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Úvod 
 

Člověk se od počátku věků musel vyrovnávat s nepříznivými vlivy. Čas jde stále 

kupředu, vyvíjejí se nové technologie, vše na tomto světě se po malých krůčcích vylepšuje. 

Tento jev může mít i nepříznivé dopady a ohrožení. V posledních letech se rozšířily zprávy 

v tisku o různých přírodních neštěstích, zejména povodních a lesních požárech. Jednotlivec 

jako takový v těchto situacích sice může pomoci, ale sám je rozhodně nezvládne. Tato úloha 

připadá státu a především tedy složkám integrovaného záchranného systému. 

 

 S přibývajícím množstvím a rozsahem událostí bylo třeba vybudovat systém, který 

bude postihovat toto všechno. V roce 2001 tak vchází platnost krizový zákon a řada zákonů 

navazujících, které položily základ krizového řízení u nás jako takového. Jak vidíte, jedná  

se o relativně mladou záležitost, ale při svém formování se samozřejmě vycházelo 

z předchozích zkušeností. 

 

 V první části této práce je popsána krize, mimořádná událost a krizové situace. 

Zmíněno je také rozhodování, které rozhodně není zanedbatelné v žádné oblasti. Následuje 

charakteristika krizového řízení jako takového včetně využívané legislativy. Organizaci obcí 

s rozšířenou působností je věnováno také několik odstavců. Závěr této části obsahuje popis 

krizového řízení v obcích. 

 

 Na začátku praktické části je popsán Moravskoslezský kraj, jeho bezpečnostní rada  

a krizový štáb kraje. Dále je zde část věnována vzdělávání v oblasti krizového řízení. 

Následuje analýza nejprve výsledků předchozích studií a poté krizového řízení na ORP 

provedené dotazníkovým průzkumem mezi pracovníky krizového řízení. Cílem této práce 

bylo po provedené analýze provést doporučení pro zaměstnance pracující v krizového řízení 

státní správy. 
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Rešerše 
 

 Problematika krizového řízení jak ji známe dnes je poměrně novou záležitostí,  

ale rozhodně to neznamená, že bychom nebyli schopni nalézt zdroje se tímto zabývající. 

Vynecháme-li zákony, se kterými se počítá snad ve všech oblastech, tak vyšla řada odborných 

publikací a také byly uspořádány mnohé konference s různými zaměřeními. Mimo jiné 

existuje řada článků dostupných na internetu či v odborných časopisech.  

 

BANASINSKÝ, V.: Obec a krizové řízení. 1.vydání. Rožnov pod Radhoštěm, Rožnovský 

vzdělávací servis, s.r.o., 2008. 

 

Tato publikace shrnuje většinu dostupných informací do jednoho celku a velmi 

jednoduchou a jasnou formou zde vysvětluje základní fungování krizového řízení na obcích. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované  

a rozšířené vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1 

 

Publikace popisuje systém krizového řízení, ale také fungování bezpečnostních rad  

a krizových štábů. Nezapomíná ani na hospodářská opatření pro krizové stavy či zvláštní 

skutečnosti, které jsou v kompetenci pracovníků krizového řízení. 

 

ŠAFRÁNKOVÁ, Z.: Optimalizace součinnosti krajského úřadu a obecního úřadu obce  

s rozšířenou působností při plánování a zajišťování nezbytných dodávek pro krizové stavy 

(Bakalářská práce). Ostrava 2008. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Z této práce jsem se mohla dozvědět jak funguje či nefunguje spolupráce na těchto 

úrovních a jaké byly možnosti zlepšení. 

 

RYŠKA, J.: Možnosti zvýšení připravenosti pracovníků krizového štábu obce s rozšířenou 

působností (Bakalářská práce). Ostrava 2007. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 
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Tato práce se zabývala nejen novými ale i osvědčenými metodami přípravy  

(jak teoretické, tak praktické) a podávala návrhy pro zvýšení připravenosti pracovníků 

krizového štábu ORP. 

 

Po prostudování dostupných zdrojů k dané problematice jsem se rozhodla pro osobní 

dotazování dvou pracovníků různých ORP a dále rozeslání dotazníků ostatním ORP na území 

Moravskoslezského kraje. Následně budou dotazníky vyhodnoceny a provedena analýza 

současné situace. Po analýze vypracování doporučení pro zaměstnance pracující v krizovém 

řízení státní správy. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Krize 
Nejčastěji si lidé při vyřčení slova krize jsou schopni představit krizi ekonomickou, 

hospodářskou – jednoduše řečeno ve spojení s ekonomickými ukazateli. Ještě je zde druhá 

možnost, kdy je krize, lépe vyjádřeno slovem kolaps infrastruktury. Především se jedná  

o dopravu, služby, energie, protože tyto věci se všech mohou velmi citelně dotknout. Lze tedy 

říci, že hovoříme o krizi plošné či hromadné, protože vždy zasáhne větší skupinu lidí.  

 

Určitě mi ale dáte a pravdu, že výše uvedené není vše. Samozřejmě máte pravdu. 

Existují zde také jednotlivci, které může také citelně krize zasáhnout. Nemluvíme  

pak krizi velkého rozsahu, ale o krizi osobní. Může jít o krizi ve vztazích  

např.v manželství, krizi středního věku, kolaps organismu. Každá z těchto osobních krizí  

má vliv na jednotlivce, rodinu, blízké okolí, ale nikdy nedosáhne takových rozměrů jako třeba 

krize hospodářská. Vždy má velký význam pro jedince jenž ji osobně prožívá. 

 

Katastrofa je znamením, že vývoj něčeho probíhal nebo proběhl špatně,  

je poslední stanicí neřešené krize. Převážně se katastrofy vyvíjejí dle scénáře: konflikt – krize 

– katastrofa. V některých případech, zejména přírodních katastrof a neštěstí nemusí tento 

vývoj platit. Aniž by totiž nastala krize, tak dojde ke katastrofě či neštěstí.1) 

 

1.2 Mimo řádná událost 
Je 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.2) 

 

Nutno říci, že mimořádné události se na naší planetě rozhodně nevyhýbají  

a v mnoha případech si za to lidé mohou sami svou činností. Ne vždy nás však osobně 

zasáhnou. Sami si přiznejte jak vnímáte povodně, autonehody, výpadky proudy například 

v Bangladéši a jak by jste je vnímali jako přímí účastníci. Na nastalé situace se lidé vždy 

                                                 
1 SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2006. ISBN: 80-247-
0564-8, str. 77 
2 http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.70 
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dívají z pohledu zda se jich to osobně týká či nikoliv a podle toho se také vytváří jejich názor 

na danou událost. 

 

Jsou prováděna členění, třídění a klasifikace mimořádných událostí a výsledkem  

je monitorování prostředí člověkem, který pozorováním hledá možné příčiny jevů 

vytvářejících nebezpečné stavy.3) Myslím si ale, že nikdo v takové chvíli nepoběží hledat 

materiály jak jen se to tehdy řešilo, ale použije zdravý rozum a rozhodne co je nutné udělat 

nejdříve a jak dále postupovat.  

1.3 Krizová situace 
 Výše zmíněné mimořádné události (situace) nemusí být vždy správně, lehce  

či rychle vyřešeny nebo jednoduše řečeno k jejich  řešení nestačí zdroje vyčleněné k jejich 

řešení v rámci daného územního celku. Další zdroje, prostředky a síly je tak možné získat 

pouze tak, že budou omezeny například svobody a práva občanů nebo „vypůjčeny“ z jiných 

území, která nejsou danou mimořádnou událostí postižená.  

 

 Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení mimořádná událost 

při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.  

1.3.1 Stav nebezpe čí 
 Tento stav se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní 

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

život, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného 

rozsahu (pak se řídí čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR) a není možné 

odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 

systému. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobru a pro 

celé území kraje nebo pro jeho část.  

 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření  

a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. Stav nebezpečí  

lze vyhlásit na dobu nejvýše  30 dnů, ale tuto dobu může hejtman prodloužit se souhlasem 

                                                 
3 VALÁŠEK, J., KAVÁŘIK, F. a kolektiv: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C. 
1.vydání. Praha: MINISTERSTVO VNITRA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008,. 
ISBN: 978-80-86640-93-8, str.34 
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vlády. Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 

neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.4)  

1.3.2 Nouzový stav 
 V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo 

jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví  nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost může vláda vyhlásit nouzový stav. Je-li nebezpečí 

z prodlení, může nouzový stav vyhlásit předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin  

od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje 

Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. 

 

 Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů pro určité území  

a na určitou dobu, nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedenou dobu lze prodloužit  

jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Tento stav končí uplynutí doby,  

na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení 

před uplynutím této doby. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která 

práva a v jakém rozsahu se omezují a jaké povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají.5) 

1.3.3 Stav ohrožení státu 
 Stav ohrožení státu může vyhlásit parlament na návrh vlády v případě,  

že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu  

nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. 

1.3.4 Válečný stav 

  O vyhlášení válečného stavu může rozhodnout parlament ČR v případech,  

kdy je Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky  

o společné obraně proti napadení. Vyslat ozbrojené síly (Armádu ČR) mimo území České 

republiky lze přitom jen se souhlasem obou komor. Platí přitom, že k přijetí usnesení  

o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území 

                                                 
4 §3, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
5 §5,  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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ČR je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech 

senátorů.6) 

1.4 Rozhodování 
 Během svého života dělají lidé různé věci ať více či méně dobrovolně. Některé věci 

jsou jejich povinností, jiné dělají proto že je baví a jiné jen tak, ani neví proč. Jednu věc  

co lidé mohou dělat je rozhodování. Každý se může rozhodnout o sobě samém. Nelze to tak 

říci doslova, ale ve své podstatě se každý den musíte o něčem rozhodnout. Vstanu dnes dříve 

ať stihnu posnídat? Ne, raději se déle vyspím a posnídám cestou. Půjdu cvičit? Ne až zítra.  

Je plno dalších věcí o kterých člověk rozhoduje a ani si to třeba neuvědomuje. Je to jeho 

ustálená reakce na určitou věc a vůbec ho nenapadne to udělat jinak. 

 

 Samozřejmostí všech lidí světa je rozhodovat se tak, ať je to pro mě co nejlepší, 

nejvýhodnější a někdy i přesto, že tím mohou poškodit někoho jiného. Často se může stát,  

že nám někdo snaží „podstrčit“ rozhodnutí výhodná pro něj a mnozí se nechají ovlivnit. 

Rozhodování je vždy založeno na více variantách, protože kdyby byly jen jediná možnost 

dalšího vývoje tak nemáme vlastně o čem rozhodovat. 

 

 Rozhodnutí nemusí vždy přinést výhodu, příjem, zlepšení, ale může tím také 

vzniknout řada nepříjemností, nedorozumění, nevýhod apod. Ne vždy přesně víme,  

co nám dané rozhodnutí přinese či vezme, ale rozhodujeme se stále. Vše okolo se nějak chová 

a reaguje na naše rozhodnutí různě, tak můžeme říci, že se jedná o rozhodování za rizika  

či nejistoty.  

 

 Všeobecně by se dalo říci, že by o věcech či činech měli rozhodovat lidé,  

kteří jim rozumí jak odborně tak osobně. Dále by bylo nejlepší kdyby byli znalí místních 

podmínek. Nezáleží na tom zda zavádíte nový výrobek či řešíte povodeň, ale pokud neznáte 

situaci v daném místě tak rozhodně není nejlepší ať bez pomoci (ať už jen radou) řeknete: 

„bude to tak a tak protože jsem řekl, konec diskuze.“ Určitě by to neprospělo jak danému 

člověku, tak ani lidem žijícím v této oblasti. 

 

                                                 
6 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované a rozšířené vydání. 
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1, str.9 
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 Na rozhodování má značný vliv také uspokojování potřeb člověka. Již od narození 

máme různé potřeby, které se snažíme či alespoň chceme uspokojovat. Na nejnižší úrovni se 

jedná o potřeby spánku, jídla a podobných a teprve když tyto potřeby jsou uspokojeny, 

můžeme postoupit na vyšší úroveň. Vše je velmi stručně a jasně znázorněno v následující 

Maslowově pyramidě potřeb. 

 

Obrázek 1 - Maslowova pyramida potřeb 

 
Zdroj: Holden Caulfield: Maslowova pyramida potřeb [online]. 1.6.2008 [cit. 2010-08-15]. Dostupný z WWW: 

<http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html>. 

 

Vývojový diagram rozhodovacího procesu (příloha č.1) představuje určitý návod  

pro uživatele. Aby tento předpoklad mohl být naplněn, je nutné ve fázi tréninku zvládnutí 

postupu rozhodování pomocí tohoto modelu, aby jej velitel zásahu mohl využít ve stresové 

situaci mimo vlastní vůli – podvědomě. Stejně jako se od hasiče očekává, že bude umět spojit 

dvě hadice ve tmě.7) 

 

Diagram obsahuje jednoduché otázky, na které je nutné si odpovědět v průběhu 

rozhodování jak jdou postupně. Někdy se jedná jen o postup vpřed, při jiných odpovědích  

se můžeme vrátit o krok, či více kroků zpět nebo dokonce na začátek celého procesu 

rozhodování. Je nutné se naučit zvládat rozhodovat správně a rychle při stresových situacích – 

nedostatek času, ohrožení velkého množství lidí apod. 

                                                 
7 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Základy krizového managementu 2.doplněné vydání. Ostrava: Edice SPBI 
Spektrum, 2004, ISBN: 80-86634-44-2;  
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1.5 Krizové řízení 
 Vše naplánovat a předvídat nelze. Existují různé kombinace možných situací  

a nikdo není vševědoucí. Život je v tomhle směru složitější a je nutné vycházet ze samostatné 

rozhodovací pravomoci lidí na místní úrovni. Je nutné respektovat samostatnost místních 

orgánů a místních institucí a důvěřovat v jejich odpovědnou činnost a vytvářet prostor k jejich 

samostatné rozhodovací činnosti. 

 

 Z tohoto důvodu se nejspíše zrodil pojem „krizový management“. Ten byl prvně 

použit při Karibské krizi v roce 1962, kde hlavním cílem přijímaných opatření bylo omezovat 

rizika vedoucí ke vzájemné konfrontaci SSSR a USA8) (součást slovníku zejména  

J. F. Kennedyho). 

 

Ve všeobecné terminologii je krizové řízení (krizový management) heslem,  

které se váže k problematice rozličných nežádoucích (nebezpečných) situací. Původně  

se jednalo o pojem z oblasti politiky a prvé použití je sporné – přisuzuje  

se G. Washingtonovi.9) 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vymezuje krizové řízení jako souhrn řídících 

činností příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 

krizové situace. 

 

 Jedna z odborných definic také říká, že krizové řízení je ucelený soubor řídících 

činností a postupů, přístupů, názorů, zkušeností, metod a opatření, zaměřených  

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

a kontrolu činností, které se užívají orgány krizového řízení ke zvládnutí specifických stavů. 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem 

na svém rozvoji. Krizové řízení bývá také označováno jako nástroj  

pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu. Jeho cílem je: 

� předcházet vzniku možných kritických situací, 

� zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací, 

                                                 
8 BANASINSKÝ, V.: Obec a krizové řízení. 1.vydání. Rožnov pod Radhoštěm, Rožnovský vzdělávací servis, 
s.r.o., 2008, str.13 
9 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované a rozšířené vydání. 
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1, str.15 
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� zajisti zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu 

krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, 

� nastartovat obnovu a další rozvoj.10) 

 

Výše zmíněné definice nebo jim také můžeme říkat pojetí krizového řízení jsou sice 

hezké, ale nikdy zde nedokážeme zahrnout všechny mimořádné situace, které se 

na nás každodenně valí. Všem lidem může být jasné, že se krizové řízení jako takové nebude 

zabývat věcmi osobními pro každého jednotlivce (manželská krize, ztráta zaměstnání apod.), 

ale událostmi většího rozsahu.  

 

Základní principy zvládání krizové situace spočívají v přípravě dostupných zdrojů 

(především znalosti a schopnosti lidí) k tomu, aby bylo možno minimalizovat její nepříznivé 

dopady pro systém (společnost).V systému zvládání krizových situací je možné rozlišovat 

období bez existence krizové situace, které je zpravidla využíváno k přípravám, prevenci  

a obnově a období zdolávání (řešení) krizové situace. Nutno dodat, že čím méně je předem 

neznámých faktorů mimořádného stavu, tím jistěji lze realizovat zvládání nastalé krizové 

situace a přechod k obnově.  

 

Krizový management je vnímán rovněž jako komplex opatření a úkolů, které plní 

veřejná správa (veřejné instituce) spolu s dalšími organizacemi při náhlých situacích ohrožení 

značného rozsahu pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva, což lze v širších souvislostech 

vyjádřit těmito aspekty: 

� 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 včetně mezinárodní.11) 

Krizové řízení pracuje v podstatě ve dvou systémech. Jeden je tady v době mimo 

krizové stavy a druhý nastupuje při krizových stavech.  

                                                 
10 VALÁŠEK, J., KAVÁŘIK, F. a kolektiv: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C. 
1.vydání. Praha: MINISTERSTVO VNITRA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008,. 
ISBN: 978-80-86640-93-8, str.44 
11 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované a rozšířené vydání. 
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1, str.16 
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Obrázek 2 - Schéma legislativy krizového řízení 
 

 

 
Zdroj: VALÁŠEK, J., KAVÁŘIK, F. a kolektiv: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C. 
1.vydání. Praha: MINISTERSTVO VNITRA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008,. 
ISBN: 978-80-86640-93-8. str.13 
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a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace) a podmínek, kterým 

je management za krizové situace při rozhodování vystaven, protože rozhodnutí se přijímají 

� 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) a 

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

1.6 Obec s rozší řenou p ůsobností 
 V této práci se budeme dále zabývat vždy obcí s rozšířenou působností.  

Pro dobré pochopení o které obce se jedná je nejprve nutné znát všeobecné vymezení obce  

a jejich následné členění. Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., je obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů, tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce.  Obec má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem nese 

odpovědnost plynoucí z těchto vztahů. 

  

 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.  

Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. V příloze číslo 2 zákona 314/2002 Sb.,  

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 

nalezneme seznam obcí s rozšířenou působností dle jednotlivých krajů.  

 

Obecní úřady (ve většině případ městské úřady) obcí s rozšířenou působností jsou 

mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými a obecními úřady. Obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti 

působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní (základní správní obvod),  

ale zpravidla i pro další obce v okolí. 

 

Po zrušení okresních úřadů (okresy jako územní jednotky stále existují) převzalo  

1.ledna  2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. zhruba 80 % jejich působnosti 205 obcí 

s rozšířenou působností v rámci II. Etapy reformy územní veřejné správy, která proběhla  

ke konci roku 2002. Některé působnosti zrušených okresních úřadů však přešly naopak  

na krajské úřady 
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 Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v zákoně o obcích, tak v mnoha 

speciálních zákonech. Obce s rozšířenou působností vykonávají následující potřebné agendy, 

které lidé nejčastěji využívají: 

� evidence obyvatel, 

� vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, 

� evidence motorových vozidel, 

� živnostenské oprávnění, 

� výplata sociálních dávek, 

� sociálně-právní ochrana dětí, 

� péče o staré a zdravotně postižené, 

� vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, 

� státní správa lesů, myslivosti a rybářství nebo doprava a silniční hospodářství (silniční 

správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením atd.). 

 

Obce bývají často rozděleny do třech typů, dle množství na ně přenesených povinností 

veřejné správy. Hovoříme o pověřenosti obecního úřadu. Obecní úřad obce  

s rozšířenou působností – obce III. typu (ORP) vedle přenesené působnosti základního 

rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle přenesené působnosti 

pověřených obecních úřadů (podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve svěřeném 

rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. 

Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních 

zákonech.  

 

Pověřený obecní úřad – obce II. typu (POÚ) vedle přenesené působnosti základního 

rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další, ve svěřeném 

rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. 

Pověřenému obecnímu úřadu jsou podřízeny mimo jiné odbor matriční a stavební úřad. 

 

Obec se základním rozsahem výkonu státní správy je základním územním 

samosprávným uspořádáním občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou  

do samostatné působnosti zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona,  

a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze 
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zákonem. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou. 

 

Orgány obce je vykonávána přenesená působnost v základním rozsahu  

ve věcech, které stanoví zvláštní zákony; v tomto případě je území obce správním obvodem. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných  

a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností plní hasičský záchranný sbor kraje.12) 

 

Uzemní členění na okresy jak je známe doposud, existuje v České republice od roku 

1960. Činnost okresních úřadu skončila v zásadě v roce 2002, po uskutečnění správní 

reformy. Pravomoci okresních úřadů byly předány na kraje a obce s rozšířenou působností.13) 

1.7 Obec a krizové řízení 
 Orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Obecní úřad  

za tímto účelem organizuje tuto přípravu, rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, je-li obcí 

určenou, v tom případě také starosta zřizuje bezpečnostní radu obce a jako svůj pracovní 

orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce. Poskytuje hasičskému záchrannému sboru 

kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje, shromažďuje údaje 

o počtu a totožnosti osob, podílí se na zajištění veřejného pořádku.  

 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. Starosta obce odpovídá 

za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních  

a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec 

z obecního rozpočtu.14) 

 

 Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce povinny zajistit 

provedení krizových opatření v podmínkách obec. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení 

                                                 
12 §12, zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
13 Internetový katalog měst, obcí a vesnic v ČR . Územní členění v České republice dostupné  
na <http://www.obce-mesta.info/> 
14 §21,§22, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního 

úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup  

se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.15) 

  

V době krizového stavu starosta: 

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

� nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

� organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

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

� plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje, 

� zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. 

Pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může 

hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce,  

kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec  

a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.16) 

1.7.1 Bezpečnostní rada ur čené obce 
Má nejvýše 8 členů a předsedu (kterým je starosta určené obce) jejími členy jmenuje 

vždy: 

� místostarostu (kteréhokoliv z místostarostů, je-li jich více), 

� tajemníka obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena), 

� příslušníka Policie ČR určeného policejním prezidentem nebo jím určeným 

služebním funkcionářem, 

� příslušníka HZS kraje určeného ředitelem HZS kraje nebo jím určeným 

služebním funkcionářem, 

� velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce, 

� tajemníka bezpečnostní rady určené obce (zaměstnance určené obce).17) 

 

                                                 
15 VALÁŠEK, J., KAVÁŘIK, F. a kolektiv: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C. 
1.vydání. Praha: MINISTERSTVO VNITRA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008,. 
ISBN: 978-80-86640-93-8, str.70 
16 § 23, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
17 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované a rozšířené vydání. 
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1, str.38 
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Nařízení vlády č.462/2000 Sb.stanovuje obsah činnosti bezpečnostní rady určené 

obce. Projednává: 

� zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně 

návrhů opatření, 

� rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným 

sborem kraje, 

� roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené 

obce a způsob zajištění náhradního varování, 

� plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce, 

� zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému 

umístěných ve správním obvodu určené obce, 

� návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných 

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

� informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce 

při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce, 

� způsob seznámení fyzických osob a právnických osob s charakterem možného 

ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení, 

� způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového 

stavu přechodně změní pobyt, 

� zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních, 

� vnější havarijní plán a 

� podmínky nouzového přežití obyvatelstva. 

 

Jednání bezpečnostní rady svolává a řídí předseda bezpečnostní rady,  

v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen bezpečnostní rady. Pravidelné jednání bezpečnostní 

rady se uskutečňuje alespoň dvakrát v roce. Toto jednání probíhá zpravidla na základě 

písemných podkladových materiálů. Předseda bezpečnostní rady může na jednání přizvat 

zástupce správních úřadů působících na teritoriu, organizací, občanských sdružení, odborníky 

z hlediska projednávané problematiky, případně další osoby. Z jednání je pořizován zvukový 

záznam a zápis.18) 

                                                 
18  Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených nařízením 
vlády č. 36/2003 Sb. 
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1.7.2 Krizový štáb ur čené obce 
 K řešení krizových situací zřizují vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení, jiných 

státních orgánů respektive právnické osoby své pracovní orgány, kterými jsou krizové štáby. 

Rozlišujeme krizové štáby zřízené u orgánů s územní působností a krizové štáby zřízené 

ostatních orgánů či organizací.  

 

Krizové štáby bývají zřizovány na úrovni: 

� státu – ústřední krizový štáb,  

� kraje – krizový štáb kraje,  

� určené obce – krizový štáb určené obce,  

� obce – krizový štáb obce, 

� krizové štáby ministerstev a ostatních správních řadů, 

� krizové štáby ostatních státních orgánů 

� krizové štáby právnických osob a podnikajících fyzických osob.19) 

 

Obsah činnosti krizového štábu je stejně jak u bezpečnostní rady zapsán v nařízení 

vlády č.462/2000 Sb. Krizový štáb určené obce svolává starosta v případě že: 

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

do působnosti orgánu krizového řízení, 

� je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu 

krizového řízení nebo pro jeho část, 

� jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

� je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, 

� jde o úkol prováděný při cvičení. 

 

Krizový štáb určené obce je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních 

náležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených 

s nezbytným omezením základních práv a svobod. Krizový štáb posuzuje přiměřenost 

krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje jejich pozastavení, změnu nebo 

                                                 
19 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované a rozšířené vydání. 
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1, str.41 
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zrušení. V případě závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje převedení plnění 

úkolů starosty na zmocněnce.  

 

Členy krizového štábu kraje nebo obce jsou členové příslušné bezpečnostní rady  

a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. Členy stálé pracovní skupiny krizového 

štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené 

obce, zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh 

řešené mimořádné události nebo krizové situace.  

 

Stálá pracovní skupina krizového štábu, která při řešení krizové situace  

nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě: 

� analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje 

postup řešení,  

� podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně 

obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu; využívá  

při tom zejména havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán,  

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

nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,  

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

Ministerstva vnitra,  

� zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení 

krizové situace nebo mimořádné události,  

� připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, 

vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci  

nebo mimořádné události,  

� organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování  

a humanitární pomoci, a  

� zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci  

a povinnosti poskytovat věcné prostředky. 20) 

                                                 
20 § 12 a § 13 NV č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 
36/2003 Sb. 
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1.7.3 Zvláštní skute čnosti 
 Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné 

materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy „zvláštní skutečnosti“ nebo zkratkou „ZS“. 

Uvedené označení není stupněm utajení podle zvláštního právního předpisu (zákon 

č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů), který není 

tímto ustanovením dotčen. Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi 

musí být zapsáni ve zvláštním seznamu, který schvaluje vedoucí zaměstnanec orgánu 

krizového řízení. Tito pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Touto větou  

je myšleno, že nesmí sdělovat zvláštní skutečnosti osobě, která není oprávněna se s takovou 

skutečností seznamovat. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu 

rozhoduje vedouc zaměstnanec orgánu krizového řízení. 

 

 Pracoviště, kde se ukládají listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní 

skutečnosti, používá pouze jeden vstup, který musí být zajištěn proti volnému vstupu osob, 

které nejsou oprávněny se seznamovat se zvláštními skutečnostmi.21)  

 

 Dle nařízení vlády č.462/2000 Sb., jsou zvláštními skutečnostmi informace v oblasti 

krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, 

životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby, nebo fyzické osoby 

vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. Písemnosti se při přijetí 

předávají co nejkratší cestou adresátovi. Opis, kopii nebo výpis z písemností lze pořídit jen se 

souhlasem vedoucího pracovníka krizového řízení nebo pověřeného pracoviště. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 § 27, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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2 Charakteristika kraje 

2.1 Geografické a statistické informace 
 

 Moravskoslezský kraj bychom hledali v nejvýchodnější části České republiky,  

na pomezi Moravy a Slezska. Kraj jako takový vznikl současně s ostatními 13 kraji 1.ledna 

2001. Region má rozlohu 5427 km2 (6,9% území České republiky) a skládá se z 6 dřívějších 

okresů (Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Ostrava-město a Oprava). Na území  

se nachází 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 299 

obcí, z toho je 39 městy. Moravskoslezský kraj je počtem 1 249 897 obyvatel (k 31.3.2008) 

nejlidnatějším krajem republiky. Zhruba čtvrtina všech obyvatel žije v krajské metropoli, 

Ostravě. 

Obrázek 3 - Stručná mapka Moravskoslezského kraje 

Zdroj: Oficiální stránky Moravskoslezského kraje [online]. [cit. 2010-08-15]. Dostupný z WWW: 
<http://navstevnik.kr-moravskoslezsky.cz/>. 

 Na území kraje se nacházejí dva horské masivy – Jeseníky na západě  

a Moravskoslezské Beskydy na východě kraje. Reliéf je poměrně členitý, neboť nejvyšším 

místem je Praděd s 1492 m.n.m., nejnižším bodem je výtok řeky Odry u Antošovic ve výšce 

195 m.n.m. Kromě menších lesních celků se na území nacházejí dva ucelené komplexy lesa. 

Lesnatost je 35,4%, z toho největší je v okrese Frýdek – Místek 49,3%. Zemědělská půda 

zaujímá rozlohu 51,5% kraje, orná půda zaujímá rozlohu 33,2%. Vzhledem k poloze kraje  

při hranici s Polskem a Slovenskem jsou některé obce a města zapojeny do všestranné 

vzájemné spolupráce – Euroregiony. 

 

 Historickým vývojem je dána struktura ekonomiky kraje. Jedná se o celostátní 

centrum hutní výroby a je zde umístěno 95% celkových hutních kapacit ČR a 98% výroby 

koksu. Současně je zde soustředěna i těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR. Nejen hutní 
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průmysl se nachází na území kraje. V následujícím grafu můžete vidět počet ekonomických 

subjektů v kraji se stále zvyšuje. 

 

Graf 1 - Počet ekonomických subjektů v Moravskoslezském kraji (stav k 31.12.2009) 
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Zdroj: Český statistický úřad: Základní charakteristiky demografické, sociální a ekonomické oblasti 
Moravskoslezského kraje za rok 2009 [online]. [cit. 2010-08-15]. Dostupný z WWW:  
< http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/publ/13-8107-06-v_letech_2000___2005>. 

V regionu se nachází celkem 472 mateřských škol, 459 základních škol, 156 středních 

škol, 2 konzervatoře, 11 vyšších odborných školy a 4 vysoké školy a univerzity.  

Graf 2 - Vzdělání obyvatel Moravskoslezského kraje dle věkových skupin (SLDB 2001) 

 
Zdroj: Český statistický úřad Moravskoslezský kraj: Vývoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji [online]. 
26.1.2007 [cit. 2010-08-15]. Dostupný z WWW:  
< http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/publ/13-8107-06-v_letech_2000___2005>. 
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2.2 Krizové řízení v kraji 
 Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rady určených obcí MSK jsou ustaveny 

v souladu s nařízením vlády ČR č.462/2000 Sb. K provedení § 27 odst.8 a § 28 odst.5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve zněn nařízení vlády ČR  

č. 36/2003 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

 

 Krizový štáb MSK a krizové štáby určených obcí v MSK jsou ustaveny v souladu  

se směrnicí MV č. 4 ze dne 8.10.2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního 

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

a některé další podrobnosti. 

 

 Orgány krizového řízení jsou rozděleny na orgány kraje a orgány obcí. Do první 

skupiny bychom zařadily hejtmana Moravskoslezského kraje, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje a Policii České republiky. Mezi orgány obcí spadají Obecní úřady  

a starostové obcí. Systém krizového řízení v kraji včetně věcně příslušných orgánů  

a organizací pro činnosti související s krizovou připraveností a s řešením krizové situace  

ve správním obvodu kraje je možné si prohlédnout v příloze č.2 na schématu organizace 

krizového řízení v Moravskoslezském kraji. 

 
Bezpečnostní rady jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace. Členy 

bezpečnostních rad jmenují jejich předsedové. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman. 

Předsedou bezpečnostní rady určené obce je starosta příslušné obce.Krizové štáby jsou 

svolávány operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové 

situace a přijetí krizových opatření. Obsah činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu kraje 

a určené obce a jejich složení stanoví nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 36/2003 Sb. v §§ 6 až 14. V Moravskoslezském kraji jsou určenými obcemi všechny obce  

s rozšířenou působností. 

2.2.1 Bezpečnostní rada kraje 
 V této subkapitole bude uveden příklad složení bezpečnostních rad kraje 

Moravskoslezského. Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 členů. Hejtman 

Moravskoslezského kraje jmenoval do BRK: 

� náměstka hejtmana, 

� ředitele krajského úřadu, 

� příslušníka Policie ČR určeného policejním prezidentem, 
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� ředitele hasičského záchranného sboru kraje (HZS MSK), 

� příslušníka Armády ČR určeného náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (Krajské 

volenské velitelství Ostrava), 

� ředitele územně příslušného územního střediska zdravotnické záchranné služby, 

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

bezpečnostní rady kraje, 

� člen bezpečnostní rady z celního ředitelství Ostrava. 

 

Na jednání se jako pravidelní účastníci dostavují pracovníci následujících organizací – 

Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek-Místek, Finančního ředitelství v Ostravě a předseda 

komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

2.2.2  Krizový štáb kraje 
 Počet členů krizového štábu kraje není závazně stanoven. Právní předpis pouze stanoví 

doporučené složení krizového štábu kraje. Členové krizového štábu kraje jsou členové 

příslušné bezpečnostní rady a 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. 

 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. O složení 

krizového štábu při řešení konkrétní mimořádné události nebo krizové situace rozhoduje 

vedoucí krizového štábu. 

2.3 Krizové řízení na ORP 
Následující tabulka byla přebrána ze statistik Českého statistického úřadu a ukazuje 

velikost, počet obyvatel při dvojím SLDB atd. obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji. 
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Tabulka 1 - Statistiky obcí s rozšířenou působností MSK 

Počet obyvatel 
při SLDB 

Počet 
obyvatel 
na km 2 

Obec s 
rozší řenou 
působností 

Výměra 
(km 2) 

1991 2001 2001 

Počet 
obcí 

Počet 
obyvatel 

sídla 

Bílovec 172 26950 26776 156 13 7 494 
Bohumín 48 30 331 30 053 625 2 23 284 
Bruntál 705 42 944 43 437 62 33 17 627 
Český T ěšín 54 30 022 28 810 529 3 26 429 
Frenštát p. R. 119 20 125 20 740 174 7 11 361 
Frýdek-Místek 480 109 241  108 529 226 37 61 400 
Frýdlant n. O. 297 19 818 20 056 68 10 9 791 
Havířov 88 99 830 99 986 134 5 85 855 
Hlučín 165 39 466 39 793 241 15 14 346 
Jablunkov 176 22 209 22 662 129 12 5 934 
Karviná 106 77 737 75 250 713 4 65 141 
Kop řivnice 121 42 043 41 844 345 10 23 747 
Krava ře 101 20 400 20 768 206 9 6 693 
Krnov 574 42 676 43 299 75 25 25 764 
Nový Ji čín 326 52 237 52 990 163 16 26 970 
Odry 174 13 138 13 258 76 9 7 444 
Opava 558 102 129 102 221 183 40 61 382 
Orlová 70 49 389 48 249 690 4 34 856 
Ostrava 332 353 989  343 559 1036 13 316 744 
Rýmařov 367 18 386 17 984 49 12 9 167 
Třinec  225 55 719 54 895 244 11 38 953 
Vítkov 298 14 492 14 308 48 13 6 337 

2.3.1 Bezpečnostní rada ORP Hlu čín 
Tabulka 2 - Složení bezepčnostní rady ORP Hlučín 

  jméno funkce 
1. Ing. Bernard Ostárek starosta města, předseda BR 
2. Ing. Jarmila Harazinová úsek krizového řízení a PO, tajemnice BR 
3. Ing. Pavel Reiský místostarosta 
4. Ing. Jiřína Pudichová tajemnice MěÚ Hlučín 
5. npor. Bc. Libor Schejok vedoucí Obvodního oddělení PČR 

6. 
plk.Ing. Břetislav 

Janošek ředitel Územního odboru HZS MSK v Opavě 
7. Radek Czyž velitel JSDH Hlučín 
8. plk. Ing. Radim Řehulka vlitel Záchranného útvaru HZS ČR 

Zdroj: Oficiální stránky města Hlučín [online]. [cit. 2010-08-15]. Dostupný z WWW:<http://www.hlucin.cz/pro-
obcany/krizove-rizeni/bezpecnostni-rada-mesta-hlucina.html>. 
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2.4 Vzdělávání v oblasti krizového řízení 
 

Koncepce požární ochrany Moravskoslezského kraje 2009-2015 zpracovaná 

kolektivem autorů v roce 2008 obsahuje určité úkoly týkající se krizového řízení. V plánu  

pro následující období je vyhodnotit realizaci výuky tématiky ochrany člověka  

při mimořádných událostech na základních a středních školách, zavést informační systém 

krizového řízení do rutinního využívání v Moravskoslezském kraji, zabezpečit provedení 

souhrnných aktualizací Krizového plánu Moravskoslezského kraje. Dále zabezpečit 

vzdělávání starostů v souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení“, zajistit 

realizaci úkolů na základě zpracovaného Programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho 

bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. Obsahuje také 

mnoho dalších úkolů, ale z hlediska obcí z rozšířenou působností je nejdůležitější, že budou 

prováděna důkladná proškolení v oblasti krizového řízení nejen vyloženě zaměstnanců 

krizového řízení, ale také starostů příp.místostarostů. 

 

MV-GŘ HZS ČR v roce 2004 aktualizovalo Zaměření a formy preventivně výchovné 

činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Na základě tohoto dokumentu  

je realizována příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádných událostí. 

 

Na základě pokynu vydaného MŠMT se na základních a středních školách vyučuje 

tematika ochrany člověka za mimořádných událostí v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. 

Uvedená tématika je nyní obsažena ve školních vzdělávacích programech základních škol, 

které byly vytvořeny na základě rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání. 

Do všech základních a středních škol byla distribuována metodická příručka pro učitele 

Ochrana člověka za mimořádných událostí a další publikace a výukové filmy zaměřené  

na chování při povodních, při úniku nebezpečných látek a na poskytování první pomoci.  

K výuce byly vydány učebnice pro žáky a metodické příručky pro učitele, které prošly 

schvalovacím řízením na MŠMT.  

 

Na přípravě učitelů k výuce uvedené tématiky se aktivně podílejí lektoři HZS ČR  

ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů, Národním institutem pro další vzdělávání  

a obdobnými vzdělávacími zařízeními. V letech 2003 – 2006 bylo takto připraveno  
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v 370 kurzech více než 8 000 učitelů. Ve stejném období se ve školách uskutečnilo dalších 

cca 10 000 vzdělávacích a informačních akcí.  

 

V přípravě ostatního obyvatelstva sehrávaly rozhodující roli především základní  

a ostatní složky IZS, nejvíce k tom byly využívány internetové stránky, dny otevřených dveří, 

ukázky činnosti na veřejnosti, prezentace a články ve sdělovacích prostředcích, vydávání 

letáků, brožur, publikací a dalších propagačních materiálů. 

 

Systémové řešení procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení respektuje existující 

legislativní rámec. Jeho realizace je jednou z priorit krizového řízení v České republice  

a systematická příprava je rovněž prioritou zemí Evropské Unie. 

 

 V Moravskoslezském kraji je pro studenty vysokých škol se zaměřením na krizové 

řízení možnost zúčastnit se studijních dní u HZS MSK. Jedná se o jeden strávený den u HZS 

v rozsahu výuky asi 6 hodin. Studijní dny představují krátkodobou praktickou přípravu  

k získání a prohloubení poznatků o krizovém řízení v Moravskoslezském kraji, o úloze 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v tomto řízení a o profesní realizaci 

opatření, jež se pro ochranu teritoria kraje a jeho obyvatelstva při mimořádných událostech  

a krizových situacích připravují. Nabídka studijních dnů je reakcí na zájem studentů vysokých 

škol oborů zaměřených na krizový management, ochranu obyvatelstva, průmyslovou 

bezpečnost a další příbuzné obory - seznámit se s aplikací krizového řízení v praxi. 
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3 Analýza 

3.1 Výsledky p ředchozích studií 
V Plánu akceschopnosti HZS MSK, který je součástí krizového plánu 

Moravskoslezského kraje jsou popsány rámce rozhodovacích činností a úrovně rozhodování 

při optimálním koncipování krizového štábu, vzhledem k jeho složkám v paralelní pozici. 

Tento určitý status umožňuje vymezit kdo, ze které úrovně, o čem a vůči komu  

je kompetentní rozhodnout. Zaneseno na  vědomí vedoucích na jednotlivých úrovních – 

„neplést se do úrovně rozhodování, která mi nepřísluší“. Ohraničení „pole rozhodování“  

a respektování rozhodovací role jednotlivých vedoucích má praktický význam pro 

předcházení kompetenčním sporům. Zejména tehdy, když se jedná o rozhodnutí neformální 

(obsahově nepředepsaná, neschvalovaná příslušným vedoucím pracovníkem).22 

 

Výsledkem studie o rozhodování krizových štábů (příloha časopisu 112 č.4/2010) 

vyplývá, že osvojení určitého řádu pro rozhodování v krizových štábech znamená přínos  

co do adresnosti, rychlosti a věcné správnosti rozhodování. Pružné a racionální rozhodování 

poměřuje kvalitu řízení činnosti nejen při každé mimořádné události nebo krizové situaci. 

 

Na konferenci o Nových bezpečnostních hrozbách upozornil ředitel Institutu ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč, že současnou evropskou populaci pronásleduje strach  

z terorismu a organizovaného zločinu, z nebezpečné nákazy,  živelních pohrom  

a průmyslových havárií, výpadků elektrické energie, poruch informačního systému atd. 

Základem je především preventivní příprava k zamezení ohrožení nebo zmírnění následků 

mimořádných situací a legislativa umožňující potřebná opatření. Společná ochrana, která 

využívá všech dostupných informací a posledních výstupů výzkumu, je nejúčinnější. 

  

Bezpečná Evropa byla další konfekcí týkající se bezpečnosti a byla zde představen 

projekt nazvaný „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS“, na jehož 

základě se začne s výstavbou budoucí Akademie Hasičského záchranného sboru ČR  

na bývalém královéhradeckém vojenském letišti. Bude sloužit jako vzdělávací a výcvikové 

centrum s centralizovanou infrastrukturou pro jednotný celostátní systém vzdělávání 

a praktický výcvik složek IZS, který bude úzce propojený s aktuálními vědeckými 

                                                 
22 Rozhodování v krizových štábech. Příloha časopisu 112 č.4/2010. 
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a výzkumnými programy. „Česká republika je zřejmě již poslední zemí EU, která obdobné 

zařízení nemá,“ řekl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. 

 

Ve spolupráci pracovníků odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ 

HZS ČR a dále Katedry ochrany obyvatelstva a Katedry ekonometrie Univerzity obrany  byly 

zpracovány studie z oblasti evakuace. Mezi pracovníky krizového řízení bylo provedeno 

dotazníkové šetření týkající se propracovanosti a funkčnosti oblasti evakuace. Bylo zjištěno 

že existuje velký podíl odpovědných pracovníků ORP, kteří nemají žádné praktické 

zkušenosti s řešením problematiky evakuace obyvatelstva (60%) a o zahraničních 

zkušenostech ani nemluvě – tuto zkušenost mají pouze 4% pracovníků. Vedení ORP řeší 

problematiku ochrany obyvatelstva vesměs přesně na úrovni požadavků právních norem, 

některé však mají ještě rezervy či dokonce negativní postoj k této problematice. Co se týká 

podpory přípravy evakuačních opatření, tak více než 90% oslovených pracovníků postrádá 

diferencované nástroje – jednoduché metodiky, softwarové nástroje aj. 

 

Další proběhnuté šetření mělo poukázat na to, že obce jenž již někdy zažily evakuaci, 

mají lépe připravené, informované obyvatelstvo. Tato hypotéza se však nepotvrdila. Byly 

zjištěny velké rezervy ve znalostech, vědomostech a připravenosti. Z výsledků je možné říci, 

že opomíjení teoretické i praktické přípravy obyvatelstva na vznik mimořádných událostí 

nebo krizových situací se může v konečném důsledku velmi negativně projevit. Za tuto 

přípravu nesou zodpovědnost obce. 

 

Ing. Bohumil ŠILHÁNEK z Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč zveřejnil 

článek o Německu, které za účasti odpovědných úřadů, vysokých škol, výzkumných 

pracovišť, soukromého sektoru, význačných odborníků z jednotlivých oborů a osob z praxe 

vypracována analýza současného stavu ochrany obyvatelstva, opírající se také o průzkum 

veřejného mínění. Cílem analýzy bylo zhodnotit současnou situaci v této oblasti na úrovni 

spolkových zemí a spolkového státu a navrhnout a doporučit opatření pro budoucnost. Závěry 

a doporučení přijaté pro Německo mohou být obecně platné i pro ostatní evropské země.  

Tyto nedostatky existují především proto, že ve společnosti převažuje nedostatečné  

a od skutečnosti odtažité povědomí o rizicích katastrof a chování se při nich. Proces vnímání 

katastrof se málo utváří pomocí věcných, nezávislých a neutrálních expertů. Spolkový úřad 

pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách nabízí velmi obsáhlý informační materiál 

pro zlepšení sebeochrany včetně řady publikací a na tuto nabídku odkazují také regionální 
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úřady na ochranu před katastrofami. Nejslabším článkem těchto opatření je ale iniciativa 

občanů, která je velmi nízká a o vlastní opatření je malý zájem. 

 

V oblasti krizového řízení je možné využít systém na podporu rozhodování TREND. 

Jedná se o předem připravený model, aplikovatelný na výběr variant podle kritérií a rizik. 

Tento systém se využije v případě, že lze rizika definovat pro výběr a existují různé varianty. 

Samozřejmě tento program striktně neurčuje, že musí být toto rozhodnutí provedeno,  

to už záleží zcela na člověku, jenž provádí rozhodnutí. Trend je nástroj nacházení 

kolektivního výsledku hodnocení a výběru. Snadno se ovládá a pracuje v prostředí Excel.  

 

3.2 Analýza krizového řízení na ORP 
 K provedení analýzy bylo použito dotazníkového šetření, kdy byly dotazníky zasílány 

emailem pracovníkům krizového řízení všech obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji. Z odeslaných 22 se vrátilo vyplněných 8, ale ještě jsem osobně 

navštívila pracovníky ve Frýdku-Místku a Bohumíně, takže i z těchto obcí byly získány 

odpovědi na otázky. 

 

V následující tabulce můžete vidět počty pracovníků krizového řízení a pod který 

odbor spadá krizové řízení v daných obcích. Jak můžete vidět, tak na většině úřadů se této 

práci věnuje pouze jeden člověk. Největší výjimkou je Ostrava, která je ale zároveň  

i krajským městem, tak je to pochopitelné. 

 

Tabulka 3 - Počet pracovníků krizového řízení a jejich zařazení v organizační struktuře ORP 
ORP počet pracovník ů Odbor 

Bílovec 1 vnitřních věcí 
Bohumín 1 organizační odbor 

Frýdlant nad 
Ostravicí 1 referent, odd. právní a organizační 

Frýdek-Místek 2 vnitřních věcí 
Hlučín 1 vnitřních věcí 

Jablunkov 1 odbor organizační a vnitřních věcí 

Krnov 2 odbor správní - oddělení krizového a 
obranného plánování, BOZP a PO  

Nový Ji čín 1 odbor organizační-oddělení hospodářské 
správy a krizového řízení 

Ostrava 6 samostatný odbor pod primátorem 
Orlová 1 organizační oddělení 

Zdroj: Vlastní. 
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 Co se týká odboru pod nějž je krizové řízení zařazeno, tak to zcela závisí  

na organizační struktuře jednotlivých úřadů. Nejčastěji však spadá pod odbor vnitřních věcí  

či organizační. Často se tak ale může stát, že pracovníci musí plnit ještě další úkoly vzhledem 

ke svému postavení v organizační struktuře při daném odboru. 

 

 Každá z těchto obcí dle zákona má svou bezpečnostní radu o počtu 8 členů 

(max.počet), s výjimkou Krnova, kde je pouze sedmičlenná. Složením se pro změnu liší  

jen Frýdlant nad Ostravicí, kde je členem také náčelník horské služby. Samozřejmostí je také 

krizový štáb, který může být svolám k řešení krizových situací. Liší se jen členové odborné 

části štábu – mohou to být zástupci povodí, Lesů České republiky, Zemědělská  

a vodohospodářská správa apod. S výjimkou Frýdlantu nad Ostravicí ve všech obcích působí 

městská policie, příp. obecní policie (Starý Jičín, Šenov). 

 

 Nedílnou součástí každé činnosti je školení odborné způsobilosti, které neminulo  

ani jednoho z pracovníků krizového řízení. Dále se účastnili školení především týkajících  

se systému Argis, povodňové a požární ochrany a Hospodářských opatření za krizových 

stavů. Pravidelnost školení je minimálně jednou ročně, ale vždy pokud to vyžadují okolnosti 

nebo je zajímavá nabídka, tak se pracovníci dále vzdělávají. Nejen teorie, ale praktická 

zkouška zásahu a spolupráce je ještě důležitější a orgány se ji snaží neopomíjet. Při těchto 

cvičeních se svolává a funguje krizový štáb a vše jako by to bylo ve skutečnosti. Jedním 

z posledních témat byla Sněhová kalamita ve spolupráci s Krajským úřadem se jí účastnilo 

několik ORP Moravskoslezského kraje. Obvyklým cvičením je Seznámení s činností KŠ,  

dále týkající se povodní nebo třeba výbuchu plynu v panelovém domě. Kontrola celkové 

činnosti je prováděna pravidelně Krajským úřadem a Hasičským záchranným sborem u všech 

uvedených obcí minimálně jednou za tři roky.  

 

 Zjišťovala jsem také, jakými způsoby obce s rozšířenou působností vzdělávají své 

občany v krizovém řízení a ochraně obyvatelstva. Z výsledků mohu říci, že se jedná o správně 

pojaté šíření povědomí, jelikož nejčastějším prostředkem jsou www stránky a dnešní svět 

zcela zachvacuje internetová horečka.  
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Tabulka 4 - Způsoby vzdělávání občanů v krizovém řízení a ochraně obyvatelstva 

ORP 
www 

stránky 
tématické 
brožurky 

výv ěsky, 
nást ěnky 

veřejné 
přednášky  

rozhlas, 
televize jiné 

Bílovec XXXX                                    XXXX    

Bohumín XXXX    XXXX    XXXX                            

Frýdlant nad 
Ostravicí         XXXX    XXXX                            

Frýdek-Místek XXXX    XXXX    XXXX                            

Hlučín XXXX                                    XXXX    

Jablunkov         XXXX                            XXXX    

Krnov XXXX            XXXX    XXXX                    

Nový Ji čín XXXX    XXXX    XXXX                            

Ostrava XXXX    XXXX    XXXX                            

Orlová XXXX    XXXX                            XXXX    

Zdroj: Vlastní. 

Ze dvou obcí jež nemají informace o krizovém řízení na www stránkách je jedna  

již připravuje a chystá se na jejich založení v letošním roce. Druhým velmi oblíbeným 

způsobem jsou tématické brožurky, které mohou lidé doma velice dobře využít a vše 

jednoduše najít a pochopit. V kolonce jiné se vždy jednalo o místní noviny či zpravodaj. Obce 

se sice snaží občany vzdělávat, ale nikde se již nedozvíte kolik lidí si tyto informace skutečně 

přečte nebo je má jen doma kdyby náhodou se hodily. A taky ruku na srdce, kdo by v krizové 

situaci hledal leták jak se má zachovat nebo přesně věděl co má dělat? V těchto chvílích 

většinou použijete zdravý rozum a podle toho se zachováte. 

 

Krizové štáby v obcích s rozšířenou působností mají vyhrazen prostor buď 

v zasedacích místnostech na obecním úřadě, speciální místnosti na obecním úřadě nebo 

v budově městské policie. Vybaveno je kromě stoly, židlemi a některým typem tabule také 

počítačem, ve většině případů s připojením na internet, vodovodní přípojkou, tiskárnou a 

telefonem. 

 

Na všech ORP jsou k dispozici seznamy podniků, PO i podnikajících FO, kteří by 

mohli poskytnou určité prostředky v případě mimořádných událostí. Co se týká příprav jak 

teoretických tak praktických prováděných cvičenými, tak obce spolupracují se sousedními 

ORP. Jednou také proběhlo cvičení pod záštitou kraje. V ostatních případech při přípravě 

spolupracují vždy dvě až tři sousední obce. 

 

V krizových situacích je využíváno ke komunikaci vývěsních tabulí, místního 

rozhlasu, mobilního rozhlasu, městské či kabelové televize. Dalšími způsoby jsou vozidla 

s megafonem, velemost (při komunikaci s Povodím Odry), telefony, sirény a na posledním, 
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ale neméně důležitým je osobní kontakt, tam kde již jiný způsob není možný. Komunikaci 

provádí určení pracovníci úřadu, komunikační středisko krizového štábu případně odborná 

skupina pro komunikaci. 

 

V dnešní době se vše točí okolo peněz a není tedy k podivu, že mě zajímalo, kolik je 

jich vynakládáno právě na oblast krizového řízení. Vše je srovnáno v tabulce. Problémem je, 

že tyto prostředky jsou často zahrnovány do oblasti požární ochrany a počítá se z nich i na 

nákup vybavení, takže nelze jednoznačně říci, zda by měly obce vynakládat více či méně 

finančních prostředků.  

 

Tabulka 5 - Vynaložené (schválené) finanční prostředky na oblast krizového řízení na 
obcích s rozšířenou působností. 

 

Vynaložené (schválené) finan ční 
prost ředky na krizové řízení 

Bílovec dle pot řeby  

Krnov 100000 

Frýdlant nad Ostravicí 10000 

Hlučín Nelze ur čit (zahrnuto do PO) 

Jablunkov žádné zvláštní prost ředky 

Nový Ji čín 60000 
Ostrava 60000 
Orlová 270000 

Zdroj: Vlastní. 

 

K mému překvapení byly odpovědi na otázku, zda mají dostatečný prostor na řešení 

otázek krizového řízení rozdílné. Třetina pracovníků říká že ano a ostatní dle očekávání mají 

ze svých pozic problémy s kumulací funkcí. Jelikož jsou zařazeni na daném odboru, tak musí 

plnit ještě jiné záležitosti v rámci jejich pracovních povinností, což za klidového stavu  

asi neměl být problém, ale jak se zachovat při stavu krizovém? Nastává zde otázka, zda onen 

(povětšinou) jeden pracovník, který navíc musí zvládat ještě řadu jiných úkolů mimo krizové 

řízení, je schopen navrhnout, poradit či jen jednoduše oznámit co se v dané situaci má udělat  

a jak. Logickým pohledem všichni řeknou že to možné není zvládnout pro jednu osobu,  

ale kde je ta chyba? Chybu dělají na úřadech samotných, že zde není zastupitelnost.  

Jen si představte, že Vám odjede specialista na dovolenou a nastane krizový stav. Budete  

mu telefonovat, e-mailovat, shánět ho? S největší pravděpodobností ne, ale kdo teď udělá jeho 

práci? To je problém, který si musí vyřešit obce samy ve své organizační struktuře, nikdo 

nemá právo jim nařizovat kolik zaměstnanců na danou oblast musí mít. A z pohledu obce  
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je situace taková, že jim často připadá krizové řízení téměř zbytečné a proč by se mu mělo 

věnovat více lidí, vždyť stejně nemá nic moc na práci, tak mu přidáme z jiných oblastí něco.  

 

Oslovení lidé pracují v oblasti krizového řízení různě dlouhou dobu. V průměru  

to dělá sedm let, kdy nejdéle 13 let a nejkratší dobu něco málo přes jeden rok. Můžu také říci, 

že 80% všech těchto pracovníků má vysokoškolské vzdělání. U řešení krizových situací 

považuje polovina z nich zkušenosti (praxi) za velmi důležitou, druhá polovina se kloní 

k názoru, že zkušenosti jsou potřeba, ale že to není vše. Například někdo může mít velmi 

dobrou intuici, schopnost rozhodovat se ve stresu velmi dobře, někdy i lépe než za klidového 

stavu. 

 

V další otázce jsem se snažila zjistit, jak by mohlo být sníženo riziko chybných 

rozhodnutí a vyhodnoceno na škále dle důležitosti od 1 do 5 (kde jednička je malý vliv  

na snížení a 5 znamená velký vliv na snížení rizika chybných rozhodnutí). V tabulce níže  

je možné vidět vyhodnocení a následují možnosti odpovědí: 

a. dostatek informací před zásahem  
b. komunikační znalosti/dovednosti  
c. intuice  
d. všestranná školení a výcvik (komunikace, sebeobrana, atd.)  
e. zkušenosti organizace zásahu  
f. jiné (doplňte prosím)………………… 

 
Tabulka 6 - Vyhodnocení vlivu faktorů na snížení chybného rozhodnutí 

ORP A B C D E jiné 
Bílovec 5555    1111    1111    5555    4444    0000    

Bohumín 5555    1111    3333    3333    1111    0000    

Frýdlant nad 
Ostravicí 4444    1111    1111    4444    3333    0000    

Frýdek-Místek 4444    3333    3333    4444    4444    0000    

Hlučín 5555    3333    3333    4444    4444    0000    

Jablunkov 5555    1111    1111    3333    4444    0000    

Krnov 4444    4444    3333    4444    5555    0000    

Nový Ji čín 5555    3333    3333    1111    4444    0000    

Ostrava 4444    2222    4444    3333    5555    0000    

Orlová 4444    1111    1111    4444    2222    0000    

Průměrná známka 4,5 2 2,3 3,5 3,6 0 
Zdroj: Vlastní. 

Z výsledků v tabulce můžeme říci, že nejdůležitější se jeví mít dostatečné informace 

před zásahem samotným. To je sice velice pěkné, ale v reálných podmínkách, kdy často 

rozhodují minuty téměř nemožné. Na druhém místě byla vyhodnocena školení a výcvik  

a v těsném závěsu zkušenosti organizace zásahu. Zde jde především o to, aby se neměnili  
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co půl roku lidé, aby stihli nabrat nějaké zkušenosti, nejlépe aby již znali danou oblast a měli 

představu jaké problémy při zásahu zde můžou nastat a vše procvičovat. Intuice  

a komunikační dovednosti mají podprůměrné hodnocení co do důležitosti při snižování rizika. 

Je tomu nejspíše proto, že sice můžeme mít schopnost komunikovat s médii, velmi dobře  

při organizaci zásahu apod., ale pokud by zde byla absence informací, prostředků komunikace 

aj. tak nám to taky může být zcela k ničemu. 

 

Pro lepší názornost byly výsledky převedeny do sloupcového grafu. Kde pětka byla 

maximální hodnota a můžeme zde jasně vidět, jak moc se jí první položka přiblížila. 

 

Graf 3 - Faktory působící na snižování chybného rozhodnutí. 

Faktory p ůsobící na snižování chybného rozhodnutí
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Závěr 
 Cílem této bakalářské práce bylo po provedené analýze stanovit doporučení  

pro pracovníky krizového řízení. Analýza byla prováděna na základě dotazníkového šetření, 

ale také osobního dotazování. U dotazníků je často problém s návratností a tak výsledných  

10 z 22 odeslaných považuji za úspěch, ale také dostatečné množství k provedení analýzy. 

Výsledky tohoto šetření jsou patrné v kapitole 3.2. 

 

 S koordinací zásahu se složkami integrovaného systému nemají pracovníci v podstatě 

žádné zkušenosti a proto je potřebné provádět alespoň nácvik, aby nebyli zcela zaskočeni 

nastalou situací a nesnažili se velet celé situaci i když by to tak správně nemělo být.  

Velká pozornost je věnována nácviku na téma Povodně, které nás velmi ohrožují v posledních 

letech. Ale také jiná témata by neměla být opomíjena a být zařazena. Větší četnost cvičení  

by určitě nebyla na škodu. 

 

 Součinnost je často problémem nebo tedy vzhledem k tomu, že bývá prováděna  

jen na cvičeních, která nejsou příliš často frekventována. Většinou však profesionálové 

zasahují a v podvědomí mají již cit pro to jak to udělat a tak není důležité  

kdo o tom rozhodne, pokud samozřejmě rozhodne správně. 

 

 Většina pracovníků krizového řízení se musí vedle této činnosti věnovat ještě 

některým dalším, přiřazeným jim v rámci organizační struktury. Může to způsobit problém 

v plnění povinností, na než nebudou mít vzhledem k dalším činnostem dostatek času. 

Vhodnější by rozhodně bylo, aby se tento pracovník, specialista na krizové řízení věnoval 

pouze této oblasti, jelikož nastane-li krizová situace, tak mu na dodatečné úkoly plynoucí 

z jeho pozice nebude dostatečný, ne-li žádný prostor. Z pohledu úřadu může sice jít o ušetření 

peněz, tím že na více věcí přijmou jen jednoho pracovníka, ale vzhledem k důležitosti této 

osoby v krizových momentech to není příliš vhodná varianta. Soustředit se ale pouze na jednu 

oblast nebude nejspíše v dnešní době vyžadující multiskilling reálné. 

 

 Dostatečné informace jako prostředek ke snižování chybných informací jsou  

dle pracovníků nejpotřebnější. Odstranění chybných rozhodnutí nikdy nebude zcela možné, 

ale může tomu velice napomoci předávání cenných zkušeností ostatním kolegům, zmínit i 

rádoby vtipné momenty nastalé k řešení. Lépe si pak vybaví jak se zachovat a co naopak 

raději nezkoušet. Vše může napomoci i k zlepšení komunikace mezi jednotlivými pracovníky 
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v této oblasti z různých části republiky příp.světa.Problém by mohl nastat v komunikaci, která 

by měla mít svá pravidla a hlavní je získat správnou informaci, ve správném čase a na 

správném místě. Často jsou bohužel některé informace zamlčovány a pak už je pozdě na to 

s nimi hodnotně pracovat.  

 

 Snaha poskytovat vzdělávání občanům v této oblasti by měla být prováděna více 

proaktivním způsobem. Četné zveřejňované informace totiž stále nezaručují to, že si lidé něco 

zapamatují. Vhodné by bylo připravit ukázku s aktivní účastí diváků, ale samozřejmě 

poutavou a lehce vtipnou formou. Co si totiž vyzkouší na vlastní kůži, tak na to si vzpomenou 

později nejlépe. 

 

 Na každé obci by měl být alespoň jeden další pracovník, který bude vědět  

jak se zachovat, koho informovat, jaké podniknout kroky. Přinejmenším je podstatné,  

aby byl schopen řešit situaci samostatně po nejnutnější dobu. Rozšířené vzdělávání v této 

oblasti by mohlo být řešením, pokud by bylo efektivní. 

 

 Větší pozornost by měla být věnována také výběru zaměstnanců. Často se specialisté 

na tuto oblast nehrnou na obce s rozšířenou působností a to zejména kvůli nedostatečnému 

finančnímu ohodnocení. Při výběru by se měl dát pozor na to, ať se jedná o člověka  

ze všeobecným přehledem. Mezi jeho důležité vlastnosti by rozhodně měla patřit rozhodnost, 

odolnost proti stresu, organizační schopnosti a dobré komunikační schopnosti. Správná 

komunikace s médii je velmi vhodnou příležitostí pro „samoprezentaci“ poškozené obce  

a může tak přinést větší množství finanční i věcné pomoci poškozenému území. 

 

 Práce v krizovém řízení není žádný med. Lidé říkají, že je zcela nepotřebné,  

ale jakmile se něco stane, tak se hned zajímají proč už to tito lidé dávno neřeší. Chce  

to zachovat chladnou hlavu a vědět jak situaci co nejlépe vyřešit. 
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