Starostové jednotlivých obcí jsou v rámci 

jejich připravenosti na mimořádné události a krizové situace upozorňováni na vhodnost 

zpracování této dokumentace. Některé obce si kartu zpracovávají, ale zájem z jejich strany je 

opět minimální. Zpětná vazba o jejím pouţití v praxi není HZS Ústeckého kraje známa.  

 

Liberecký kraj 

V Libereckém kraji je v současné době tato problematika řešena pouze do úrovně 

ORP. HZS Libereckého kraje předal dokumentaci pro řešení mimořádných událostí pouze na 

obce s rozšířenou působností a to formou výpisů z Havarijního plánu kraje. Informace pak 

byly obcím předávány v různé kvalitě. Některá ORP pořádají pro starosty pravidelná školení, 

jiná vypracují pro obce výpis z havarijního plánu kraje a předají starostům k rozpracování na 

podmínky obce. S těmito dokumenty se však zpravidla jiţ více nemanipuluje.  

Do budoucna HZS Libereckého kraje plánuje vypracovat jednotnou, ale jednoduchou 

dokumentaci pro obce – metodický návod na obecné řešení mimořádné události a karta obce 

(tu si musí obce dopracovat). 

 

Karlovarský kraj 

Tato problematika je v Karlovarském kraji řešena pouze na úrovni ORP. Obce jako 

takové nemají zpracovanou ţádnou dokumentaci k řešení mimořádných či krizových situací. 

Dle sdělení vedoucího odd. krizového řízení HZS KVK obce zájem o zpracování 

dokumentace neprojevují. 

 

Přehled plánovací dokumentace, která je zpracovávána pro činnosti orgánů obce za 

mimořádných událostí včetně uvedení zpracovatele, je znázorněn v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Souhrnný přehled  

kraj ano / ne zpracovatel název dokumentace 

JMK ano HZS JMK Plánu činnosti orgánů obce při mimořádné události 

ZLK ano HZS ZLK 
Úloha starosty obce při řešení  

mimořádných událostí a krizových situací 

OLK ano HZS OLK 
Havarijní plán; 

Metodický list pro starosty obcí pro řešení MU 

MSK ano HZS MSK Krizová karta obce 

KVY ano HZS KVY 
Plán činnosti orgánů obce pro případ vzniku  

radiační havárie JE Dukovan 

PAK ano HZS PAK Karta přípravy na mimořádné události 

HKR ano HZS HKR Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události 

JČK ano HZS JČK Krizová karta 

SČK ne - - 

PLK ano 

KrÚ PLK + 

HZS PLK 

Plán opatření obce…… za mimořádných událostí a krizových 

situací (zastaralý) 

HZS PLK 

Metodický list pro starostu obce; 

Plán ochrany území Plzeňského kraje pod vodním dílem … 

před zvláštní povodní pro obec … 

PHA ano  Krizový plán hl. m. Prahy v podmínkách městské části ... 

ÚLK ano HZS ÚLK Krizová karta 

LIK částečně HZS LIK 
do budoucna: metodický návod na obecné řešení 

mimořádné události a karta obce 

KVK ne - - 

 

4.2 Analýza situace ve Švýcarsku 

4.2.1 Švýcarsko – obecné informace 

Švýcarsko je evropský vnitrozemský stát, jehoţ hlavním městem je Bern. Rozloha 

státu je 41 000 km
2
 a na jeho, převáţně hornatém, území ţije cca 7 mil. obyvatel. Švýcarsko 

je spolkový (konfederativní) stát, kde nejvyšší zákonodárnou moc má dvoukomorové 

shromáţdění (Národní rada a Rada kantonů). Hlavou státu je Spolkový prezident. Správně se 

Švýcarsko dělí na 20 kantonů a 6 polokantonů. Kaţdý kanton má své vlastní zákonodárství, 

vládu a parlament. Kantony se dále dělí asi na 2980 obcí. [2] 

 



 

 33 

4.2.2 Ochrana obyvatelstva ve Švýcarsku 

V ochraně obyvatelstva existují ve Švýcarsku dvě základní oblasti činnosti, a to 

záchranářství (zvládání běţných událostí a nouzových situací) a civilní ochrana (výkon 

pomoci při katastrofách, nouzových situacích a ochrana obyvatelstva za války). Ochrana 

obyvatelstva je zaloţena na úzké spolupráci pěti nejdůleţitějších sloţek: policie, hasiči, 

zdravotnictví, technické sluţby a civilní ochrana. Těchto pět partnerských organizací nese 

odpovědnost za oblasti, které jim profesně náleţí. Organizační struktury stanovují kantony 

s respektováním specifických regionálních potřeb (např. druhy ohroţení). [2] 

Výchozím právním podkladem pro současnou koncepci ochrany obyvatelstva je 

spolkový zákon o ochraně obyvatelstva a civilní ochraně, schválený parlamentem v roce 2002 

a v referendu v roce 2003. [2] 

 

4.2.3 Kanton Schwyz 

Kanton Schwyz (znázorněn na obr. č. 4) se nachází ve střední části Švýcarska, 

hlavním městem je Schwyz. Z jihu je ohraničen Alpami, na východě Lucernským jezerem 

a na severu Curyšským jezerem. Je jedním ze 3 zakládajících kantonů Švýcarska. V tomto 

kantonu ţije cca 140 tis. obyvatel. [23] 

 

 

Obr. č. 4: Kanton Schwyz ([23], upraveno) 
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4.2.4 Odborná studie o předpokladu nebezpečí v kantonu Schwyz 

Odborná studie o předpokladech nebezpečí v kantonu Schwyz (pozn. volně přeloženo) 

byla vytvořena na základě zkušeností různých záchranných sloţek. Nejedná se o ţádnou 

vědeckou studii. Studii vypracoval Úřad pro poţární a civilní ochranu kantonu Schwyz v roce 

2001. Jedním ze základů pro tvorbu této studie se stal tzv. „EDV- program KATACHECK, 

verze 1.30.B“, který zpracoval Spolkový úřad pro civilní ochranu. 

Tato studie ukazuje z jedné strany, které ne-mocenskopolitické události ohroţují 

společnost z pohledu záchranných sloţek a z druhé strany stanovuje jednoznačně kompetence 

a úkoly pro záchranné sloţky.  

V odborné studii jsou uvedena všechna nebezpečí, které mohou ohrozit celou oblast, 

resp. její velkou část. Je v ní popsáno celkem 51 scénářů. Tyto scénáře jsou rozděleny do 

3 velkých skupin: přírodní ohroţení, sociální ohroţení a technická ohroţení. Kaţdému typu 

události jsou přiřazena čísla (některé typy událostí mohou být dále rozděleny na podkapitoly, 

např. epidemie). Pro kaţdou z těchto událostí je vypracována analýza ohroţení, tzn., popis 

ohroţení, dopady a mapka s vyznačením obvodů obcí, kterých se dané nebezpečí týká (viz 

obr. č. 5).  Pro kaţdou z těchto událostí je vytvořena jakási karta, která obsahuje popis 

ohroţení, míru škod (počet obětí na ţivotech, počet zraněných, počty osob, jeţ budou 

hospitalizovány, časový průběh a další), dále opatření, která je třeba přijmout, časový průběh 

a označení orgánu, který bude daný úkol plnit. Obce, ve kterých je předpoklad vzniku 

nějakého nebezpečí, si danou situaci dále rozpracují. [20] 

 

 

 

Obr. č. 5: Ukázka vybraných předpokladů nebezpečí, jejich popis a názorná mapka [20]  
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4.3 Dílčí závěr 

Co lze vyvodit z výše uvedeného? Jak je zřejmé, v ČR k této problematice přistupuje 

aktivně zpravidla jen hasičský záchranný sbor. Obce mají přístup spíše opačný. Hlavním 

důvodem je krizová legislativa a z ní plynoucí povinnosti, resp. „nepovinnosti“ starostů obcí 

či obecního úřadu.  

Na území obce můţe dojít prakticky kdykoliv ke vzniku nějaké mimořádné události. 

Starosta obce si musí uvědomit, ţe on bude ten, kdo vzniklou situaci bude muset řešit. 

Legislativou je sice stanoveno, ţe orgány obce zajišťují připravenost na mimořádné události, 

nicméně uţ není zřejmé, jakým způsobem to mají provést. V důsledku toho je pak velice 

obtíţné přimět je ke zpracování „nějaké“ dokumentace k jejich přípravě na mimořádné 

události. Snad jediným moţným řešením je prosadit do zákona o IZS stanovení povinnosti 

starostům obcí zpracovat dokumentaci pro řešení mimořádných událostí. Tato cesta je 

v současné době otevřená (je připravována novela zákona o integrovaném záchranném 

systému). Otázkou zůstává, zda by tato myšlenka byla prosazena. Dalším moţným řešením je 

tvorba směrnice pro zpracování plánu činnosti orgánů obce za mimořádných událostí. Ta sice 

není obecně závazná, nicméně je zavazující pro ty subjekty, jimţ je adresována. Zde ale 

vyvstává jeden zásadní problém. Pokud není starostům obcí stanovena povinnost zpracovat 

plán v zákoně, bylo by obtíţně proveditelné (ba přímo nereálné) zpracovat směrnici. Pokud 

by i přesto směrnice byla schválena věstníkovou komisí, byla by následně vydána ve Věstníku 

vlády pro orgány krajů a obcí.  

Dle mého názoru je důleţité, aby i na úrovni obcí byl zpracován plán k připravenosti 

obce na mimořádné události. Ovšem přimět starosty k tomu je v současné době velice obtíţné. 

Co jim výslovně neuloţí zákon, tak - jak praxe ukazuje - neřeší. 

Co se týče přístupu Švýcarska k této problematice. V práci jsem analyzovala 

dokument, který byl vypracován Úřadem pro poţární a civilní ochranu kantonu Schwyz. 

Tento dokument řeší obecně, jaké nebezpečí hrozí na území příslušného kantonu a které 

správní obvody obcí mohou být tímto nebezpečím ohroţeny. Neřešila jsem tedy konkrétní 

obce, ale kanton. Nicméně dle dostupných informací, jsou obce aktivně zapojovány do 

systému připravenosti na mimořádné události. Dle studie o předpokladech nebezpečí 

v kantonu Schwyz jsou obce povinny (pokud je jejich území ohroţeno některou mimořádnou 

událostí, která byla stanovena ve studii) si danou situaci dále rozpracovat.  
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5 Metodika pro zpracování plánu činnosti obce pro řešení mimořádných 

událostí 

Samotnému vypracování metodiky / plánu předcházela diskuze mezi vybranými 

pracovníky HZS Jihomoravského kraje, jak by měl být plán vůbec strukturován, na co vše by 

se nemělo při jeho zpracování zapomenout a co vše potřebuje starosta obce / krizový štáb 

vědět. Jeden návrh byl zpracovat krátký plán (nazván spíše kartou neţli plánem), ve kterém 

by byly ve stručnosti popsány postupy řešení mimořádné události (obecně na všechny moţné 

typy událostí) se všemi důleţitými kontakty – obdoba krizové karty vytvořená 

Moravskoslezským krajem. Druhý návrh byl vypracovat obsáhlý plán, který by ale obsahoval 

vše, co starosta potřebuje v danou chvíli vědět. Tzn., ţe by na kaţdou situaci, která v obci 

můţe hrozit, byl vypracován max. tří aţ čtyřstránkový dokument s doporučenými postupy 

řešení a odkazy na dokumenty obsahující např. důleţité kontakty, vzory tísňových zpráv 

a další.  

Jedna věc je zřejmá, a to, ţe by měl plán být především přehledný, jednoduchý a co je 

nejdůleţitější, v praxi pouţitelný. Musí být strukturován tak, aby v případě náhlého vzniku 

mimořádné události (coţ je např. únik nebezpečné látky) věděl starosta obce, kde ihned najde 

potřebnou informaci. Z toho důvodu se na základě poznatků získaných analýzou dostupných 

zdrojů dospělo k následujícím závěrům. 

I navzdory názorům a poznatkům, které přicházely ze všech krajů, ţe by měl být plán 

především co nejkratší, poněvadţ jakmile je příliš dlouhý, uţ jej nikdo nečte, bylo na základě 

expertního odhadu rozhodnuto, ţe plán bude obsáhlejší. Tohle rozhodnutí bylo učiněno 

z několika důvodů. Jednostránková, max. dvoustránková karta (viz jiţ zmíněná dokumentace 

v MSK) je sice krátká, nicméně potřebuje-li starosta / krizový štáb konkrétní informaci (např. 

co dělat, selţe-li siréna, jak zabezpečit evakuaci a další), nezná-li ji, musí po ní sloţitě pátrat. 

Naproti tomu vzor plánu, který byl pro obce zpracován a je součástí této práce, tyto informace 

starostovi poskytne. Prioritou v této problematice je především poskytnout pomoc starostovi 

s jeho připraveností na vznik mimořádné události, příp. s jejím řešením. Při zpracování plánu 

bylo třeba si uvědomit, ţe starostové jsou v mnoha případech laiky v této oblasti a k tomu 

bylo zapotřebí přihlédnout. Plán musí být zejména pro ně srozumitelný.  

Jaký by byl postup v praxi: na hlavní silnici v obci se převrátí cisterna s chlorem. 

Starosta obdrţí informaci, ţe se stalo něco váţného. Vezme do ruky plán, ve kterém ihned na 

druhé straně nalezne odkaz na příslušnou část, která řeší únik nebezpečné látky při přepravě. 

Tento dokument mu přinese veškeré potřebné informace, jak by měl postupovat. 
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5.1 Metodika 

Metodika je pracovní pomůckou orgánů obce, na základě níţ budou zpracovávat 

příslušný plán. K metodice bude přiloţen také vzor plánu. To je z toho důvodu, aby byla 

zachována jednotná struktura a vzhled. Název metodiky – Metodika zpracování plánu odezvy 

orgánů obce na vznik mimořádné události. Metodika (bez vzoru plánu) je součástí této 

kapitoly (viz dále).  

 

5.2 Plán 

Jak bylo řečeno výše, součástí metodiky bude také vzor plánu. Tento dokument ponese 

název – Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události. Pro potřeby této práce je vzor 

uloţen v příloze č. 1.  

Kaţdá mimořádná událost je specifická. Jinak bude starosta řešit dlouhodobé narušení 

elektrické energie a jinak povodeň či únik nebezpečné látky. Z toho důvodu by měla být 

zpracována dokumentace na všechny moţné typy událostí zvlášť. Plán řeší zejména takové 

mimořádné události, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení. Postupy na situace, jako epidemie, 

ropná nouze a další nejsou součástí plánu z toho důvodu, ţe je obec samostatně neřeší (obec 

plní úkoly plynoucí z krizového plánu kraje a krizového plánu ORP ad hoc). Samozřejmě 

není opomenut ani případný přechod mimořádné události na krizovou situaci (vyhlášením 

krizového stavu), coţ se v praxi běţně stává (přívalový déšť – povodeň velkého rozsahu).  

Dále jsou mimořádné události rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou takové 

typy MU, které ohroţují kaţdou obec a na kterou „musí“ mít obec vypracovány postupy (únik 

nebezpečné látky při přepravě, přívalový déšť, vichřice, narušení dodávky el. energie a další). 

Ve druhé skupině jsou MU, které všechny obce neohroţují (zvláštní povodeň, únik 

nebezpečné látky ze stacionárního zařízení a další). Na tyto typy MU budou mít postupy 

vypracovány jen ty obce, kterých se to týká.  

Je třeba zdůraznit, ţe postupy řešení, které tvoří součást jednotlivých dokumentů 

v operativní části (viz dále), jsou doporučené, mají obecný charakter. I kdyţ se bude jednat 

o jeden typ mimořádné události (např. únik nebezpečné látky při přepravě), kaţdá situace 

bude jiná a vyţádá si odlišné, ačkoli ve velké míře podobné postupy řešení. Není i takřka 

moţné, aby plán obsahoval reakce na konkrétní události, které mohou vzniknout v souvislosti 

s řešením dané situace. Nicméně byla snaha vytvořit obecné postupy řešení, které připadají 

v úvahu v té či oné situaci. 

Plán je rozdělen na 4 části, a to na část základní, část operativní, část pomocnou 

konkrétní a část pomocnou obecnou. Součástí základní části je předně tabulka s barevným 
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rozlišením jednotlivých částí a hypertextovými odkazy. Tohle je z toho důvodu, ţe ihned po 

otevření plánu starosta vidí, kde najde příslušný dokument a nemusí sloţitě pátrat v celém 

dokumentu. Dále je v této části provedena analýza ohroţení, tzn. obecná charakteristika 

+ dopady ohroţení, moţná preventivní opatření a konkrétní popis ohroţení v obci. 

U „nepovinně zpracovatelných“ budou doplněny odkazy na operativní část pouze u těch typů 

MU, které danou obec ohroţují. Ostatní budou bez odkazu, avšak ponechány. „Speciální“ 

mimořádnou událostí je radiační havárie, která je rozdělena ještě na 2 části – obec v zóně 

havarijního plánování jaderné elektrárny / příjmová obec evakuovaného obyvatelstva ze zóny 

havarijního plánování JE. Následně v operativní části bude mít obec buď zpracován postup, 

je-li v ZHP, nebo je příjmovou obcí a bude mít jen postup na činnost při příjmu 

evakuovaných osob, anebo není ani v jedné skupině a nebude mít zpracován postup vůbec.  

V základní části je také zajištění akceschopnosti, tzn., aktivace a svolání členů 

krizového štábu obce, zabezpečení pracoviště KŠ a další. Nechybí zde ani přehled důleţitých 

právních předpisů, obecné informace o plánu, zásady jeho pouţívání a výpis povinností 

a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Nejdůleţitější částí celého plánu jsou postupy řešení jednotlivých typů MU (operativní 

část). Jedná se o max. čtyřstránkové dokumenty, které vţdy obsahují daný úkol (např. 

varování a informování obyvatelstva) a pod ním je uvedeno, jakým způsobem má být 

proveden, kdo jej zabezpečí / provede a v součinnosti s kým (např. varovat obyvatelstvo 

spuštěním sirény, odvysílat připravenou informaci obyvatelstvu a další). U jednotlivých úkolů 

mohou být doplněny další uţitečné informace nebo odkazy na další části plánu, které 

podrobněji popisují ten či onen úkol a váhá-li starosta, jak má daný úkol provést, zde nalezne 

veškeré potřebné informace. Kde to lze, tam jsou uváděny hypertextové odkazy. Kaţdý 

dokument je samostatný (tzn. jedna mimořádná událost = jeden dokument). 

Pomocnou část konkrétní tvoří dokumenty, které jsou nezbytné pro činnost krizového 

štábu obce, např. přehled důleţitých kontaktů, prvků varování, vzory tísňových a dalších 

zpráv obyvatelstvu (zde je pro kaţdý typ MU rozepsáno doporučené znění tísňové informace / 

jiné zprávy, např. pokyn k evakuaci), síly a prostředky dislokované na území obce, 

zabezpečení nouzového přeţití (přehled ubytovacích a stravovacích kapacit, nouzových 

zdrojů pitné vody a další), tiskopisy (vzory formulářů – potvrzení poskytnutí osobní a věcné 

pomoci, atd.; pozn.: tato část není vypracována, bude doplněna až po vypracování nových 

vzorů, které budou součástí směrnice MV ke krizovým štábům – v současné době 

projednávána; důvodem je celostátní sjednocení formulářů). Dále jsou v této části základní 

údaje o obci (geografické a demografické údaje, infrastruktura, významné objekty apod.) 
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a mapa obce s vyznačením významných objektů, ohroţujících objektů, vyznačení 

záplavového území a jiné. Mapa můţe být buď v elektronické podobě (zpracována v GIS) 

anebo v listinné podobě (topografické mapy). Kaţdý dokument je samostatný. 

Pomocná část obecná obsahuje doplňkové informace pro starostu obce, resp. krizový 

štáb obce, jako jsou např. nahlášení mimořádné události (tzn. tísňová čísla), varování 

obyvatelstva (např. varovný signál, činnost obyvatelstva po jeho zaznění), evakuace 

a evakuační zavazadlo (např. druhy evakuace, zabezpečení, obsah evakuačního zavazadla), 

improvizovaná ochrana, humanitární pomoc (moţno specifikovat poskytování humanitární 

a psychosociální pomoci v jednotlivých krajích – v JMK např. PANEL NNO) a následná 

opatření, zejm. činnost obyvatelstva a starosty po povodni. Kaţdý dokument je opět 

samostatný. 

 

Metodika zpracování  

plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události 

 

Čl. 1 

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události 

(1) Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události (dále jen „plán“) je zpracováván 

za účelem připravenosti obce na mimořádné události a jejich řešení; je základním 

dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu ţivotů, 

zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí při vzniku mimořádných událostí.  

(2) Plán pouţije starosta / krizový štáb obce při hrozbě anebo vzniku mimořádné události. 

(3) Zpracovatelem plánu jsou orgány obce (starosta obce, pověřený pracovník obecního 

úřadu) dle vzoru vytvořeného hasičským záchranným sborem kraje, který poskytuje 

obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce na jejich ţádost 

s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem 

jejich provedení).  

(4) Plán schvaluje starosta obce.  
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Čl. 2 

Zásady použití plánu a jeho aktualizace 

(1) Plán je neveřejný dokument, se kterým se mohou seznamovat jen členové krizového 

štábu obce, příp. další osoby, které určí starosta obce. 

(2) Za manipulaci s plánem, resp. s jeho částmi, za povolování opisů a výpisů z plánu 

zodpovídá starosta obce / jím pověřený pracovník.  

(3) V případě zjištění neoprávněné manipulace s plánem je starosta obce / jím pověřený 

pracovník povinen přijmout nezbytné kroky k zamezení nebo zmírnění následků 

neoprávněné manipulace s plánem. 

(4) Plán je uloţen v objektu příslušného obecního úřadu a to: 

a) v elektronické podobě u starosty obce a členů krizového štábu obce, 

b) v listinné podobě u starosty obce a pracovníka, který je starostou obce pověřen 

vedením krizového štábu obce v případě nepřítomnosti starosty. 

(5) Orgány obce zabezpečují průběţnou aktualizaci plánu.  

(6) Souhrnná aktualizace je prováděna 1x ročně. 

(7) Starosta obce / jím pověřený pracovník zabezpečí do 30 dnů od provedení souhrnné 

aktualizace plánu školení členů krizového štábu, na kterém budou seznámeni 

s aktualizovaným plánem a dalšími záleţitostmi v rámci přípravy na mimořádné 

události. 

 

Čl. 3 

Náležitosti plánu 

Plán je rozdělen na část základní, operativní a pomocnou (konkrétní a obecnou).  

 

(1) Základní část 

a) Informace o plánu  

Zde uvést: 

- základní informace o plánu (k čemu slouží). 

- kontaktní údaje na zpracovatele. 

Zpracovatel části: HZS kraje v součinnosti s orgány obce (orgány obce doplní konkrétní 

údaje do vzoru  zpracovaného HZS kraje) 

 

b) Přehled možných ohrožení  

Zde uvést pro všechny typy mimořádných událostí uvedených v části 2 „Operativní část“: 
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- obecný popis ohroţení a jeho dopady. 

- moţná preventivní opatření. 

- konkrétní ohroţení v obci (např. ohrožující objekty a zařízení v obci, vymezení 

záplavového území, možný rozsah zasaženého území, počet ohrožených osob a další). 

Zpracovatel části: HZS kraje v součinnosti s orgány obce (orgány obce doplní konkrétní 

údaje do vzoru  zpracovaného HZS kraje) 

 

c) Zajištění akceschopnosti  

Zde uvést: 

- činnost po zjištění vzniku mimořádné události.  

- aktivace krizového štábu obce.  

- vyrozumění a svolání členů krizového štábu obce.  

- zabezpečení pracoviště krizového štábu obce. 

- příp. další nezbytné informace. 

Zpracovatel části: Orgány obce  

 

Pozn.: Doporučené složení krizového štábu obce: vedoucí KŠO – starosta obce, zástupce 

starosty (místostarosta); členové KŠO – velitel SDH, velitel obecní policie, zástupce 

zdravotního střediska / praktický lékař, vedoucí pracovníci podniků, školských, 

zdravotnických a sociálních zařízení, restauračních zařízení další, předem určení pracovníci 

obecního úřadu, specialisté.  

 

d) Legislativa  

Zde uvést: 

- výčet právních předpisů z oblasti připravenosti na mimořádné události a krizové situace. 

Zpracovatel části: HZS kraje  

 

e) Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádné události a krizové 

situace  

Zde uvést: 

- povinnosti a oprávnění starosty obce a obecního úřadu dle zákona o IZS a krizového 

zákona. 

Zpracovatel části: HZS kraje v součinnosti s orgány obce (orgány obce doplní konkrétní 

údaje do vzoru  zpracovaného HZS kraje 
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(2) Operativní část („A“) 

a) Operativní část obsahuje doporučené obecné postupy řešení mimořádných událostí, 

které se mohou vyskytnout na území obce (vychází z analýzy ohrožení). Každá obec 

bude povinně mít zpracovány postupy na tyto typy mimořádných událostí: 

- únik nebezpečné látky při přepravě (po silnici, event. po ţeleznici). 

- přívalové deště.  

- vichřice / tornáda.  

- poţáry (lesní, v obci).  

- dlouhodobé narušení dodávek elektřiny. 

- narušení dodávek pitné vody.  

Zpracovatel části: HZS kraje  

 

b) Obec bude mít dále variantně zpracovány doporučené obecné postupy na tyto typy 

mimořádných událostí: 

- únik nebezpečné látky ze stacionárního zařízení (zpracovávají pouze ty obce, v jejichž 

správním obvodu se nachází např. čerpací stanice PHM, sklady maziv a paliv, objekty 

zařazené do skupiny „A“, „B“ dle zákona o prevenci závažných haváriích, resp. objekty 

s podlimitním množstvím nebezpečné látky, avšak lze u nich předpokládat dopad na 

obyvatelstvo v okolí – např. chladírny a další). 

- přirozená povodeň (zpracovávají pouze ty obce, které se nacházejí v záplavovém území 

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

- zvláštní povodeň (zpracovávají pouze ty obce, které se nacházejí pod vodním dílem 

a jejichž správní obvod je ohrožen průlomovou vlnou při poškození hráze vodního díla). 

- hromadná silniční nehoda (zpracovávají pouze ty obce, přes jejichž správní obvod vede 

dálnice, resp. frekventovaná silnice). 

- ţelezniční nehoda (zpracovávají pouze ty obce, přes jejichž správní obvod vede 

železniční trať). 

- dlouhodobé narušení dodávek tepla a plynu (zpracovávají pouze ty obce, které jsou 

závislé na dodávkách tepla / plynu). 

- radiační havárie (zpracovávají pouze obce, které se nacházejí v zóně havarijního 

plánování jaderné elektrárny Dukovany anebo obce, které přijímají evakuované 

obyvatelstvo ze zóny havarijního plánování JE Dukovany, tzv. „příjmové obce“). 

Zpracovatel části: HZS kraje  
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Pozn.: Další možné typy mimořádných událostí / krizových situací (např. epidemie, epizootie, 

ropná nouze a další) obec samostatně neřeší, ale plní úkoly plynoucí z krizového plánu kraje 

a krizového plánu ORP ad hoc. 

 

(3) Pomocná část konkrétní („B“) 

Pomocnou část konkrétní tvoří dokumenty, které jsou nezbytné pro činnost krizového štábu 

obce. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

a) Důležité kontakty  

Zde uvést: 

- přehled kontaktů (členové krizového štábu obce, složky integrovaného záchranného 

systému, ohrožené a ohrožující subjekty, havarijní a pohotovostní služby, sousedící obce, 

příslušnou obec s rozšířenou působností a další). 

Zpracovatel části: orgány obce 

 

b) Přehled prvků varování na území obce  

Zde uvést: 

- přehled sirén na území obce vč. základních informací.  

- přehled náhradních prostředků varování vč. základních informací. 

Zpracovatel části: HZS kraje  

 

c) Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu  

Zde uvést: 

- vzory tísňových zpráv o hrozící nebo jiţ nastalé mimořádné události (specifikovat pro 

různé typy mimořádných událostí plynoucí z analýzy ohrožení).  

- vzor textu informace pro obyvatelstvo při vyhlášení evakuace. 

Zpracovatel části: HZS kraje  

 

d) Síly a prostředky dislokované na území obce  

Zde uvést: 

- síly a prostředky základních a ostatních sloţek IZS dislokovaných na území obce. 

- další vyuţitelné síly a prostředky (právnických a podnikajících fyzických osob a jiné). 

Zpracovatel části: HZS kraje v součinnosti s orgány obce (orgány obce doplní konkrétní 

údaje do vzoru  zpracovaného HZS kraje) 
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e) Nouzové přežití  

Zde uvést: 

- přehled o ubytovacích kapacitách.  

- přehled o stravovacích kapacitách.  

- přehled o nouzových zdrojích pitné vody.  

- přehled o ostatních nouzových základních sluţbách obyvatelstvu. 

Zpracovatel části: HZS kraje v součinnosti s orgány obce (orgány obce doplní konkrétní 

údaje do vzoru  zpracovaného HZS kraje) 

 

f) Tiskopisy  

Zde uvést: 

Vzory formulářů např. pro zabezpečení evakuace, potvrzení o poskytnutí osobní či věcné 

pomoci a další. Tato část bude doplněna o konkrétní formuláře až po jejich vypracování na 

centrální úrovni (z důvodu jednotnosti). 

Zpracovatel části: HZS kraje  

 

g) Základní údaje o obci  

Zde uvést: 

- základní údaje o obci (adresa obecního úřadu, kontakt, vedení obce). 

- geografické údaje (rozloha katastru obce v km
2
, poloha obce, charakteristika terénu 

katastru obce, vodstvo a další). 

- demografické údaje. 

- přehled významných subjektů / objektů nacházejících se na území obce (státní správa 

a samospráva, právnické a podnikající fyzické osoby, zdravotnická zařízení, sociální 

zařízení, školská zařízení, kulturní zařízení, průmyslové objekty a zařízení, zemědělské 

objekty). 

- popis infrastruktury (silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, vodní 

doprava, technická infrastruktura, telekomunikace a jiné). 

Zpracovatel části: orgány obce 

 

h) Mapa obce 

V mapě zaznačit: 

- významné objekty ve správním obvodu obce. 

- zdroje ohroţení.  
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- záplavové území a další. 

Zpracovatel části: orgány obce 

 

Pozn.: Mapa může být buď v elektronické podobě (zpracováno v GIS), anebo v listinné 

podobě (např. topografické mapy). 

 

(4) Pomocná část obecná („C“) 

Pomocná část obecná obsahuje doplňkové informace pro starostu obce, resp. krizový štáb 

obce. Jedná se zejm. o tyto dokumenty: 

 

a) Nahlášení mimořádné události  

Dokument obsahuje základní informace týkající se nahlášení mimořádné události. Např.: 

- tísňové linky (přehled tísňových čísel v ČR). 

- nahlášení mimořádné události. 

- příp. další nezbytné informace. 

 

b) Varování obyvatelstva  

Dokument obsahuje základní informace týkající se varování obyvatelstva. Např.: 

- varovný systém v ČR.  

- druhy signálů (všeobecná výstraha, požární poplach, zkouška sirén).  

- činnost starosty obce (aktivace sirény, činnost starosty v případě nefunkčnosti sirény).  

- zásady chování obyvatelstva po zaznění signálu „všeobecná výstraha“ (ukrytí, zjištění 

potřebných informací). 

- příp. další nezbytné informace. 

 

c) Improvizované ukrytí 

Dokument obsahuje základní informace týkající se ukrytí obyvatelstva. Např.: 

- typy mimořádných událostí a ukrytí (zejm. únik nebezpečné látky, povodně, požár). 

- zásady improvizovaného ukrytí. 

- příp. další nezbytné informace. 

 

d) Evakuace, evakuační zavazadlo 

Dokument obsahuje základní informace týkající se evakuace obyvatelstva. Např.: 
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- základní informace o evakuaci (způsob provádění evakuace, zabezpečení evakuace, druhy 

evakuace, rozsah evakuačních opatření, orgány pro řízení evakuace, evakuace 

obyvatelstva ve specifických případech – povodně, radiační havárie). 

- činnost krizového štábu obce při realizaci evakuace. 

- činnost obyvatelstva při krátkodobém / dlouhodobém opuštění domácnosti. 

- evakuační zavazadlo (obsah evakuačního zavazadla). 

- příp. další nezbytné informace. 

 

e) Improvizovaná ochrana 

Dokument obsahuje základní informace týkající se improvizované ochrany obyvatelstva. 

Např.: 

- základní informace o prostředcích improvizované ochrany. 

- příp. další nezbytné informace. 

 

f) Humanitární pomoc 

Dokument obsahuje základní informace týkající se humanitární pomoci a dále specifické 

řešení v rámci jednotlivých krajů v oblasti poskytování humanitární a psychosociální pomoci, 

dodávky stravy a nápojů při mimořádných událostech a další. 

 

Pozn.: v Jihomoravském kraji např. PANEL nevládních neziskových organizací. 

 

g) Následná opatření 

Dokument obsahuje základní informace týkající se následných opatření. Např.: 

- informace pro občany a starostu obce, na co se zaměřit po povodni. 

Zpracovatel celé části: HZS kraje 

 

Čl.4 

Vzor plánu 

(1) Součástí metodiky je vzor plánu, který je jednotný pro všechny obce (viz příloha).  

(2) Vzor plánu bude:  

a) v elektronické verzi kaţdý dokument zvlášť v příslušné sloţce – Operativní část „A“, 

Pomocná část konkrétní „B“, Pomocná část obecná „C“ (viz níţe). 
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b) v listinné podobě (bude-li vyrobena) v jednom souvislém textu. 
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6 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou připravenosti obce na mimořádné 

události. Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh metodiky zpracování plánu činnosti 

obce pro řešení mimořádných událostí. Tomu předcházelo porovnání připravenosti orgánů 

státní správy a orgánů územní samosprávy na mimořádné události a krizové situace. Bylo 

zjištěno, ţe na úrovni obcí není legislativou stanovena povinnost vypracovat dokumentaci 

k přípravě obce na mimořádné události. Z toho důvodu byla provedena analýza situace ve 

všech krajích v ČR, zda se kraj, hasiči či ORP touto problematikou zabývají. Výsledek byl 

ten, ţe téměř ve všech krajích, aţ na výjimky, je snaha zejména ze strany HZS kraje nabízet 

obcím metodickou pomoc při zpracování plánu či obdobné dokumentace. Zpravidla vytvářejí 

nějaké vzory těchto dokumentů, nicméně obce k tomu zaujímají pasivní postoj. Důvodem je 

s největší pravděpodobností jejich „nepovinnost“ něco zpracovávat. Dále byla provedena 

analýza řešení této problematiky ve Švýcarsku, konkrétně v kantonu Schwyz. Rozdíl mezi ČR 

a Švýcarskem spočívá v tom, ţe u nich jsou obce, na základě dostupných informací, aktivně 

zapojovány do systému připravenosti na mimořádné události. 

Závěrem této práce je tvorba metodiky zpracování plánu činnosti orgánů obce pro 

řešení MU (resp. metodiky zpracování plánu odezvy orgánů obce na vznik MU). Součástí 

metodiky je vzor plánu odezvy orgánů obce na vznik MU. Plán je sice obsáhlejší, avšak 

obsahuje veškeré informace, které starosta obce / krizový štáb potřebuje vědět ať jiţ při 

přípravě na mimořádné události, či jejich řešení. Na kaţdou mimořádnou situaci, která můţe 

v obci nastat, je zpracován jeden, max. čtyřstránkový dokument, který vţdy obsahuje úkol / 

činnost, kterou by měla dotyčná osoba nebo osoby vykonat. Není-li si dotyčný jistý, jak má 

daný úkol provést, je odkázán na pomocnou část v tomto plánu.  

Vzor plánu byl prezentován starostům obcí při jejich vzdělávání v rámci krizového 

řízení v prvním čtvrtletí roku 2011. Z počátku byla odezva téměř nulová, nicméně časem byl 

HZS JMK kontaktován pracovníky obecního úřadu s ţádostí, aby jim byl poskytnut vzor 

plánu. HZS JMK navíc, budou-li mít o to obce zájem, bude navštěvovat příslušné obce 

a poskytovat jim metodickou pomoc při jeho zpracování. Vzor plánu bude dále vyvěšen na 

webovém portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRIZPORT, jehoţ 

provozovatelem je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (cílem tohoto portálu je 

přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení 

mimořádných událostí a krizových situací v kraji). Oba dokumenty (metodika a vzor plánu) 

zde budou volně ke staţení. 
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Co se jeví asi jako největší problém je přimět obce k tomu, aby si plán zpracovali 

a průběţně aktualizovali. Moţným řešením je, dle mého názoru, buď novelizace krizové 

legislativy anebo tvorba směrnice pro zpracování plánu činnosti orgánů obce za mimořádných 

událostí. Co se týče novelizace právních předpisů, v současné době se připravuje novela 

zákona o integrovaném záchranném systému. Do tohoto právního předpisu by mohla být 

zapracována pro starostu obce povinnost zpracovat (zabezpečit zpracování) plán činnosti 

orgánů obce za mimořádných událostí. Otázkou zůstává, zda by tato myšlenka byla přijata. 

Nicméně zakomponováním této povinnosti do zákona by se problém vyřešil a starostové by 

se museli i touto problematikou do budoucna více zabývat.  

Co se týče směrnice, ta sice není obecně závazná, nicméně je zavazující pro ty 

subjekty, jimţ je adresována (v tomto případě orgánům obcí). Kaţdá obec by tak musela mít 

zpracován plán. Ten by byl v ideálním případě jednotný pro celou Českou republiku. Postup 

by byl následující. Musela by být ustanovena pracovní skupina sloţená jednak z odborníků 

(vybraní příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR a HZS 

krajů a pracovníci krizového řízení kraje a ORP), ale také další přizvaní hosté (vybraní 

starostové obcí, resp. pracovníci krizového řízení obecních úřadů), kteří by měli také moţnost 

vyjádřit své názory. Dále by směrnice prošla připomínkovým řízením a následně by byla 

předloţena tzv. věstníkové komisi. Jestliţe by byla schválena, byla by vydána ve Věstníku 

vlády pro orgány krajů a obcí. Zde by ovšem vyvstal jeden zásadní problém. Pokud není 

starostům obcí stanovena povinnost zpracovat plán v zákoně, bylo by obtíţně proveditelné 

(ba přímo nereálné) zpracovat směrnici. Řešení problému je tedy v podstatě jen jedno. 

Prosadit do zákona o IZS stanovení povinnosti starostům obcí zpracovat dokumentaci pro 

řešení mimořádných událostí.  
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č. obr.  název č. kap. str. 

1 Druh krizové situace a vyhlášený krizový stav 3.2 11 

2 Povodňové plány 3.3 15 

3 Přehled krizových plánů 3.3 16 

4 Kanton Schwyz 4.2 33 

5 
Ukázka vybraných předpokladů nebezpečí, jejich popis a 

názorná mapka  
4.2 34 

 

9 Zkratky 

 

BIS Bezpečnostní informační sluţba MV Ministerstvo vnitra 

BRK Bezpečnostní rada kraje NKÚ Národní kontrolní úřad 

BRS Bezpečnostní rada státu NS Nouzový stav 

ČNB Česká národní banka NV Nařízení vlády 

ČR Česká republika OLK Olomoucký kraj 

EKI Evropská kritická infrastruktura ORP Obec s rozšířenou působností 

hl. m. Hlavní město OÚ Obecní úřad 

HKR Královéhradecký kraj PAK Pardubický kraj 

HP Havarijní plán PČOO Plán činnosti orgánů obce 

HZS Hasičský záchranný sbor PHA Praha  

IZS Integrovaný záchranný systém PKP Plán krizové připravenosti 

JČK Jihočeský kraj PLK Plzeňský kraj 

JEDU Jaderná elektrárna Dukovany POaPFO Právnické a podnikající fyzické osoby 

JMK Jihomoravský kraj PS Poslanecká sněmovna 

KI Kritická infrastruktura PZH Prevence závaţných havárií 

KP Krizový plán SČK Středočeský kraj 

KPK Krizový plán kraje SN Stav nebezpečí 

KrÚ Krajský úřad SOS Stav ohroţení státu 

KS Krizová situace ÚLK Ústecký kraj 

KVK Karlovarský kraj ÚSÚ Ústřední správní úřad 

KVY Kraj Vysočina ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace 

LIK Liberecký kraj VS Válečný stav 

MU Mimořádná událost ZHP Zóna havarijního plánování 

MSK Moravskoslezský kraj ZLK Zlínský kraj 

  z. č. Zákon číslo 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události 

Příloha č. 2 Krizové stavy v ČR – stav nebezpečí, nouzový stav 

Příloha č. 3 Krizové stavy v ČR – stav ohroţení státu, válečný stav 

Příloha č. 4 Náleţitosti krizového plánu dle novely prováděcího právního předpisu ke 

krizovému zákonu 

 


