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činnost krizového štábu kraje se zaměřením na stálou pracovní skupinu. V další části je 

uveden rozbor informací předávaných z kraje podle subjektů, kterých se tato komunikace 

týká. Nakonec jsou shrnuty nejčastější formy komunikace a uvedeny návrhy zlepšení.  

V přílohové části jsou uvedeny rozhodnutí hejtmana a další formuláře, které v textu popisuji. 
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The bachelor thesis deals with the topic of regional crisis staff and transfer of information 
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crisis situations and regional crisis management authorities. Furthermore, the text discusses 
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1 Úvod 

Mimořádné události se liší nejen druhem škodlivého působení, ale také jejich rozsahem. 

Jejich velikost poté určuje, které úrovně krizového řízení budou zapojeny v jejich likvidaci. 

Při mimořádných událostech většího rozsahu se řešení následků účastní také orgány z úrovně 

kraje, jako je např. krajské operační a informační středisko nebo krizový štáb kraje. Má práce 

se zaměřuje právě na krizové štáby kraje a informace předávané z nich. 

V minulých letech postihlo území České republiky několik živelních pohrom, které 

vyžadovaly zapojení a spolupráci většího počtu lidí a využití prostředků z nezasažených 

území. Aby tato spolupráce a odstraňování následků katastrof probíhalo co nejefektivněji, 

byly přijaty zákony, které umožňují vyhlásit krizové stavy či svolat krizové štáby jednotlivých 

správních úřadů. Z těchto krizových štábů a zejména z krizových štábů kraje proudí 

nejrůznější informace, které mají docílit zvládnutí nastalé situace. 

Jelikož mé bydliště je na území Moravskoslezského kraje, v některých částech práce se 

odkazuji na materiály tohoto kraje nebo na jeho specifikace (rozdělení stálé pracovní 

skupiny). Při tvorbě práce jsem také spolupracoval s pracovníky krizového řízení tohoto kraje. 

V práci uvádím formy komunikace, které se uplatňují při řešení mimořádných událostí či 

krizových situací. V příloze jsou uvedeny formuláře, které jsou využívány orgány krizového 

řízení a které v textu popisuji.  

Jako cíle práce jsem si vytyčil: 

 Popsat činnost krizového štábu kraje. 

 Návrh zlepšení systému krizového řízení a postupů předávání informací. 

 Popsat způsoby a formy poskytování informací při řešení následků mimořádné 

události z úrovně krizového štábu kraje. 
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2 Rešerše 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2007. [11] 

 

Publikace dává přehled o krizovém řízení ČR a seznamuje čtenáře s problematikou zdolávání 

mimořádných situací a krizových situací. Management záchranných prací je zmíněn ve třech 

úrovních opatření: všeobecná bezpečnost, integrovaný záchranný systém a krizové stavy. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Základy krizového managementu. 1. vydání. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. [12] 

 

Publikace se zaměřuje na základy krizového řízení, plánování a organizaci činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. 

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů. [17] 

 

Zákon se zabývá přípravou na krizové situace, které nesouvisejí s obranou státu a jejich 

řešením. Vymezuje také orgány krizového řízení na území ČR. 

 

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 kterou se 

stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového 

štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. [8] 

 

Směrnice určuje organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce  

s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Vymezuje kompetence jednotlivých 

krizových štábů při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 



11 

 

3 Vymezení pojmů 

Pracovní povinnost - povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu 

určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat 

v místě určeném orgánem krizového řízení. [17] 

Pracovní výpomoc - povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné 

úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem 

krizového řízení. [17] 

Věcné zdroje - jsou věcné prostředky, nezbytné dodávky a státní hmotné rezervy. [10] 

Věcný prostředek - movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc 

nebo službu lze využít při řešení krizové situace. [17] 

Nezbytná dodávka - dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání 

krizových stavů. Nezbytná dodávka je určena pro uspokojení základních životních potřeb 

obyvatelstva, pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, 

hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy, bez 

níž nelze zajistit překonání krizových stavů. [18] 

Ohrožení značného rozsahu - ohrožení území, které přesáhne hranice jednoho nebo více 

krajů. 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [16] 

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [16] 

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

[16] 
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4 Mimořádná událost 

Sjednocující charakteristika mimořádné události je zakotvená v zákoně č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Zde se mimořádná 

událost definuje jako „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.“ [16]  

Mimořádná událost je vymezena druhem škodlivého působení, předmětem škodlivého 

působení nebo rozsahem škodlivého působení na předmět. [12] 

4.1 Rozdělení mimořádných událostí podle druhu škodlivého působení 

Rozlišujeme mimořádné události, které jsou způsobené přírodními vlivy (Obrázek 1)  

a mimořádné události, které jsou způsobené civilizačními (antropogenními) vlivy  

(Obrázek 2). Civilizační vlivy mohou být technogenní, sociogenní nebo agrogenní. [12]  

4.2 Stupně poplachu 

Mimořádné události můžeme dělit podle rozsahu škodlivého působení. Tento rozsah  

a stupeň koordinace složek charakterizují čtyři stupně poplachu. Stupně vyhlašuje buďto 

velitel zásahu nebo operační a informační středisko. [15] 

1. stupeň poplachu je vyhlašován při ohrožení jednotlivých osob, jednotlivých objektů, 

jednotlivých dopravních prostředků nebo plochy území menší než 500 m
2
. Záchranné  

a likvidační operace provádějí základní složky a není třeba jejich koordinace. [15] 

2. stupeň se vyhlašuje, pokud je ohroženo maximálně 100 osob, více jak jeden objekt se 

složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov 

zvířat nebo plocha území do 10 000 m
2
. Zásah provádí základní nebo ostatní složky z kraje 

nebo je nutná koordinace složek prostřednictvím velitele zásahu. [15] 

3. stupeň je vyhlašován v případě, že je ohroženo nejvýše 1000 osob nebo několik chovů 

hospodářských zvířat. Dalším kritériem je ohrožení části obce nebo areálu podniku, železniční 

soupravy, povodí řek, produktovou nebo plochy území do 1 km
2
. Na místě zasahují základní  

a ostatní složky, využívají se síly a prostředky z jiných krajů, je nutné složky při společném 

zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit 

na sektory a úseky. Velitel zásahu může rozhodnout o informování hejtmana nebo starosty 

obcí s rozšířenou působností. [15] 
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Zvláštní stupeň je vyhlašován, pokud mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, 

celé obce nebo plochy území nad 1km
2
. Na místě zasahují základní a ostatní složky včetně 

využití sil a prostředků z jiných krajů. Složky v místě zásahu je nutné koordinovat velitelem 

zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo rozdělit na sektory a úseky. Tento společný 

zásah také vyžaduje koordinaci na strategické úrovni, což znamená koordinaci starostou obce 

s rozšířenou působností, hejtmanem kraje nebo Ministerstvem vnitra. Vyhlášení zvláštního 

stupně poplachu se prostřednictvím operačního a informačního střediska oznamuje 

hejtmanovi kraje. Na základě rozhodnutí velitele zásahu je informován také starosta dotčené 

obce s rozšířenou působností. [15] 

 

 

Obrázek 1 - Přírodní vlivy mimořádných událostí [Zdroj: Přednášky doc. Ing. Viléma 

Adamce, Ph.D.] 
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Obrázek 2 - Antropogenní vlivy mimořádných událostí [Zdroj: Přednášky doc. Ing. 

Viléma Adamce, Ph.D.] 
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5 Krizová situace a krizový stav 
Vzniklá mimořádná událost může někdy přesáhnout možnosti řešení postiženého 

územního celku. Pokud tato situace nastane, je potřeba vyžádat další zdroje z nezasažených 

území (síly a prostředky) nebo omezit práva a svobody občanů (evakuace, pracovní 

povinnost). 

Toho je možné dosáhnout po vyhlášení některého z krizových stavů (mimořádnou událost 

po vyhlášení krizových stavů nazýváme krizovou situací). 

V případě, že se jedná o krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany státu 

před vnějším napadením, lze vyhlásit stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

Pokud se jedná o krizové situace, které souvisejí se zajišťováním obrany republiky před 

vnějším nepřítelem, lze vyhlásit válečný stav (Tabulka 1). [12] 

Tabulka 1 - Krizové stavy 

5.1 Stav nebezpečí 

Stav nebezpečí se vyhlašuje hejtman kraje pro území kraje nebo jeho část. 

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní 

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

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

rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 

integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. [17] 

Po vyhlášení stavu je nutné neprodleně informovat vládu, Ministerstvo vnitra a sousední 

kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.  

Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodu, na nezbytně nutnou dobu 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. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se 

souhlasem vlády. Stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo 

vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. [17] 

Krizový stav Vyhlašovatel Území Doba trvání 

stav nebezpečí Hejtman kraj nebo jeho část 30 dnů (déle se souhlasem vlády) 

nouzový stav Vláda ČR 
stát nebo omezené území 

státu 

30 dnů (déle se souhlasem 

poslanecké sněmovny) 

stav ohrožení 

státu 
Parlament ČR 

stát nebo omezené území 

státu 
neomezeno 

válečný stav Parlament ČR celý stát neomezeno 
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Hejtman kraje neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu, pokud není možné 

zabránit vzniklému ohrožení v rámci stavu nebezpečí. 

5.2 Nouzový stav 

Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav 

nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských 

a sociálních zájmů. Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav 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. 

[13] 

Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité 

území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve 

zvláštním zákoně (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů)  

a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které 

povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. [13, 14, 17] 

Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Tato doba se může prodloužit jen 

se souhlasem Poslanecké sněmovny. [13] 

5.3 Stav ohrožení státu 

Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li 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. [13] 

5.4 Válečný stav 

Parlament ČR může v případech, kdy je ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné obraně proti napadení, rozhodnout o vyhlášení válečného stavu. 

Vyslat ozbrojené síly (Armádu ČR) mimo území ČR lze přitom jen se souhlasem obou 

komor. K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu 

s pobytem cizích vojsk na území ČR je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. 

[13] 
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6 Orgány krizového řízení na úrovni kraje 

Orgány krizového řízení zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení území 

kraje, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti  

s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací. [17] 

6.1 Hejtman 

Jednou ze základních pravomocí hejtmana kraje je zajišťování připravenosti kraje na 

řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti podílejí. [17] 

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 obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami  

a fyzickými osobami. Za tímto účelem [17]:  

a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje, 

b) zřizuje a řídí krizový štáb kraje, 

c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě kraje krizový plán kraje, 

d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje.  

Po vyhlášení krizového stavu hejtman kraje koordinuje záchranné a likvidační práce, které 

vznikly v důsledku krizové situace, zajišťování zdravotní pomoci v postižených oblastech  

a tím i provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a v neposlední řadě provádění 

bezodkladných pohřebních služeb. Organizuje a koordinuje evakuaci obyvatelstva 

z postižených oblastí, zajišťuje nouzové ubytování. S tím souvisí zabezpečení nouzového 

zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 

obyvatelstva. Kromě ochrany majetku se podílí na zajištění veřejného pořádku na území, kde 

byla provedena evakuace. [17] 

Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit [17]: 

a) pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení 

krizové situace, 

b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostu za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího  

z krizové situace, 

c) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 
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d) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených 

sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, 

podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvku 

kritické infrastruktury, 

e) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě, 

f) hlášení přechodné změny pobytu osob, 

g) evakuaci obyvatelstva, 

h) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území. 

Pokud nelze potřebné činnosti a věci zajistit smluvně nebo subjekt plnění klade zjevně 

finančně a časově nevýhodné podmínky nebo subjekt plnění odmítne, hejtman uloží splnění 

činnosti nebo poskytnutí věcného prostředku. [17] 

Za stavu nebezpečí může hejtman uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, která 

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání v postižené oblasti povinnost dodávat výrobky, práce 

nebo služby, skladovat materiál nebo přemisťovat dopravní a mechanizační prostředky. Krom 

toho může nařídit regulaci prodávaného zboží. Stanoví způsob, jakým bude zboží prodávané 

spotřebiteli, množství prodávaného zboží či okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané 

položky dodávány přednostně. Může také změnit způsob řízení a organizace dopravy. [18] 

Hejtman dále žádá Správu státních hmotných rezerv o vydání humanitární pomoci  

a zajišťuje přidělení těchto zásob. Krajský úřad pak zabezpečuje nezbytné dodávky. [18] 

V době trvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu má hejtman kraje za povinnost 

zajistit provedení vládou vyhlášených krizových opatření v podmínkách kraje. [17] 

6.2 Bezpečnostní rada 

Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem hejtmana pro přípravu na krizové 

situace na úrovni kraje. Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 členů. Předsedou bezpečnostní 

rady kraje je hejtman, který jmenuje za členy bezpečnostní rady [6]: 

 náměstka hejtmana, který zastupuje předsedu bezpečnostní rady kraje v době jeho 

nepřítomnosti, 

 ředitele krajského úřadu, 

 ředitele krajského ředitelství Policie ČR, 

 ředitele hasičského záchranného sboru kraje, 

 příslušníka Armády ČR určeného náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, 

 ředitele zdravotnické záchranné služby kraje, 
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 zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, který je zároveň tajemníkem 

bezpečnostní rady kraje 

 vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu, 

 další osobu, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na 

krizové situace.  

Tajemníkem bezpečnostní rady kraje je obyčejně jmenován příslušník krajského úřadu, 

který působí v oblasti krizového řízení. Členové bezpečnostní rady kraje jsou do funkcí 

jmenováni zpravidla jmenovacím dekretem a vybaveni průkazem člena bezpečnostní rady 

kraje. [11] 

Činnost bezpečnostní rady kraje 

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

schvaluje předseda bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje se schází k pravidelným 

zasedáním, přičemž nejméně dvakrát ročně. V případě potřeby může dojít rovněž 

k mimořádnému zasedání bezpečnostní rady kraje. [11] 

Úkolem bezpečnostní rady kraje je projednávání a posuzování všech možných zdrojů rizik 

a analýz ohrožení¸ havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu, pokud je schvalován 

hejtmanem kraje, finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného 

záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území kraje. Projednává návrhy 

dohod s územními celky sousedních států o spolupráci při řešení krizových situací s jinými 

kraji a při poskytování pomoci. Prodiskutovává stav připravenosti složek integrovaného 

záchranného systému v kraji a závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji. Dále 

pak probírá návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové 

připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících 

fyzických osob a závěrů těchto kontrol, návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného 

záchranného systému a orgánu krizového řízení v kraji a jiné další dokumenty a záležitosti 

související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení. [6] 

6.3 Krizový štáb kraje 

Pro řešení krizových situací zřizuje hejtman svůj pracovní orgán, kterým je krizový štáb 

kraje. Ten projednává možnosti řešení krizové situace a předkládá návrhy opatření 

hejtmanovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu kraje. [6] 

Krizový štáb kraje svolává hejtman v různých případech. Například pokud je vyhlášen 

některý z krizových stavů na území patřící do působnosti kraje. Hejtman může také svolat 
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krizový štáb ke koordinaci záchranných a likvidačních prací nebo je k tomu vyzván 

ministerstvem vnitra. Svolat krizový štáb je možné také při provádění cvičení orgánů 

krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému. [6] 

6.3.1 Složení krizového štábu 

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje jeho členy [17]. Počet členů 

krizového štábu není stanoven v žádném předpisu. Členy krizového štábu kraje jsou  

(Obrázek 3) [6]:  

 členové příslušné bezpečnostní rady, 

 členové stálé pracovní skupiny, 

Členy stálé pracovní skupiny jsou: 

 tajemník krizového štábu, 

 pracovníci krajského úřadu, 

 zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh 

řešené mimořádné události nebo krizové situace.  

Toto složení je obsaženo v krizovém plánu kraje v bodu charakteristika organizace 

krizového řízení. 

Tajemník krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. Toto opatření má za 

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

řešení. [11] Tajemník také zabezpečuje činnosti související s organizací zasedání krizového 

štábu, součinnost s organizačními částmi krajského úřadu, porady se zástupci organizačních 

složek orgánu krizového řízení a svolávání a řízení porad zástupců obcí. [2] 

Předseda krizové štábu určí vedoucího stálé pracovní skupiny. K zajištění směnnosti jsou 

do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny vždy určeny a odborně připraveny nejméně dvě 

osoby. [8] 

Při mimořádných událostech velkého rozsahu se jednání krizového štábu kraje pravidelně 

účastní i starostové postižených obcí (na vlastní žádost), kteří informují o situaci na svém 

území. 



21 

 

 

Obrázek 3 - Složení krizového štábu Moravskoslezského kraje [2] 
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6.3.2 Stálá pracovní skupina 

Rozdělení stálé pracovní skupiny není zakotveno v žádném legislativním předpise. 

Předseda krizového štábu tedy může zvolit strukturu podle svého uvážení. Většinou se ovšem 

vychází z nyní již neplatné směrnice ministerstva vnitra, kterou se stanoví organizační 

uspořádání krizového štábu z roku 2001. [4] Rozdělení stálé pracovní skupiny bylo stanoveno 

podle tzv. modelu „STANO“. Jednotlivá písmena pak zastupují jednotlivé skupiny a náplň 

jejich činnosti: Součinnost a komunikace – Týlové zabezpečení – Analýza situace – Nasazení 

jednotek – Ochrana obyvatelstva. [3] 

6.3.3 Svolání krizového štábu 

Krizový štáb svolává jeho předseda, který současně stanoví čas a místo úvodního 

zasedání krizového štábu. Předseda krizového štábu rozhodne o rozsahu svolání stálé 

pracovní skupiny. [8] 

Příslušné operační a informační středisko ověří a realizuje pokyn ke svolání krizového 

štábu. Neprodleně povolá členy stálé pracovní skupiny, případně další osoby podle pokynu 

předsedy krizového štábu. Informuje členy příslušné bezpečnostní rady o svolání krizového 

štábu, čase a místě úvodního zasedání. Informuje také operační a informační středisko 

generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. [8] 

V případě, že je krizový štáb svolán odlišným způsobem než skrze příslušné operační  

a informační středisko, informuje tajemník toto operační a informační středisko. [8] 

6.3.4 Pracoviště krizového štábu 

Pracovištěm krizového štábu je připravený prostor většinou krajského úřadu nebo 

hasičského záchranného sboru kraje případně jiný vhodný prostor s ohledem na řešenou 

mimořádnou událost nebo krizovou situaci. [8] 

Prostor pro zasedání krizového štábu musí být vybaven zařízením umožňující pořízení 

zvukového záznamu a nezbytnými technickými, komunikačními a informačními prostředky 

(osobní počítač, fax, telefon). Pracoviště musí umožňovat překlenutí výpadku elektrické 

energie náhradním zdrojem zajišťujícím osvětlení a provoz technických, komunikačních  

a informačních prostředků. Dále musí být zajištěno před povětrnostními vlivy a vstupu 

nepovolaných osob. [8] 

Prostor pro činnost stálé pracovní skupiny musí být navíc vybaven nezbytnými 

administrativními prostředky a musí umožňovat nepřetržitou činnost včetně zázemí pro 

stravování, odpočinek a osobní hygienu členů stálé pracovní skupiny. [8] 
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6.3.5 Dokumentace krizového štábu 

Dokumentaci krizového štábu zpracovává stálá pracovní skupina, pokud předseda 

krizového štábu nestanoví jinak, a je předkládána vedoucím stálé pracovní skupiny na 

zasedání krizového štábu. [8] 

Stálá pracovní skupina zpracovává záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny  

a záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních. Dále 

sepisuje přehled o situaci a prognózy vývoje nastalé situace, přehled nasazených sil  

a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů a přehled okamžitých  

a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události či krizové situace. Vede 

přehled nabídek humanitární pomoci, osobní a věcné pomoci, jejich rozdělení a distribuci. 

V neposlední řadě zpracovává návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, hlášení 

a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra a eviduje odeslané a doručené 

písemnosti. [8] 

6.3.6 Odborná příprava členů krizového štábu 

Odborná příprava členů krizového štábu probíhá formou školení a cvičení. Pokud nebyl 

za posledních 12 měsíců svolán krizový štáb, předseda krizového štábu nařídí cvičení. Termín 

konání cvičení, námět a náklady na jeho přípravu a provedení se projednají v příslušné 

bezpečnostní radě. Hejtman je oprávněn nařídit cvičení krizového štábu obce s rozšířenou 

působností na území kraje. Toto cvičení může probíhat společně s cvičením krizového štábu 

kraje. [8] 
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7 Činnost krizového štábu kraje 

Činnost krizového štábu se zpravidla řídí jeho jednacím řádem. Tento dokument 

schvaluje vedoucí příslušného krizového štábu. Po aktivaci krizového štábu kraje zahájí 

nepřetržitou činnost stálá pracovní skupina. Plenární zasedání krizového štábu kraje se 

svolává podle potřeby. [11] 

Na zasedání krizového štábu se projednává zejména vývoj a dopady mimořádné události 

nebo krizové situace, nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému 

nebo realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva (vyhodnotí se účinnost 

dosud přijatých opatření). Dále se diskutuje o možnostech řešení mimořádné události nebo 

krizové situace a doporučených opatřeních, způsobech zabezpečení požadavků nezbytných 

pro řešení mimořádné události nebo krizové situace. Probírá se návrh rozhodnutí předsedy 

krizového štábu, návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, rozsah škod na veřejném 

majetku a finanční a ekonomické dopady a žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí 

včetně návrhu krizových opatření. [1, 8] 

Na jednání krizového štábu se předsedovi krizového štábu doporučují ke schválení 

zejména návrhy nařízení kraje nebo návrh rozhodnutí hejtmana na vyhlášení stavu nebezpečí. 

Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam a zápis (včetně prezenční listiny), které se ukládají 

společně se zpracovanými dokumenty. [8] 

Krizový štáb kraje zasílá Ministerstvu vnitra cestou příslušného operačního  

a informačního střediska integrovaného záchranného systému standardizované hlášení  

s informací o vývoji mimořádné události nebo krizové situace, a to vždy po úvodním zasedání 

krizového štábu a dále nejpozději v 8:00 a 18:00 hodin, pokud nebude stanoveno jinak. [8] 

7.1 Činnost stálé pracovní skupiny 

Stálá pracovní skupina krizového štábu připravuje podklady pro rozhodovací činnost 

předsedy krizového štábu (např. v oblasti ochrany obyvatelstva, přípravy a vyhlašování 

regulačních opatření, ukládání pracovní povinnosti a výpomoci, zabezpečení nezbytných 

dodávek, vyhlašování a odvolávání krizových stavů) včetně návrhů řešení. [8] 

Následující rozdělení stálé pracovní skupiny vychází z rozdělení Stálé pracovní skupiny 

krizového štábu Moravskoslezského kraje, kde došlo ke sloučení některých skupin. 
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7.1.1 Vedoucí stálé pracovní skupiny 

Vedoucí stálé pracovní skupiny řídí a organizuje činnost stálé pracovní skupiny, 

předkládá návrhy pro zasedání krizového štábu a zajišťuje plnění rozhodnutí hejtmana kraje. 

Dále plní zejména organizaci a výkon služby ve stálé pracovní skupině (po stránce 

administrativně materiální) a právní podporu krizového štábu. Koordinuje činnosti odborných 

skupin (vedoucích) podle požadavků předsedy krizového štábu, složek integrovaného 

záchranného systému, styku s médii, zejména přípravy informací pro veřejnost, poskytování 

informací veřejnosti a organizování tiskových konferencí a styku s hromadnými informačními 

prostředky. Komunikuje se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů. 

Zabezpečuje krizový štáb a řízení technického a obslužného personálu pro výkon ostrahy 

pracoviště krizového štábu, pochůzkové a kurýrní služby, zásobování energiemi, potravinami 

a vodou včetně provozu dieselagregátů a jiných náhradních zdrojů energií, úklidu prostor  

a organizuje výjezdy členů krizového štábu na místa událostí. [2] 

7.1.2 Odborná skupina pro součinnost a komunikaci 

Odborná skupina pro součinnost a komunikaci zabezpečuje komunikaci krizového štábu  

s vnějším prostředím. Je zodpovědná za spojení, vyrozumění a funkčnost komunikačních 

prostředků a poskytuje hejtmanovi informace.[2] 

V působnosti této skupiny jsou zařazena 3 pracoviště: komunikační středisko, podatelna  

a tiskové středisko. 

Komunikační středisko má za úkol příjem fonických a elektronických informací. Třídí, 

vyhodnocuje informace a uveřejňuje spojení na středisko jako kontakt na krizový štáb. [2] 

Podatelna je zodpovědná za zpracování a manipulaci s listinnými dokumenty. [2] 

Tiskové středisko připravuje zprávy a informace určené veřejnosti, čímž zajišťuje 

medializaci krizového štábu. Organizuje tiskové konference a udržuje styk s hromadnými 

informačními prostředky. [2] 

Skupina je odpovědná za zabezpečení součinnosti a spolupráce s operačním  

a informačním střediskem a vedení časového harmonogramu práce krizového štábu. 

Vyrozumívá orgány veřejné správy a složky integrovaného záchranného systému o vzniklé 

situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách. Dále sjednocuje požadavky na 

zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb a radiového spojení, především 

organizace krizové komunikace, provozování vyčleněných komunikačních prostředků  

a provádění jejich údržby. Vyhlašuje rozhodnutí předsedy krizového štábu a připravují  
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a posílají hlášení jiným krizovým štábům. Zřizuje komunikační podporu členům krizového 

štábu a vede protokol o činnosti krizového štábu. V neposlední řadě provádí pravidelnou 

kontrolu spojení. [2] 

7.1.3 Odborná skupina analýzy situace a nasazení jednotek 

Odborná skupina analýzy situace a nasazení jednotek analyzuje a vyhodnocuje vzniklou 

krizovou situaci a navrhuje její řešení a nasazení sil a prostředků. Vyhodnocuje využitelnost 

krizového plánu kraje a havarijních plánů. Vytváří a využívá mapové a grafické podklady. 

Spolu s veliteli zásahu a operačním a informačním střediskem dokumentuje činnost postupu 

při zásazích. Vyhodnocuje zásah složek integrovaného záchranného systému, vede přehled 

jejich nasazení a přehled nasazení ostatních sil a prostředků a disponibilních lidských, 

technických a materiálních zdrojů. Posuzuje poskytování a vyžadování vnější pomoci  

a připravuje rozhodnutí předsedy krizového štábu a hlášení. [2] 

7.1.4 Odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva 

Odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva je zodpovědná za 

technické a materiální zabezpečení zasahujících jednotek. Organizuje využití humanitární 

pomoci a finanční a ekonomické pomoci. Zabezpečuje ochranu obyvatelstva, evakuaci, 

evidenci evakuovaných osob a jejich nouzové přežití. Řídí využívání hospodářských opatření 

pro krizové stavy pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. [2] 
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8 Komunikace krajského úřadu a krizového štábu kraje 

Komunikaci z úrovně krajského úřadu můžeme rozdělit na komunikaci při mimořádné 

události a po vyhlášení krizového stavu. Krajský úřad jako orgán krizového řízení však 

mimořádné události neeviduje, a pokud není svolán krizový štáb, tak se jimi nezabývá. 

Zvládání běžných mimořádných událostí náleží do kompetence složek integrovaného 

záchranného systému.  

Na zasedání krizového štábu kraje je hejtman ústně informován jednotlivými členy  

o nastalé situaci. Informace předkládá vedoucí směny stálé pracovní skupiny a členové 

bezpečnostní rady kraje. Obsahem je momentální stav a dosavadní způsoby řešení. Tyto údaje 

hejtman vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu odstraňování následků mimořádné události,  

a to na základě návrhů, předložených výše uvedenými zástupci. Na základě jejich doporučení, 

případně žádosti obcí s rozšířenou působností, pak může vyhlásit stav nebezpečí pro území 

kraje nebo jeho část. 

Dále můžeme komunikace v podmínkách krizového štábu kraje rozdělit na komunikaci 

vnější a vnitřní (Obrázek 4). Vnější komunikace je brána jako předávání informací mezi 

krizovým štábem a vnějším prostředím (ústřední správní úřady, krizové štáby obcí 

s rozšířenou působností, obyvatelstvo atd.). Vnitřní pak vnímáme jako tok informací uvnitř 

krizového štábu (stálou pracovní skupinou, hejtmanem a dalšími členy krizového štábu). 

V podmínkách Moravskoslezského kraje je nejčastější důvod ke svolání krizového štábu 

povodeň. Tento charakter situace vyžaduje přizvání zástupců organizací, které poskytují 

doplňující informace nebo spravují inženýrské sítě. Jsou to například Povodí Odry, Český 

hydrometeorologický úřad, České energetické závody nebo Rheinisch-West-fälische 

Elektrizitätswerke (RWE). Důležitou součástí komunikace je i technické vybavení, jehož 

pomocí je krizový štáb Moravskoslezského kraje schopen videokonferenčního propojení 

s Povodím Odry i Českým hydrometeorologickým úřadem včetně přenosu dat. Může tedy 

rozhodovat na základě relevantních údajů, což má v těchto situacích zásadní význam.
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Obrázek 4 - Komunikace Krizového štábu Moravskoslezského kraje [2]
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8.1 Krizové štáby obcí s rozšířenou působností 

Způsob komunikace krizový štábů obcí s rozšířenou působností s krizovým štábem kraje 

je popsán v krizovém plánu kraje a krizovém plánu obce s rozšířenou působností. [8] Tato 

komunikace probíhá telefonickou či elektronickou formou (Obrázek 5). Jo možno využít 

standardizované hlášení obsažené ve Směrnici ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná 

pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou 

působností a krizového štábu obce [8]. Toto hlášení je popsáno v kapitole Ústřední správní 

úřady (Ústřední krizový štáb). 

 

Obrázek 5 - Způsob komunikace a předávání informace mezi krizovými štáby [2] 

 

Další komunikace probíhá, pokud krizové štáby obcí s rozšířenou působností uplatňují 

požadavky na věcné zdroje, které nejsou schopny zajistit v jejich správních obvodech. 



30 

 

Předávání informací probíhá prostřednictvím systému Krizkom. Pokud není v možnostech 

kraje zajistit tyto zdroje v rámci svého správního obvodu, zjišťuje, zda jsou dostupné  

u okolních krajů. O využití těchto prostředků informuje příslušný krizový štáb (pokud není 

aktivován, informuje krajský úřad). Nezíská-li věcné zdroje ani tam, postupuje požadavek dál 

na Ústřední krizový štáb nebo na Správu státních hmotných rezerv, pokud není Ústřední 

krizový štáb aktivován. [10] 

Systém Krizkom je vyvinut a provozován Správou státních hmotných rezerv pro 

evidování a předávání požadavků na věcné zdroje. Umožňuje vzájemnou komunikaci mezi 

krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, krajů, ústředních správních úřadů, ústředním 

krizovým štábem a ochraňovateli státních hmotných rezerv. Dále zprostředkovává práci s daty 

podle územní nebo resortní příslušnosti, poskytuje základní informace o státních hmotných 

rezervách a zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů, které jsou 

zařazeny do Plánu nezbytných dodávek. Pomocí systému je možné předat orgánům krizového 

řízení informace o nabízené humanitární pomoci. [9] 

V případě výpadku systému jsou požadavky předávány v listinné formě. Formulář 

požadavku je v souladu se strukturou požadavku využívaného informačním systémem 

Krizkom (Příloha 11). Pro předání požadavku se využije e-mailového nebo faxového spojení. 

V případě nebezpečí z prodlení lze požadavek uplatnit telefonicky a následně potvrdit pomocí 

e-mailového nebo faxového spojení. [10] 

8.2 Ústřední správní úřady (Ústřední krizový štáb) 

S Ústředním krizovým štábem (nebo s Ministerstvem vnitra, pokud není Ústřední krizový 

štáb aktivován) komunikuje krizový štáb kraje hlavně pomocí standardizovaného hlášení vždy 

minimálně dvakrát denně. Hlášení se zasílá prostřednictvím příslušného operačního  

a informačního střediska (Příloha 1).  

Skládá se ze čtyř částí a to hlavičky, základních údajů, podrobných údajů  

a dalších doplňujících údajů. 

Hlavička obsahuje údaje o odesilateli, příjemci, datum a hodinu odeslání dokumentu. 

Také je zde uvedeno číslo zprávy, počet listů a seznam příloh. 

V části základní údaje je uveden charakter mimořádné události či krizové situace, 

vymezení zasaženého území, datum a čas jejich vzniku. Jsou zde také uvedeny souhrnné 

počty osob, které byly v souvislosti s mimořádnou událostí nebo krizovou situací zasaženy 

(ohroženy, evakuovány, zraněny, zabity, pohřešovány).  
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Dalším oddílem hlášení jsou podrobné údaje. Zde je popsána aktuální situace, činnost 

krizového štábu během sledovaného období, realizace krizových opatření v území zasaženém 

krizovou situací a předpokládaný vývoj. Dále obsahuje přehled nasazených sil a prostředků, 

přehled použitých pohotovostních zásob. Prostřednictvím tohoto dokumentu je také možné 

žádat o další síly a prostředky. 

V poslední části se uvádějí další doplňující údaje např. předpokládané škody na majetku, 

počty uhynulých hospodářských zvířat nebo pravděpodobnost kontaminace pitné vody. 

8.3 Humanitární organizace 

Po vyhlášení krizového stavu štábu přicházejí na komunikační středisko nabídky  

a žádosti o pomoc od nejrůznějších subjektů. Tyto informace jsou zde evidovány, tříděny  

a přeposílány na odbornou skupinu týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva, která 

zajišťuje využití pomoci.  

Část nabídek pochází od humanitárních organizací, které reagují na momentální krizi. 

Pomáhají v součinnosti s krajem řešit nastalé krizové situace. V našich podmínkách poskytují 

zejména čistící a dezinfekční prostředky, pracovní pomůcky, oblečení a hračky. 

V Moravskoslezském kraji jsou to zejména ADRA, Člověk v tísni, Český červený kříž, 

Slezská diakonie nebo Armáda spásy. 

Pro součinnost těchto subjektů je zřízena externí skupina stálé pracovní skupiny 

krizového štábu kraje s oficiálním názvem Pracovní skupina pro koordinaci poskytování 

humanitární pomoci, která se skládá ze zástupců jednotlivých humanitárních organizací. [2] 

V případě potřeby je tato skupina přizvána na jednání krizového štábu kraje. Zde jsou 

projednány potřeby jednotlivých zasažených oblastí a možnosti poskytnutí humanitární 

pomoci.  

Další forma komunikace je telefonická a elektronická, které slouží k rychlé 

informovanosti o nastalých situacích a možnostech jejich řešení (uvolnění finančních 

prostředků, požadavky na Armádu ČR). 

8.4 Složky integrovaného záchranného systému 

Komunikace se složkami integrovaného záchranného systému probíhá především ústní 

formou s jejich představiteli na zasedání krizového štábu kraje. Náplní jsou informace  

o dosavadních a plánovaných řešeních nastalé situace. Zejména o nasazených silách  

a prostředcích, materiálních škodách, zasaženém území a počtech postižených osob. 
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Hejtman kraje se může přímo zapojit do koordinace záchranných a likvidačních prací na 

strategické úrovni. To nastává v situaci, kdy velitel zásahu o jejich koordinaci požádá.  

V případě, kdy je mimořádná událost ohodnocena nejvyšším stupněm poplachu podle 

poplachového plánu integrovaného záchranného systému, rozhodne hejtman, zda převezme 

koordinaci záchranných a likvidačních prací. Strategická koordinace záchranných  

a likvidačních prací je možná osobní přítomností hejtmana na místě zásahu s využitím štábu 

velitele zásahu nebo z operačního a informačního střediska, u kterých jsou pro tento účel 

vybaveny místnosti, nebo s využitím vlastních prostor a krizového štábu kraje. Účelem 

strategické úrovně při koordinaci je zapojení sil, prostředků a oprávnění v působnosti 

hejtmana kraje ve prospěch a v souladu s potřebami záchranných a likvidačních prací  

a ochrany obyvatelstva. Primárním úkolem je stanovení priorit záchranných a likvidačních 

prací při rozsáhlých mimořádných událostech zejména mezi různými místy zásahu  

a zabezpečení materiálních a finančních podmínek pro činnost složek při provádění těchto 

prací. Důležité je zajištění návaznosti záchranných a likvidačních prací s opatřeními pro 

krizové stavy. [7] 

8.5 Obyvatelstvo 

Prvotní komunikace s obyvatelstvem probíhá prostřednictvím elektronických a rotačních 

sirén vyhlášením varovného signálu všeobecná výstraha. O vyhlášení signálu může 

rozhodnout operační a informační středisko, starosta, hejtman nebo velitel zásahu. 

Nejsrozumitelnější formou komunikace pro obyvatele jsou informace, které 

zprostředkovávají média. Ta komunikují s krizovým štábem prostřednictvím tiskového 

mluvčího nebo získávají informace na tiskové konferenci, která se pořádá zpravidla po 

zasedání krizového štábu.  

Krizový štáb může také vydat pokyn operačnímu a informačnímu středisku (OPIS) 

k zadání tísňové informace redakcím hromadných informačních prostředků (Obrázek 6). Na 

základě Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení, vše ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel televizního nebo 

rozhlasového vysílání povinen, bez náhrady nákladů, na základě žádosti orgánů krizového 

řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových 

stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech. [16, 17] 
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Obrázek 6 - Postup zadání tísňové informace 

8.6 Rozhodnutí hejtmana 

Za další formu komunikace je možno považovat rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 

nebezpečí, rozhodnutí o změně krizových opatřeních a zrušení stavu nebezpečí. 

Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašují ve Věstníku právních předpisů kraje  

a nabývají účinnosti okamžikem, který se v nich stanoví. Je zveřejněno na úřední desce 

krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí 

vyhlášen. Dále se zveřejňuje také prostřednictvím hromadných informačních prostředků a na 

místech umožňující dálkový přístup (internetové stránky). Vzor rozhodnutí o vyhlášení stavu 

nebezpečí je uveden v pomocné části krizového plánu kraje. [17] 

Z krizového zákona vyplývá, že rozhodnutí musí obsahovat důvod vyhlášení, krizová 

opatření a jejich rozsah a zda je vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona  

o integrovaném záchranném systému. [16] Ministerstvo vnitra vydalo Metodiku zpracování 

krizových plánů, jejíž součástí je vzor rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí. Ten obsahuje 

datum a číslo rozhodnutí, odkazy na zákony, specifikaci místa. Součástí jsou čtyři články, 

které konkretizují dobu trvání, vymezené území, výčet krizových opatření a účinnost. 

Dokument je ukončen místem a dnem vystavení, podpisem hejtmana a otiskem razítka 

s malým státním znakem (Příloha 5). [5]  

Metodika dále uvádí vzory pro změnu krizových opatření a ukončení stavu nebezpečí 

(Příloha 6). Součástí rozhodnutí o změně krizových opatření je konkretizace kraje, datum  

a číslo rozhodnutí, uvedení příslušných zákonů. Dále je uveden odkaz na vyhlášení stavu 

nebezpečí. Na rozdíl od předcházejícího rozhodnutí obsahuje pouze dva články, kde v prvním 

je uvedeno datum, den a číslo rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí a výpis krizových 

opatření, která se ruší a která se doplňují. V druhém článku je popsána účinnost a platnost 

dokumentu. Rozhodnutí je ukončeno stejným způsobem jako předchozí rozhodnutí. 

Odvysílání informace Zadání informace 

Předání informací Oznámení MÚ 
Oznamovatel OPIS Orgán krizového řízení 

OPIS Informační prostředky Obyvatelstvo 

Pokyn k zadání informace 

informačním prostředkům 
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Posledním vzorem zahrnutým v metodice je rozhodnutí o zrušení stavu nebezpečí 

(Příloha 7). Toto obsahuje stejně jako v předchozích případech určení kraje, datum a číslo 

rozhodnutí a uvedení příslušných zákonů. Dále je uveden důvod zrušení stavu nebezpečí, 

odkaz na vydané rozhodnutí o vyhlášení tohoto stavu a účinnost dokumentu. Závěrečná část 

je shodná s již uvedenými vzory. 

Tyto vzory jsou pouze doporučující, proto se tato rozhodnutí mohou krajově lišit. 

Například Moravskoslezský kraj postupoval při sestavení rozhodnutí dle těchto vzorů  

(Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4). 

Dále může hejtman nařídit například pracovní výpomoc nebo povinnost či povinnost 

poskytnout věcný prostředek. Obsah těchto rozhodnutí není zakotven v právním řádu ČR. 

Forma rozhodnutí závisí na zpracování jednotlivých krajů. Uvedeny jsou vzory rozhodnutí 

využívaná v Pardubickém kraji (Příloha 9, Příloha 10). 

Další formou komunikace mohou být také regulační opatření vyhlášená hejtmanem, která 

jsou uvedena v části Orgány krizového řízení na úrovni kraje. Příkladem může být 

Rozhodnutí o uložení povinnosti využívané v Moravskoslezském kraji (Příloha 8). 

8.7 Správní úřady 

Předávání informací mezi krizovým štábem a správními úřady probíhá zejména ústní 

formou na zasedání krizového štábu, pokud si hejtman vyžádá účast jejich zástupců (např. 

Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa). Další komunikace probíhá 

telefonickými a elektronickými prostředky, které zajišťuje komunikační středisko. Náplní 

těchto informací jsou návrhy na řešení nastalé situace a možnosti podílení se jednotlivých 

úřadů na odstraňování následků mimořádné události nebo krizové situace.  
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9 Shrnutí a návrhy zlepšení 

Práce obsahuje popis mimořádných událostí a krizových situací. Dále jsou zde popsány 

orgány krizového řízení na úrovni krajského úřadu. Zde jsem vycházel z platných právních 

předpisů. 

Popsal jsem také složení, činnost a další záležitosti týkající se krizového štábu kraje.  

Část Komunikace krajského úřadu a krizového štábu kraje jsem rozdělil podle subjektů, 

se kterými se z úrovně kraje komunikuje. 

Při řešení následků mimořádné události či krizové situace se využívají tyto formy 

komunikace: 

1. Ústní, která se využívá hlavně na zasedáních krizového štábu kraje. Tato forma je stále 

jedna z nejdůležitějších při informování hejtmana a členů krizového štábu o nastalé 

situaci. 

2. Komunikace pomocí e-mailových zpráv je nejvíce používaná forma předávání 

informací při mimořádné události. Umožňuje rychlé a stručné posílání zpráv mezi 

krizovým štábem a vnějším prostředím. Pomocí e-mailu se také přeposílají hlášení 

krizového štábu a další písemnosti. 

3. Telefonická je přímo po e-mailové nejvíce používanou formou dorozumívání. Hlavní 

využití nachází v komunikaci mezi krizovým štábem kraje a orgány nižší úrovně 

krizového řízení.  

4. Informování skrze standardizované hlášení používá krizový štáb kraje k informování 

Ministerstva vnitra (Ústředního krizového štábu). Zde jsou uvedeny základní údaje  

o nastalé mimořádné události nebo krizové situaci. Pokud tyto informace nejsou 

dostačující, vyžádá si ústřední správní úřad dodatečné údaje pomocí e-mailu. 

5. Rozhodnutí hejtmana, jenž jsou legislativně závazné dokumenty, které pomáhají řešit 

vzniklou krizovou situaci. 

Ze zkušeností pracovníků krizového řízení Moravskoslezského kraje vyplývá, že při 

řešení probíhající situace je poměr komunikace asi 80 % telefonické a elektronické a 20 % 

pomocí standardizovaných hlášení. Tento vztah se týká komunikace s nižšími úrovněmi 

krizového řízení. Při komunikaci tzv. „nahoru“ je tento poměr opačný. Je potřeba respektovat, 

že tyto zkušenosti vycházejí zejména z řešení stavů nebezpečí na území Moravskoslezského 

kraje.  

Významnou roli v předávání a zpracovávání informací zastává odborná skupina pro 

součinnost a komunikaci, která tvoří důležitý komunikační uzel. 
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Nejčastějším tématem předávaných zpráv je zejména míra vzniklých škod a počet 

zasažených obyvatel. Jejich náplní jsou dále způsoby řešení mimořádné události nebo krizové 

situace. Důležitá složka se týká finančních prostředků potřebných pro překonání vzniklé 

situace. 

V některých případech se využívají také nestandardní informační kanály. Například při 

sanaci komárů po povodních krajský úřad koordinoval komunikaci mezi starosty dotčených 

obcí, krajskou hygienickou stanicí a zdravotním ústavem. Dále objednal firmu pro desinsekci 

a financoval její provedení. Podobného postupu bylo využito při likvidování sesuvů po 

povodních v roce 2010 v Moravskoslezském kraji. 

Při zpracovávání práce jsem zjistil, že důležitým faktorem, který ovlivňuje zdárné zdolání 

nastalé situace je zkušenost pracovníků krizového řízení. Například při vzniku mimořádné 

události brzy po obecních volbách, nemusí být starostové obcí dostatečně seznámeni  

o způsobech předávání informací a řešení vzniklých situací. Předávání informací poté probíhá 

po nestandardních cestách pomocí telefonického a elektronického spojení. Zde bych navrhnul 

převedení pozice předsedy krizového štábu na politicky nezávislou funkci. Tím by mohl být 

člen jednotky požární ochrany příslušné obce, který by se vzdělával v problematice řešení 

mimořádných událostí (zejména krizových stavů) a přenosu informací na vyšší úrovně 

krizového řízení. 

Podobný návrh bych uplatnil i na úrovni krizového štábu kraje. Zde bych funkci předsedy 

krizového štábu kraje převedl na ředitele hasičského záchranného sboru kraje, kde se 

předpokládá vysoká odbornost a zkušenosti v této problematice. Tím by byl také omezen 

politický vliv na způsoby řešení nastalých situací. 

Dále bych navrhnul rozšíření informačního systému Krizkom i na jednotlivé obce. Obce 

by mohly prostřednictvím systému komunikovat mezi sebou a zrychlilo by se zadávání 

požadavků do systému. Tím by se zefektivnilo předávání požadavků na věcné zdroje. Při 

výpadku nebo nedostupnosti systému by se postupovalo podle současných postupů. Realizace 

tohoto opatření by podle mého názoru byla poměrně jednoduchá. Školení pracovníků 

obecních úřadů by mohli provádět již proškolení pracovníci úřadů obcí s rozšířenou 

působností.  
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10 Závěr 

V práci jsem se zabýval orgány krizové řízení na úrovni kraje a související problematikou 

(mimořádná událost a krizové situace). Zvláště jsem se zaměřil na krizový štáb kraje a jeho 

komunikaci.  

V kapitole č. 7 jsem popsal činnost krizového štábu kraje. Rozepsal jsem zde činnosti 

stálé pracovní skupiny, která je klíčová pro bezproblémový chod krizového štábu kraje. Tímto 

jsem splnil první cíl práce. 

Dalším cílem bylo navrhnout zlepšení systému krizového řízení a postupů předávání 

informací. Dle mého názoru je systém nastaven vhodně a účelně. Přesto jsem navrhl několik 

opatření, která by mohla tento systém více zefektivnit.  

Splnění posledního cíle jsem realizoval v kapitole Komunikace krajského úřadu  

a krizového štábu kraje. Komunikaci jsem rozdělil podle subjektů, na které je směřována. 

V deváté kapitole poté udávám používané formy předávání informací a poměr jejich využití.  

V dnešní době neexistuje publikace, která by se komplexně věnovala výměně informací 

mezi krizovým štábem (popřípadě krajským úřadem) a vnějšími subjekty. V případě řešení 

nastalé situace se postupuje podle platných právních předpisů. Některé z nich jsou ovšem jen 

doporučující (složení stálé pracovní skupiny, vzory rozhodnutí hejtmana), a proto je zde 

důležitým prvkem zkušenost pracovníků krizového řízení. Tento faktor je ale vysoce 

proměnlivý.  

Z tohoto důvodu je složité přehledně sumarizovat probíhající informace. Každá 

mimořádná událost probíhá jiným způsobem a je řešena odlišně. Proto jsem také při psaní 

práce vycházel zejména ze zkušeností pracovníků krizového odboru Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. 
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Příloha 2 - Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí [2] 

..../20.... 

Rozhodnutí 
hejtmana Moravskoslezského kraje 

o vyhlášení stavu nebezpečí 

I. 
Vyhlášení stavu nebezpečí 

V souladu s § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění zákona č. 413/2005 Sb. vyhlašuji 

STAV NEBEZPEČÍ 

na dobu od dne ..... ..... 20...., ....:.... hod. do dne ..... ..... 20...., ....:.... hod. 

1. pro celé území Moravskoslezského kraje  

2. pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou správními obvody následujících obcí 

s rozšířenou působností: ……………………………………………………… 

3. pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou správními obvody následujících obcí: 

…………………………………………………………………………………………………………………..1 

II. 
Důvod vyhlášení stavu nebezpečí 

Důvodem vyhlášení stavu nebezpečí jsou/je.(uvést událost, která postihla území kraje), kdy není již 
možné odvrátit ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí běžnou činností správních úřadů, 
orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů kritické infrastruktury. 

Stav nebezpečí je/není vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Zvolí se jedná z možností podle zasaženého území, přičemž možnosti uvedené pod písmeny b) a c) lze 
kombinovat. 

   
  
  
  
  
Čj: MSK XXXX/20XX 
Datum:  
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III. 
Krizová opatření a jejich rozsah 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace nařizuji v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 

krizového zákona tato 

krizová opatření: 

a) pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové 
situace, 

b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo 
porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace, 

c) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče 
nebo jiný zákonný zástupce, 

d) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, 
bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění 
krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, 

e) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě, 

f) hlášení přechodné změny pobytu osob, 

g) evakuaci obyvatelstva, 

h) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území. 

Tato krizová opatření ukládám využívat jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové 

situace. 

IV. 
Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinností dne .... .... 20... v ...:... hodin. 

 

Ing. Jaroslav Palas 

hejtman kraje 
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Příloha 3 - Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o změně krizových opatření 

[Zdroj: Materiály Moravskoslezského kraje] 

..../20.... 

Rozhodnutí 
hejtmana Moravskoslezského kraje 

o změně krizových opatření 

V souladu s § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 413/2005 Sb. vyhlašuji 

ZMĚNU KRIZOVÝCH OPATŘENÍ 

 

stanovených v rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne ..... ..... 20.... č. ..../20.... 

o vyhlášení stavu nebezpečí 

za účelem řešení krizové situace………………….ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí. 

I. 

Změna krizových opatření 

Krizová opatření stanovená v rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského.kraje ze dne ..... ..... 20.... č. 
..../20....  o vyhlášení stavu nebezpečí se mění takto: 

 

 zrušuje se krizové opatření  (výčet krizových opatření uvedených v rozhodnutí  

o vyhlášení stavu nebezpečí, která mají být zrušena), 

 doplňuje se krizové opatření (výčet krizových opatření uvedených v § 14 odst. 4 

krizového zákona a neuvedených v rozhodnutí hejtmana………………….kraje ze 

dne………………….č. …………………. o vyhlášení stavu nebezpečí, která je potřeba 

doplnit). 

 

Nově stanovená krizová opatření budou nařízena v rozsahu nezbytném pro řešení krizové 

situace.  

Platnost krizových opatření stanovených v rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze 

dne ..... ..... 20.... č. ..../20.... o vyhlášení stavu nebezpečí, která nebyla tímto rozhodnutím 

zrušena, není dotčena.  

II. 

Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinností dne .... .... 20... v ...:... hodin a jeho platnost končí dnem skončení 
platnosti rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne ..... ..... 20.... č. ..../20.... o vyhlášení 
stavu nebezpečí. 

/ 

Ing. Jaroslav Palas 

hejtman kraje 

   
Čj: MSK XXXX/20XX 
Datum:  
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Příloha 4 - Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o zrušení stavu nebezpečí [Zdroj: 

Materiály Moravskoslezského kraje] 

..../20.... 

Rozhodnutí 
hejtmana Moravskoslezského kraje 

o zrušení stavu nebezpečí 

V souladu s § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  

RUŠÍM STAV NEBEZPEČÍ 

který byl vyhlášen z důvodu krizové situace………………….ohrožující životy, zdraví, majetek, životní 
prostředí rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne ..... ..... 20.....č. ..../20....  o 
vyhlášení stavu nebezpečí. 

Toto rozhodnutí nabývá účinností dne .... .... 20... v ...:... hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Palas 

hejtman kraje 

   
  
  
  
  
Čj: MSK XXXX/20XX 
Datum:  
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Příloha 5 - Vzor rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí [5] 
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Příloha 6 - Vzor rozhodnutí hejtmana kraje o změně krizových opatření [5] 
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Příloha 7 - Vzor rozhodnutí hejtmana kraje o zrušení stavu nebezpečí [5] 
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Příloha 8 - Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o uložení povinnosti za stavu 

nebezpečí [Zdroj: Materiály Moravskoslezského kraje] 

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POVINNOSTI ZA STAVU NEBEZPEČÍ 

Hejtman Moravskoslezského kraje podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v souvislosti se stavem nebezpečí, který byl 
vyhlášen hejtmanem Moravskoslezského kraje dne 18.5.2010 č. j. 80728/2010 

ukládá 

Název společnosti 

 

povinnost dodávat následující službu: 

 

 

Popis: 

 

 

 

Uložení výše uvedených povinností nabývá účinnosti doručením. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Palas 

hejtman kraje 

   
  
  
Čj: MSK  85838/2010 
Datum: 2010-05-20 
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Příloha 9 - Rozhodnutí hejtmana, kterým se nařizuje pracovní povinnost [Zdroj: Materiály 

Pardubického kraje]  

ROZHODNUTÍ 

hejtmana ____________ kraje, 

číslo __/20___ ze dne ______ 20__ 

kterým se nařizuje pracovní povinnost 

 

V souladu s Rozhodnutím hejtmana _________ kraje číslo __/20___ ze dne ______ 

20__, a nařízenými krizovými opatřeními ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 

 

nařizuji pracovní povinnost panu / paní 

_________________________________________________________________________    
titul, jméno, příjmení, datum narození  

 

_________________________________________________________________________ 
bydliště 

 

Dostavte   se   dne _______20__k  výkonu práce ___________________________________ 

 

vykonávané v _______________________________________________________________ 

 

v předpokládané délce od dne _______20__ do dne _______20___. 

 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v neodkladném odvrácení 

nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasaženém území, jste 

povinen(a)  nastoupit   ve   stanoveném   čase   do   určeného   místa k   výkonu    určeného 

druhu práce. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem _______ 20___.  

 

Poučení:  

Výkon uložené pracovní povinnosti se považuje za jiný úkon v obecném zájmu, ve smyslu 

§ 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Proti rozhodnutí o povolání k pracovní povinnosti není přípustné odvolání.  

V případě zdravotní nezpůsobilosti konat nařízenou pracovní povinnost jste povinen(a) 

neprodleně doložit tuto skutečnost, v souladu s ustanovením § 31 odst. 7 zákona, lékařským 

posudkem vystaveným určeným zdravotnickým zařízením, kterým je: ___________________ 
 

V   případě   nesplnění    uvedených    povinností    Vám   může   být uložena   pokuta   podle   

§ 34 zákona až do výše 50.000,- Kč. 

jméno, příjmení 

hejtman ____________ kraje 

 

úřední razítko 

 

Potvrzení o převzetí: 

Rozhodnutí hejtmana ____________ kraje, číslo __/20___ ze dne ______ 20__ převzal dne 

_______ 20 __ v __:__ hodin. 

 

_____________________ 

          podpis příjemce 
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Příloha 10 - Rozhodnutí hejtmana o povinnosti poskytnout věcný prostředek [Zdroj: Materiály 

Pardubického kraje] 

 

ROZHODNUTÍ 

hejtmana ____________ kraje, 

číslo __/20___ ze dne ______ 20__ 

kterým se nařizuje povinnost poskytnout věcný prostředek 

 

V souladu s Rozhodnutím hejtmana _________ kraje číslo __/20___ ze dne ______ 

20__, a nařízenými krizovými opatřeními ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 

 

nařizuji povinnost poskytnout věcný prostředek 

 

_________________________________________________________________________    
název a identifikační údaje věcného prostředku, údaje o vlastníkovi, IČ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v neodkladném odvrácení 

nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasaženém území, jste 

povinen(a)  poskytnout věcný prostředek ve vlastnictví, resp. užívání, počínaje dnem 

______20__.  

 

Poučení:  

Proti rozhodnutí o povinnost poskytnout věcný prostředek není přípustné odvolání.  
 

V   případě   nesplnění    uvedených    povinností    může   být uložena   pokuta   podle  § 34 

zákona až do výše 3.000.000,- Kč. 

 

 

 

jméno, příjmení 

hejtman ____________ kraje 

 

úřední razítko 

 

 

Potvrzení o převzetí: 

 

Rozhodnutí hejtmana ____________ kraje, číslo __/20___ ze dne ______ 20__ převzal dne  

 

_______ 20 __ v __:__ hodin __________________________. 

 

 

 

                    ________________________ 

razítko a podpis příjemce 
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Příloha 11 - Požadavek na věcné zdroje [10] 

 


