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Anotace  

FORMÁNEK Z., Optimalizace hlášení krizových štábů, Bakalářská práce, VŠB-TU   

Ostrava, 2012, 57 stran. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo 

krizové situaci, jenž se využívá v rámci komunikace mezi krizovými štáby. V první části tato 

práce popisuje postavení a činnost jednotlivých orgánů krizového řízení. Dále se pak 

zaměřuje na samotné postavení krizových štábů v systému krizového řízení se zaměřením na 

krizový štáb obce s rozšířenou působností, kde popisuje jeho zřízení, aktivaci, jednotlivé 

úkoly a také samotnou spolupráci mezi ostatními krizovými štáby. Následně, a to před 

samotným návrhem vzorového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci 

popisuje jednotlivé informační toky mezi krizovými štáby a využívané dokumenty hlášení. 

Klíčová slova: 

dokument, hlášení, krizová situace, krizový štáb, mimořádná událost, obec s rozšířenou 

působností 

Annotation 

FORMÁNEK Z., Optimization of critical reporting staffs, thesis, VŠB-TU   Ostrava, 2012, 

57 pages. 

This thesis describes the design of a new document reports on the emergency or crisis 

situation, which used in communication between Crisis staffs. The first part of this 

work describes the status and activities of individual crisis management authorities. It 

then focuses on the actual status of crisis staffs in crisis management system focusing on 

the crisis staff municipalities with extended competence which describes its establishment, 

activation, individual tasks and cooperation between other Crisis staffs. And finally before 

the sample design document reports on the emergency or crisis situation describes the 

information flows between the Crisis staffs and the use documents of the message. 
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Úvod 

Vzhledem k tomu, že v současné době vlivem mimořádné události nebo krizové situaci, která 

vznikla činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací, dochází k čím dál větším 

přímým i nepřímým negativním dopadům na obyvatelstvo a společnost jako takovou, je velmi 

důležité, aby příslušné krizové štáby, které se podílejí na řešení nebo zmírnění těchto 

negativních dopadů, spolu vzájemně komunikovali. Předávaly si hlášení efektivní, výstižnou a 

srozumitelnou formou, jež by zabezpečila spolehlivý tok důležitých informací potřebných pro 

jejich řešení nebo případnou schopnost okamžitě reagovat na změny v souvislosti s vývojem 

mimořádné události nebo krizové situace.  

Tato bakalářská práce se zabývá především návrhem nového dokumentu standardizovaného 

hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, jenž by v případě jeho využití v rámci 

komunikace mezi příslušnými krizovými štáby zabezpečil předání celkového hlášení 

přehlednou a srozumitelnou formou, přičemž by si zároveň tento dokument zachoval 

variabilitu předávaných hlášení o nastalé události nebo krizové situaci. 

V první části se bakalářská práce bude zabývat postavením a činností jednotlivých orgánů 

krizového řízení, jenž si pro řešení dané mimořádné události nebo krizové situace zřizují, jako 

své pracovní orgány, krizové štáby. Dále se bakalářská práce bude zabývat postavením 

a činností krizových štábů v systému krizového řízení se zaměřením na krizový štáb obce 

s rozšířenou působností, zřízením, aktivací, jednotlivými úkoly a také samotnou spoluprací 

mezi ostatními krizovými štáby. Následně, a to před samotným návrhem vzorového 

dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci se zhodnotí jednotlivé 

informační toky mezi krizovými štáby a momentálně využívané standardizované dokumenty 

hlášení.  

Na základě zjištěných informací se navrhne nový standardizovaný dokument hlášení  

o mimořádné události nebo krizové situaci využitelný mezi krizovými štáby, jenž by 

přehlednou a srozumitelnou formou zabezpečil předání potřebných informací. 
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Rešerše 

Šenovský M., Adamec V.:  Právní rámec krizového managementu; Tato publikace seznamuje 

příslušníky a ostatní pracovníky, kteří jsou zařazeni do integrovaného záchranného systému,  

s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. Následně popisuje vzájemné vazby 

mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr publikace se zabývá hospodářskými 

opatřeními pro krizové stavy. [1] 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný systém; Publikace popisuje 

základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České Republice, které se nazývají 

integrovaný záchranný systém. Dále se tato publikace zabývá základním právním předpisem 

integrovaného záchranného systému, kterým je zákon 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, v aktuálním znění. [2] 

Šenovský M., Adamec V.:  Základy krizového managementu; Publikace se zabývá základy 

krizového řízení, plánováním a organizováním činností, výběrem a přípravou pracovníků 

v oblasti krizového řízení. [3] 

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; Tato směrnice stanoví organizační uspořádání a působnost 

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

pokud je zřízen a vymezuje jejich činnosti při řešení mimořádných událostí nebo krizových 

situací. [4] 

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

předpisů; Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

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

napadením a při jejich řešení. [5] 

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

ve znění pozdějších předpisu; Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále stanoví působnost  
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a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a krizové situace. [6] 

Nařízení vlády 462/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

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

předpisů; Toto nařízení vymezuje obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje, 

bezpečnostní rady určené obce, krizového štábu kraje a krizového štábu určené obce. [7] 
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1 Mimořádné události a krizové stavy 

1.1 Mimořádné události 

Mimořádná událost je dle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů definována jako, škodlivé působení 

sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek, životní prostředí, nebo prvky kritické infrastruktury  

či evropské kritické infrastruktury a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Obecně můžeme o mimořádné události říci, že se jedná o událost, při které dochází k náhlé 

změně prostředí s negativním dopadem na své okolí. Přičemž využíváme pro její řešení 

standardní způsoby a to bez vyhlášení z některých krizových stavů. 

Ve smyslu zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů dělíme mimořádnou událost do několika základních 

kategorií, které se mezi sebou zejména liší původem svého vzniku a to: 

 havárie vzniklé v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, užitím, 

zpracováním, výrobou, skladováním, přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním 

s nebezpečnými odpady, [8] 

 mimořádné události způsobené činností člověka vyvolané úmyslným zaviněním člověka, 

kde se především jedná o mimořádné události vzniklé v souvislosti s trestnou činností 

(žhářství, teroristické útoky, atd.), nebo mimořádné události vyvolané v důsledku zavinění 

z nedbalosti, 

 mimořádné události vzniklé pomocí přírodních sil vyvolané bez přičinění člověka,  

mezi které nejčastěji řadíme požáry, povodně a zátopy, sesuvy, atmosférické poruchy 

(větrné bouře, vichřice, klimatické změny, přívalové deště), zemětřesení, sopečná činnost, 

pády meteoritů či jiných vesmírných těles a biologické, nebo ekologické změny. 
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1.2 Krizové stavy 

V případě že se mimořádná událost dostane do takových rozměrů, kdy příslušné správní 

orgány a složky IZS na tuto událost již nestačí a k jejímu zvládnutí nedisponují za běžných 

podmínek dostatečným množstvím prostředků (nelze je zabezpečit běžně využívanými 

postupy). Vyhlašují orgány krizového řízení krizové stavy. [1] 

Krizové stavy rozdělujeme do dvou základních kategorií. V první kategorii jsou krizové stavy 

nevojenského charakteru, jako je stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu, 

který je jak nevojenského, tak i vojenského charakteru. V druhé kategorii vojenského 

charakteru, je řazen válečný stav. 
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Obrázek 1-1 Krizové stavy 

Stav nebezpečí 

Jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, a pokud nedosahuje intenzita 

ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, 

orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické 

infrastruktury, může být pro území kraje nebo jeho část hejtmanem kraje, v Praze primátorem 

hl. m. Prahy vyhlášen jako bezodkladné opatření stav nebezpečí. Stav nebezpečí lze vyhlásit 

nejvýše na dobu 30 dnů. Tuto dobu může hejtman kraje se souhlasem vlády prodloužit. [5] 
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Nouzový stav 

V případě že není možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí,  

kdy i nadále ve značném rozsahu živelné pohromy, ekologické a průmyslové havárie, nehody 

nebo jiné nebezpečí ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek  

a bezpečnost. Vyhlašuje vláda ČR, popř. předseda vlády ČR nouzový stav. [9] 

Stav ohrožení státu 

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy, může na návrh vlády vyhlásit Parlament stav ohrožení státu.   

K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. [9] 

Válečný stav 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky jej definuje jako situaci, kdy je ČR 

napadena, nebo je třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. 

Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky na nezbytně nutnou dobu. 
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2 Orgány krizového řízení 

V České republice se pro řešení krizových situacích zřizují takzvané orgány krizového řízení, 

které v rámci své působnosti zabezpečují plánováním, organizováním, analýzou a prováděním 

daných činností připravenost na řešení těchto krizových situací obecně, nebo při vyhlášení 

určitého krizového stavu [1]. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění 

pozdějších předpisů jsou stanoveny tyto orgány: 

 vláda ČR,  

 ministerstva a ostatní správní úřady,  

 Česká národní banka,  

 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje,  

 orgány obce s rozšířenou působností, 

 orgány obce. 

2.1 Činnost jednotlivých orgánů krizového řízení za krizových stavů 

1.2  Vláda České republiky 

Jestliže je daná krizová situace natolik vážná že dojde k vyhlášení nouzového stavu  

nebo stavu ohrožení státu, může vláda České Republiky přijmout na nezbytně nutnou dobu  

a v nezbytně nutném rozsahu krizová opatření, kde omezí zejména [5]: 

 právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa,  

na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

 vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené 

omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku  

nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení 

poskytnuta přiměřená náhrada, 

 svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého krizovou situací, 

 právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého, 

 právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření 

nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 

 právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 

záchranných a likvidačních prací.  
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Při vyhlášení nouzového stavu na daném území může vláda České Republiky nařídit  

na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu [5]: 

 evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 

 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 

 ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky, 

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

anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové 

situace.  

Veškerá rozhodnutí vlády České Republiky o krizových opatřeních, při kterých dochází  

k omezení práv a svobod se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se 

stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. [5] 

2.2  Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Ministerstva (například ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo 

zdravotnictví, ministerstvo dopravy atd.) a jiné ústřední správní úřady při přípravě  

na mimořádné události, nebo krizové stavy a provádění dalších opatření v oboru své 

působnosti [2, 5]: 

 vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence  

a odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, 

 rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, 

 rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, 

 organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva  

a k zajištění funkčnosti veřejné správy, 

 poskytují si bezplatně a bez zbytečného odkladu údaje z informačních systémů veřejné 

správy, které spravují, a to v rozsahu nezbytném pro zajišťování připravenosti na krizové 

situace a při jejich řešení.  
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3.2  Orgány kraje 

Jestliže mimořádná událost, nebo krizová situace není rozsáhlejšího charakteru, kdy v rámci 

řešení mimořádné události nepřekračuje možnosti kraje a nepřesahuje hranice kraje, daná 

mimořádná událost, nebo krizová situace je řešena pomocí orgánů příslušného kraje. [1] 

Hejtman kraje v době krizového stavu [5]: 

 koordinuje záchranné a likvidační práce a  zajišťuje poskytování zdravotnické pomoci, 

 provádí opatření k ochraně veřejného zdraví a k zajištění pohřebních služeb, 

 koordinuje nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími 

nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,  

 koordinuje s příslušným bezpečnostním sborem zajištění ochrany majetku na území,  

kde byla provedena evakuace. 

Krajský úřad [5]: 

 Za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací poskytuje součinnost 

hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a plní úkoly 

podle krizového plánu kraje. 

Hasičský záchranný sbor kraje [5]: 

 organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě na krizové 

situace a jejich řešení,  

 vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,  

 zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností,  

 plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu 

krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností. 

4.2  Orgány obce s rozšířenou působností 

Pro zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení 

krizových situací starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou 

působností zejména [5]: 

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

a při jejich řešení,  
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 organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace  

a podílí se na jejich řešení, 

 zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

5.2  Orgány obce 

Pro zabezpečení připravenosti na krizové situace a provádění úkolů při vyhlášení stavu 

nebezpečí nebo nouzového stavu provádí orgány obce následující úkoly [1, 5]:  

  organizují přípravu obce na krizové situace, 

 vedou evidenci údajů u osob, které v době trvání krizového stavu změnili přechodně pobyt 

a nachází se na území dané obce a  předávají tyto údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu se nachází, 

 podílí se na zajištění veřejného pořádku, 

 plní úkoly stanovené obcí s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení. 

Starosta obce při řešení krizových situací plní zejména následující úkoly [1, 5]: 

 zabezpečuje varování a informování 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 obyvatelstva, 

 zajišťuje další opatření nezbytná pro řešení krizové situace. 

2.2 Bezpečnostní rady a krizové štáby 

Orgány krizového řízení si v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění 

pozdějších předpisů vytvářejí pracovní organy. Tyto orgány se člení na bezpečnostní rady  

a krizové štáby, jejichž činnost je upravena v prováděcím předpisu tohoto zákona. 

2.3 Bezpečnostní rady 

Bezpečnostní rady jsou poradní orgány zřizovatele (orgánů krizového řízení) pro přípravu  

na krizové situace a to především v období mimo jejich trvání, které se zřizují na několik 

základních úrovní. 
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Na úrovni státu je zřízena bezpečnostní rada státu, která je stálým pracovním orgánem vlády 

určeným ke koordinaci problematiky bezpečnosti české republiky a k přípravě návrhů 

opatření k jejímu zajištění.  

Na krajské úrovni je zřízena bezpečnostní rada kraje, která je koordinačním orgánem  

pro přípravu na krizové situace v rámci kraje. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové 

situace bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností. 

2.4 Krizové štáby 

Pro zabezpečení připravenosti daného území na krizové situace a k jejímu řešení zřizují 

vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení jako svůj pracovní orgán krizové štáby, které se 

využívají pro řešení a zmírnění následků krizové situace vzniklé v souvislosti s vyhlášením 

krizového stavu. Dále se využívají při koordinaci záchranných a likvidačních pracích 

potřebných pro zvládnutí vzniklé mimořádné události, nebo při taktických a prověřovacích 

cvičeních za účelem přípravy daného území nebo jeho části a orgánů krizového řízení  

na mimořádné situace a krizové stavy, které nařídila oprávněná osoba. [4, 7] 

Z důvodu víceúrovňového členění veřejné správy v České republice se krizové štáby dělí  

na různé druhy, které toto členění kopírují a to [1]: 

 na ústřední krizový štáb (stát), 

 krizový štáb kraje (kraj), 

 krizový štáb obce s rozšířenou působností (obec s rozšířenou působností obec), 

 krizový štáb obce (obec). 

Mezi ostatní krizové štáby na území České Republiky, které je v rámci své působnosti zřizují, 

patří štáby zřízené jednotlivými rezorty, správními úřady, orgány veřejné správy  

a organizacemi a to jsou [1]: 

 krizové štáby ministerstev, 

 krizové štáby ostatních správních úřadů, 

 krizové štáby ostatních státních orgánů, 

 krizové štáby právnických a podnikajících fyzických osob. 



Optimalizace hlášení krizových štábů   Zdeněk Formánek 

 

 

 

3 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Za účelem řešení mimořádné události, nebo krizové situace zřizuje starosta obce s rozšířenou 

působností jako svůj pracovní orgán krizový štáb obce s rozšířenou působností. 

Při zřízení krizového štábu stanoví vedoucí krizového štábu základní organizační schéma  

dle 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 ve znění pozdějších předpisů a to vydáním 

Statutu krizového štábu, který je součástí krizového plánu. Jenž projednal za účelem 

sjednocení s příslušným krajským úřadem. Tento zřizovací dokument je dělen na dvě části. 

Na část veřejně přístupnou a neveřejnou přílohovou část. [5, 4] 

Veřejně přístupná část Statutu krizového štábu obsahuje zejména obecné a stručné informace 

určené pro veřejnost a to zejména: 

 úvodní ustanovení, 

 charakteristika orgánu krizového řízení, 

 působnost krizového štábu, 

 svolání krizového štábu, 

 pracoviště krizového štábu, 

 dosažitelnost členů krizového štábu, 

 operační a informační středisko IZS. 

Neveřejná přílohová část Statutu krizového štábu obsahuje podrobnější informace o krizovém 

štábu, jež je z důvodu bezpečnosti široké veřejnosti nepřístupná. Jedná se převážně o tyto 

údaje [10]: 

 osobní údaje členů krizového štábu a ostatních osob, např. plán vyrozumění a spojení 

členů krizového štábu, plán svozu členů krizového štábu atd., 

 dohody a smlouvy právnických nebo podnikajících fyzických osob v rámci zabezpečení 

činnosti krizového štábu, 

 podrobnosti o místech činnosti krizového štábu, jeho technického vybavení a materiálního 

nebo personálního zabezpečování, 

 ostatní dokumenty zvláštní povahy. 
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Bezprostředně po vydání statutu krizového štábu je zpracován jednací řád činnosti krizového 

štábu za účasti členů dané bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Tento dokument 

stanovuje pravidla jednání, jímž se příslušný krizový štáb řídí.  

Jednací řád krizového štábu vychází v podstatě z jednacího řádu bezpečnostní rady 

zpracovaného dle přílohy č. 4 nařízení vlády č.462/2000 Sb. Jež je rozšířen o pravidla 

společné schůze krizového štábu, povodňové komise, nákazové komise a také při účasti osob 

podílejících se na řešení mimořádné události a krizovém stavu, které nejsou členy krizového 

štábu. [11, 10] 

Jednací řád obsahuje [11] 

 úvodní ustanovení, 

 jednání krizového štábu, 

 jednání společné schůze krizového štábu, 

 dokumentace a záznamy jednání krizového štábu, 

 záznamy jednání společné schůze krizového štábu, 

 pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu, 

 nakládání s dokumentací. 

3.1 Složení krizového štábu ORP 

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

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

předpisů, se krizový štáb obce s rozšířenou působností skládá ze stálé pracovní skupiny  

a členů příslušné bezpečnostní rady. 

Podrobnější složení daného krizového štábu obce s rozšířenou působností je uvedeno 

v základní části příslušného krizového plánu a ve Statutu krizového štábu, jež obec 

s rozšířenou působností projednala s příslušným krajem a hasičským záchranným sborem  

za účelem sjednocení organizační struktury a vazeb v rámci kraje. Obsazení jeho členy  

a vedoucího stálé pracovní skupiny určuje starosta obce s rozšířenou působností, který je 

zároveň jeho předseda. [5, 4] 
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V závislosti s prováděním daných úkolů a jejich řešení, se složení krizového štábu může různě 

lišit. A to zejména v obsazení osobami stálé pracovní skupiny, jež se v průběhu vzniklé 

mimořádné události a krizového stavu může variačně měnit. [5, 4] 

Stálá pracovní skupina obce s rozšířenou působností 

V rámci zajištění činnosti a neustálého chodu, je stálá pracovní skupina rozdělena na několik 

směn. V jejichž čele jsou do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny určeny nejméně dvě 

odborně způsobilé osoby. 

Dále se stálá pracovní skupina obvykle rozděluje do určitých odborných skupin, které jsou 

schopny plnit v rámci své odbornosti jednotlivé úkoly na danou mimořádnou událost, nebo 

krizový stav.  Do čela těchto odborných skupin jsou jmenováni vedoucí, kteří řídí jednotlivé 

pracovníky (například pracovníky obecního úřadu, velitele sboru dobrovolných hasičů obce 

s rozšířenou působností, zástupce složek IZS a další odborníky), jež se stávají členy krizového 

štábu pouze tehdy, jsou-li určeni jako pomocníci vedoucích odborných skupin za 

účelem řešení dané mimořádné události a krizovému stavu, nebo se jedná o zástupce složek 

integrovaného záchranného systému. 

Jelikož není přesně určeno jakým způsobem má být stálá pracovní skupina krizového štábu 

složena, je zde uvedeno pro názorný příklad složení stálé pracovní skupiny města Vlašim. 

Možné dělení odborných skupin: 

 součinnost a komunikace, 

 týlové zabezpečení, 

 analýza situace a plánování, 

 nasazení sil a prostředků, 

 ochrana obyvatelstva. 
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Členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 

Součástí krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou i členové dané bezpečnostní rady, 

kterou si starosta obce s rozšířenou působností zřídil jako svůj poradní orgán k řešení 

krizových situací. 

Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta určené obce, který je předsedou, 

jejími členy jmenuje vždy: 

 místostarostu,  

 tajemníka obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena,  

 příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím určeným 

služebním funkcionářem,  

 příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem,  

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

 zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady 

 a další osoby potřebné k řešení mimořádné události a krizového stavu. 
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Obrázek 3-1 Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností [11] 
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3.2 Jednotlivé činnosti členů krizového štábu 

Tajemník krizového štábu  

Úkolem tajemníka krizového štábu je zabezpečení součinnosti a komunikace krizového štábu 

s organizačními částmi orgánu krizového řízení. Při plnění daných úkolů je většinou tajemník 

krizového štábu zmocněn hejtmanem nebo starostou určené obce zabezpečovat zejména 

následující činnosti [12] 

 připravuje podklady pro rozhodnutí hejtmana, 

 podává předsedovi krizového štábu návrh na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového 

stavu, 

 řídí činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu a sekretariátu předsedy krizového 

štábu. 

Vedoucí stálé pracovní skupiny  

Úkolem vedoucího stálé pracovní skupiny je organizace činnosti stálé pracovní skupiny.  

Ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu zabezpečuje zejména následující činnosti [12] 

 analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení, 

 podává předsedovi krizového štábu návrh na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového 

stavu, 

 organizuje činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu a sekretariátu předsedy 

krizového štábu, 

 organizuje spojení s krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, sousedních krajů  

a ústředním krizovým štábem, 

 organizuje v součinnosti se složkami IZS ochranu obyvatel postiženého území včetně 

zajištění zásobování a humanitární pomoci, 

 zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci  

a povinnosti poskytovat věcné prostředky, 

 plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy krizového štábu  

a požadavků tajemníka krizového štábu,  

 předkládá dokumenty na společné schůzi krizového štábu. 
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Vedoucí odborné skupiny  

K plnění úkolů stanovených stálé pracovní skupině se vyžaduje podle typu mimořádné 

události nebo krizové situace provádět všechny nebo některé činnosti zřízenými odbornými 

skupinami, vytvářenými a nazvanými podle místních podmínek, zkušeností a tradic (např. 

sekretariát, podatelna, skupiny logistiky, spojení, komunální oblasti atd.). Vedoucí odborné 

skupiny plní zejména následující úkoly [10] 

 určí konkrétní složení odborné skupiny z předurčených pracovníků krajského úřadu nebo 

obecního úřadu určené obce, zástupců složek integrovaného záchranného systému  

a specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné události, 

 osobně provede nebo zabezpečí svolání příslušných pracovníků, 

 v případě naléhavé potřeby požádá o uložení pracovní povinnosti nebo osobní pomoci  

ve štábu, specialistům, kteří jinak nejsou předurčeni k práci v krizovém štábu, 

 organizuje a řídí činnost odborné skupiny, 

 v případě potřeby specifického zařízení (např. řízení skladu humanitární pomoci) nebo 

naléhavé potřeby organizuje vytvoření a svolání specializovaných podskupin, působících 

mimo prostory stálé pracovní skupiny. 

Zástupci složek IZS a odborníci [12] 

 soustřeďují informace o stavu sil a prostředků, vedou celkový přehled jejich nasazení  

a rozpracovávají návrhy jejich využití, 

 podávají předsedovi krizového štábu návrh na postup při zajišťování ochrany 

obyvatelstva, 

 zajišťují součinnost mezi krizovým štábem a složkou, kterou v krizovém štábu zastupují, 

 zajišťují plnění úkolů vyplývajících ze společné schůze krizového štábu ve svých 

složkách, 

 připravují technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům své složky,  

 při koordinaci záchranných a likvidačních prací hejtmanem kraje vysílají do stálé 

pracovní skupiny předem určeného zástupce,  

 předkládají návrhy na ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci  

a povinnosti poskytovat věcné prostředky. 
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Provozní personál 

Technický a obslužný personál krizového štábu zajišťují, podle místních možností a potřeb, 

orgány veřejné správy a složky IZS podle místa aktivace. 

K úkolům provozního personálu patří zejména [3]: 

 ostraha pracoviště, 

 pochůzková služba, 

 zásobování energiemi, vodou a potravinami, 

 provoz dieselagregátů, 

 úklid prostor, 

 administrativní a účetní činnost, 

 zásobování členů krizového štábu ostatním materiálem. 

3.3 Odborná příprava členů krizového štábu 

Odbornou přípravu členů krizového štábu, kteří jsou členy dané bezpečnostní rady obce 

s rozšířenou působností, zabezpečují v rámci jednotlivých vzdělávacích programů ústřední 

správní orgány státní správy, do jejichž působnosti spadají příslušné orgány veřejné správy, 

organizační složky státu nebo složky integrovaného záchranného systému. [11, 4] 

Odborná příprava vedoucího směny, vedoucího odborné skupiny a tajemníka krizového štábu 

se zajišťuje v rámci odborné přípravy podle zvláštních právních předpisů (například podle  

§ 72 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, nebo § 20 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních 

úřadech, nebo §11 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

ve smyslu §25 odst. 2 zákona č. 238/2000 Sb., zákona o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů, §29b zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru 

příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.). [11] 

Odbornou přípravu ostatních členů stálé pracovní skupiny zabezpečuje krajský úřad  

ve spolupráci se základními složkami IZS a to s hasičským záchranným sborem příslušného 

kraje, a s ostatními složkami IZS. [11]  

Finanční zabezpečení odborné přípravy členů krizového štábu upravuje § 31 zákona č. 

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a § 25 

zákona č. 240/200 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. [11] 
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3.4 Aktivace krizového štábu 

K aktivaci krizového štábu dochází na pokyn předsedy krizového štábu, který současně 

stanoví místo a čas zasedání. Předseda krizového štábu v souvislosti na řešeném druhu 

mimořádné události a krizového stavu rozhodne o rozsahu svolání stálé pracovní skupiny. 

Předseda krizového štábu rozhodne o aktivaci v případě [7]: 

 vyhlášení krizového stavu pro celé nebo část území spadající do působnosti daného 

orgánu krizového řízení, 

 rozhodnutí použití krizového štábu pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

z pravidla po obdržení žádosti oprávněné osoby (například žádost podaná velitelem 

zásahu), 

 vyzvání k aktivaci ministrem vnitra nebo hejtmanem kraje, 

 vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně požárního poplachu, 

 aktivace za účelem prověřovacího cvičení. 

O způsobu aktivace rozhodne předseda krizového štábu dle místních podmínek, možností 

obce a složení krizového štábu. [4] 

Pokud nelze z nějakého důvodu, například z nebezpečí z prodlení, zajistit aktivaci krizového 

štábu podle předešlého odstavce, může ji zajistit řídící důstojník hasičského záchranného 

sboru. O této aktivaci neprodleně informuje předsedu krizového štábu a do jeho rozhodnutí 

řídí činnost stálé pracovní skupiny. [13] 

Provedení aktivace krizového štábu 

Samotnou aktivaci provádí příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného 

sboru, jejímž podmětem bylo obdržení ústní, písemné a ověřovací zprávy podané na pokyn 

předsedy krizového štábu.  

Toto operační a informační středisko následné plní při aktivaci tyto úkoly [4]:  

 povolává členy stálé pracovní skupiny a další osoby určené dle předsedy krizového štábu, 

 podává informace o aktivaci krizového štábu příslušným členům bezpečnostní rady,  

 bezodkladně informuje o aktivaci krizového štábu kraje a času jeho úvodního zasedání 

operační a informační středisko Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

České republiky, 
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 bezodkladně informuje o aktivaci krizového štábu obce s rozšířenou působností a času 

jeho úvodního zasedání řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje. 

Při obdržení rozhodnutí o aktivaci příslušné operační a informační středisko neprodleně 

kontaktuje pomocí krizového telefonu jednotlivé členy krizového štábu, kteří jsou v rámci 

neustálé pohotovostí jeho držiteli. Operační důstojník sdělí danému členu krizového štábu 

stanovené místo a čas, kde proběhne úvodní zasedání. 

V případě, že se operační důstojník nemůže dovolat na krizový telefon příslušníka krizového 

štábu a nelze ho kontaktovat na jiném telefonickém zařízení. Kontaktuje daného příslušníka 

krizového štábu náhradním způsobem a to například tak, že operační důstojník vyšle  

za členem krizového štábu kontaktní osobu, která ho o této skutečnosti vyrozumí osobně. 

Kontrola dosažitelnosti  

Kontrolu dosažitelnosti a to minimálně jednou ročně, provádí vedoucí krizového štábu  

nebo jiný pověřený člen krizového štábu, jenž je povinen o výsledku této kontroly informovat 

vedoucího krizového štábu. Kontrola dosažitelnosti je prováděna především přes krizové 

mobilní telefony, kde vedoucí pracovních skupin nebo jiní zástupci navážou spojení se členy 

bezpečnostní rady, vedoucími směn stálé pracovní skupiny a jejich členy, kteří toto spojení 

zpětně potvrdí. 

3.5 Dokumentace krizového štábu 

Při řešení mimořádné události nebo krizové situace krizový štáb obce s rozšířenou působností 

zpracovává po dobu své činnosti dokumentací krizového štábu. Tyto písemnosti zpracovává 

stálá pracovní skupina, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak, které následně 

předkládá vedoucím stálé pracovní skupiny na zasedání krizového štábu. 

Za účelem dokumentování činnosti krizového štábu zpracovává stálá pracovní skupina 

zejména [4]: 

 záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

 záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních, 

 přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace, 

 přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů, 
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 přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové 

situaci, 

 přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

nebo krizové situace, 

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

a distribuci, 

 návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

 hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

 evidenci odeslaných a doručených písemností. 

Nakládání s dokumentací krizového štábu 

Nakládání se schválenou dokumentací krizového štábu se řídí podle zákona č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahuje-li některý dokument krizového štábu utajované informace nebo zvláštní skutečnosti, 

řídí se zpracování a manipulace s ním jinými právními předpisy a to například zákonem  

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. [4] 

3.6 Spolupráce mezi krizovými štáby 

Pro řešení mimořádné události nebo krizové situace je nezbytné, aby příslušné krizové štáby 

mezi sebou navzájem spolupracovaly, udržovali potřebnou komunikaci a neustálé spojení. 

Za účelem zajištění této komunikace je spolupráce a zasílání dokumentace pro řešení 

mimořádné události nebo krizové situace mezi krizovým štábem kraje a krizovým štábem 

obce s rozšířenou působností, krizovým štábem obce s rozšířenou působností a krizovým 

štábem obce, pokud je zřízen, řešena v příslušném krizovém plánu. [4] 

Tato spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení mimořádné události  

nebo krizové situace mezi těmito krizovými štáby probíhá prostřednictví příslušných 

operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, s jejichž pomocí 

stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností udržuje potřebnou 

komunikaci a trvalé spojení s příslušným krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících 

obcí s rozšířenou působností zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou situací,  

s krizovými štáby obcí, pokud jsou zřízeny. [4] 
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4 Informační toky při činnosti krizového štábu 

Před aktivací krizového štábu, dochází ke komunikaci zejména mezi oznamovatelem 

mimořádné události, příslušným operačním a informační střediskem, složkami IZS,  

nebo jiným subjektem podílejícím se na řešení vzniklé mimořádné události. 

Územně příslušné operační a informační středisko obdrží od oznamovatele zpětně ověřenou 

tísňovou zprávu se základními údaji o druhu a místu vzniku mimořádné události. 

Následně dojde prostřednictvím operačního důstojníka k vyrozumění složek IZS nebo jiných 

subjektů, které v rámci své činnosti zjistí podrobnější informace o nastalé mimořádné události 

(například rozsah zasaženého území, předpokládaný vývoj a šíření mimořádné události, počet 

ohrožených osob, zda se vyskytují na daném území zraněné nebo usmrcené osoby atd.), jež 

jsou rozhodné pro to, zda jsou schopny tuto událost řešit bez nutnosti mimořádných opatření 

či nikoliv a následně tyto informace neprodleně sdělují příslušnému operačnímu a 

informačnímu středisku. 

Jestli-že je mimořádná událost natolik rozsáhlá, že ji příslušné orgány a složky IZS nejsou 

schopny řešit, přechází mimořádná událost v krizovou situaci. Dané operační a informační 

středisko podává hlášení starostovi obce s rozšířenou působností. Ten na základě zjištěných 

informací rozhodne o aktivaci krizového štábu. V případě nebezpečí z prodlení může také 

aktivaci krizového štábu nařídit řídící důstojník hasičského záchranného sboru, jenž o této 

skutečnosti neprodleně informuje starostu obce s rozšířenou působností [13]. 

Vyžaduje-li to situace, souběžně se dané informace podávají i hejtmanovi kraje s tím, že se 

hejtman kraje rozhodne o případné aktivaci krizového štábu kraje, nebo jen posílí stávající 

krizový štáb obce s rozšířenou působností o pracovníka krajského úřadu. 
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Obrázek 4-1 Informační toky (před aktivací krizového štábu) 

Po aktivaci krizového štábu dochází zejména ke komunikaci mezi příslušným operačním  

a informačním střediskem, krizovými štáby sousedících obcí s rozšířenou působností 

zasažených mimořádnou událostí, krizovými štáby obcí, pokud jsou zřízeny a příslušným 

krizovým štábem kraje. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností v rámci své činnosti provádí shromažďování 

základních informací od zasahujících jednotek na místě zásahu a ostatních zainteresovaných 

subjektů. Tyto informace následně zpracovává a vyhodnocuje. 
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Na základě prvotně získaných informací, které se zejména týkají druhu mimořádné události, 

či krizové situace, počtu nasazených sil a prostředků, předpokládaném vývoji a šíření 

mimořádné události, či krizové situace, rozsahu postiženého území, předpokládaném počtu 

ohrožených osob, zda se vyskytují na daném území zraněné nebo usmrcené osoby atd. 

krizový štáb obce s rozšířenou působností zpracuje standardizovaný dokument hlášení  

o mimořádné události. Tento dokument se následně z důvodu zajištění bezpečnosti odesílá  

po podepsání předsedy krizového štábu elektronickou nebo i alternativní písemnou formou  

na krizový štáb kraje, jehož odeslání zpravidla zajišťuje odborná skupina krizového štábu 

obce s rozšířenou působností pro součinnost a komunikaci.  

Krizový štáb kraje se po obdržených informacích obsažených v tomto dokumentu rozhodne  

o dalším postupu. Pokud je mimořádná událost nebo krizová situace natolik rozsáhlá, že 

zasahuje část nebo celé území kraje, tak po následném zpracování obdržených dokumentů 

hlášení krizových štábů obcí s rozšířenou působností z celého kraje, může následně odeslat 

souhrnné hlášení na operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru, který jej dále podstoupí na ministerstvo vnitra, kde dojde k rozhodování 

na celostátní úrovni. 

V případě, že není aktivován krizový štáb kraje, odešle krizový štáb obce s rozšířenou 

působností dokument hlášení o mimořádné události na operační a informační středisko kraje. 

Toto operační a informační středisko kraje neprodleně informuje hejtmana kraje a ten se na 

základě zjištěných informací rozhodne o dalším postupu. 

KOPIS Hejtman kraje

Sousední krizový 

štáb 0RP

Sousední krizový 

štáb 0RP

Krizový štáb 0RP

Krizový štáb kraje

KOPIS OPIS GŘ HZS

Ministerstvo vnitra

S aktivací krizového štábu kraje

Bez aktivace krizového štábu kraje

 

Obrázek 4-2 Informační toky (předávání hlášení mezi krizovými štáby) 
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5 Požadovaná struktura předávaných dat (užívané formuláře) 

Ještě než dojde k popisu struktury současně užívaného dokumentu je třeba zmínit, že před 

vydáním nově aktualizované verze standardizovaného hlášení o mimořádné události  

nebo krizové situaci, jenž je součástí směrnice ministerstva vnitra vydané ze dne 24. listopadu 

2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, se do nedávna jako 

standardizované hlášení využíval od roku 2004 jiný dokument, a to takzvaný dokument 

hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, jenž byl součástí směrnice ministerstva 

vnitra vydané dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání 

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

další podrobnosti. 

5.1 Dokument hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci (2004-2011) 

Tato starší verze dokumentu hlášení mezi krizovými štáby o mimořádné události nebo krizové 

situaci, jež byla naposledy využita v rámci hlášení o povodních r. 2011, se skládá ze tří 

základních formulářů, a to: 

 z jednotné standardizované průvodky krizové korespondence, 

 úvodního hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, 

 žádosti o poskytnutí pomoci. 

Jednotná standardizovaná průvodka krizové korespondence 

Standardizovaná průvodka krizové korespondence slouží zejména jako úvodní formulář, jenž 

obsahuje základní údaje k podávanému hlášení mezi krizovými štáby, a také obsahuje 

upřesňující údaje k přiložené dokumentaci. 

Tato průvodka se tedy rozděluje na dvě části. Na základní a upřesňující část. 

V základní části průvodky krizové korespondence je uvedena zejména hlavička kraje nebo 

obce, jenž obsahuje: 

 kontaktní údaje o odesílateli a příjemci (telefonní číslo, fax, nebo e-mail), 

 základní informace o odesílateli a jeho příjemci, 

 datum a čas zápisu o hlášení, 
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 počet listů v tomto hlášení, 

 potvrzení o přijetí tohoto hlášení. 

Upřesňující část průvodky krizové korespondence obsahuje předepsané údaje (hodící údaje se 

označují křížkem), které mají za úkol informovat příjemce o účelu odeslání tohoto hlášení, 

zda se jedná o úvodní hlášení, pravidelnou informaci, hlášení závažné změny, rozhodnutí  

o vyhlášení krizového stavu, žádost o poskytnutí pomoci, test spojení a jiné informace. 

Úvodní hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci 

Jako další část dokumentace hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci  

z roku 2004–2011 je formulář úvodního hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, 

jímž se předává ve formě přílohy k jednotné standardizované průvodce krizové 

korespondence. 

Tento formulář má za úkol konkrétně popsat situaci a další potřebné údaje příslušnému 

krizovému štábu o nastalé mimořádné události nebo krizové situaci, která se na daném území 

vyskytuje. 

Struktura formuláře úvodního hlášení je rozdělena na několik základních částí a to přesně  

na část úvodní, která má za úkol popsat základní údaje (například řešenou krizovou situaci, 

místo a čas vzniku, rozlohu zasaženého území atd.) a doplňující část, jenž blíže specifikuje 

konkrétní mimořádnou nebo krizovou situaci (například povodeň, požár, dopravní nehodu, 

únik nebezpečné látky nebo jinou událost). Tyto části obsahují přesně předdefinované údaje, 

které má příslušná osoba v případě potřeby vyplnit. 

Žádosti o poskytnutí pomoci 

V neposlední řadě je součástí dokumentace hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci 

z roku 2004–2011 takzvaný formulář žádosti o poskytnutí pomoci, jenž v případě potřeby 

příslušná osoba vyplní a přiloží jako přílohu k podávanému hlášení. 

Obsah tohoto formuláře je rozdělen opět na několik části. První část obsahuje potřebnou 

hlavičku, kde se především uvádí kontaktní údaje. Druhá podrobnější část obsahuje konkrétní 

požadavek o poskytnutí pomoci, jehož struktura je z větší části předdefinovaná pro konkrétní 

žádost obsahující například požadavek na hromadnou přepravu evakuovaných, nouzového 

přežití a jinou pomoc. 
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5.2 Dokument hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci (2011) 

Při vydání nové, již zmíněné směrnice ministerstva vnitra ze dne 24. listopadu 2011, kterou se 

stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu 

obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, došlo současně s jejím vydáním 

k aktualizaci a celkovému přepracování struktury dokumentu hlášení o mimořádné události 

nebo krizové situaci, který je uveden v přílohové části této směrnice.  

Oproti předchozímu standardizovanému hlášení, se tato struktura liší tím, že vyžaduje  

od osoby vyplňující tento formulář pouze základní informace o mimořádné události  

nebo krizové situaci a zároveň došlo k odstranění většině předdefinovaných údajů. 

Struktura tohoto hlášení je situována pouze jen do obecných bloků, které mají za úkol rozdělit 

hlášení do několika základních částí, a to: 

 základní údaje, které mají obsahovat základní informace (například druh mimořádné  

nebo krizové situace, dobu vzniku a informace o ohrožených osobách), 

 podrobné údaje, jež mají například obsahovat popis aktuální situace, činnost krizového 

štábu, přehled sil a prostředků atd., 

 další doplňující údaje (například předpokládané škody na majetku). 

5.3 Zhodnocení zjištěných faktů (užívané formuláře) 

Aby bylo možné navrhnout novou strukturu standardizovaného hlášení o mimořádné události 

nebo krizové situaci je potřeba zhodnotit stávající úpravu dokumentů hlášení mezi krizovými 

štáby a jejich využitelnost v praxi. V rámci této kapitoly se zaměřím především na zhodnocení 

dvou standardizovaných dokumentů hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, které 

jsou popsány v předchozí kapitole. 

Dokument hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci (2004–2011) 

Tato starší verze dokumentu hlášení mezi krizovými štáby o mimořádné události nebo krizové 

situaci, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, je převážně postavena na přesně 

předdefinovaných údajích, které v případě potřeby daná osoba vyplní. Jedná se tedy o jakousi 

formu dotazníku, jež má za úkol danou mimořádnou událost nebo krizovou situaci 

prostřednictvím doplnění vyžádaných údajů co nejpodrobněji popsat. 
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V praxi to vypadá tak, že příslušný krizový štáb obdrží informace o vzniklé mimořádné 

události nebo krizové situaci. Tyto zjištěné informace vyplní do několikastránkového 

dokumentu s předdefinovanými údaji a následně tento dokument odešle danému příjemci. 

Příjemce obdrží několikastránkový dokument, který je jen z části vyplněn a to z důvodu 

nadbytečně předdefinovaných údajů, jež jsou v dané chvíli nevyužitelné, nebo je krizový štáb 

na základě zjištěných informací nebyl schopen vyplnit. V souvislosti s tím vzniká 

nepřehledný několikastránkový dokument, který dává minimální možnost podat variabilnější 

hlášení o nastalé mimořádné události nebo krizové situaci. 

Dokument hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci (2011) 

Jestli-že zhodnotíme toto nově vydané standardizované hlášení o mimořádné události nebo 

krizové situaci, které je popsáno v předchozí kapitole. Zjistíme, že došlo k celkovému 

zlepšení a to zejména v souvislosti s větší možností podat variabilnější hlášení o nastalé 

mimořádné události nebo krizové situaci. 

Následně došlo ke značnému zjednodušení oproti předchozímu dokumentu, které spočívá 

v tom, že od příslušného krizového štábu vyžaduje vyplnit pouze základní předdefinované 

údaje. Ostatní údaje si příslušný krizový štáb doplní dle nastalé situace a momentální potřeby. 

Díky tomuto zjednodušení a možností podat variabilnější hlášení o nastalé mimořádné 

události nebo krizové situaci uvede příslušný krizový štáb do hlášení pouze ty informace, 

které jsou v dané chvíli potřebné. Tímto dochází k výraznému zkrácení hlášení a k větší 

přehlednosti. 

Navzdory tomu, že došlo oproti starému dokumentu hlášení o mimořádné události  

nebo krizové situaci k výraznému zlepšení, které je uvedeno v předchozím odstavci, obsahuje 

tento dokument jen část potřebných informací určených pro předání mezi krizovými štáby. 

Na základě zkoumání několika hlášení v rámci povodní z roku 2010 v moravskoslezském 

kraji bylo zjištěno, že došlo k absenci některých důležitých údajů, které by toto hlášení mělo 

obsahovat a to zejména: 

 přehled humanitárních organizací, které provádí činnost humanitární pomoci na 

postiženém území a jejich nabídek, 

 požadavek na poskytnutí bezodkladné pomoci,  

 přehled očekávaných potřeb. 
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6 Návrh možného řešení 

Po zjištění důležitých faktů o současně užívané standardizované dokumentaci hlášení mezi 

krizovými štáby a při zkoumání hlášení v rámci povodní z roku 2010 v moravskoslezském 

kraji je navržena nová struktura standardizovaného hlášení (viz. Příloha č 1.), jenž je v této 

kapitole podrobně popsaná. 

Z důvodu přehlednosti a zachování jednoduchosti je toto standardizované hlášení rozděleno 

do několika základních sekcí, které jsou podobně situované jako ve stávajícím 

standardizovaném hlášení, ale s tím rozdílem, že došlo ke změně struktury hlášení a přidání 

některých údajů, jež jsou uvedené níže.  

Tyto sekce obsahují jen základní předefinované údaje a dávají dostatečné množství prostoru, 

aby se zachovala variabilita hlášení, která je jednou z výhod současně užívaného 

standardizovaného hlášení.  

Formulář obsahuje: 

 základní hlavičku, 

 základní údaje, 

 charakter události, 

 požadavek na poskytnutí bezodkladné pomoci, 

 přehled očekávaných potřeb, 

 ostatní údaje (humanitární organizace a doplňující údaje). 

Pro lepší přehlednost je ke každé sekci přiložena jen příslušná část celého navrženého 

dokumentu (viz. Příloha č. 1.). 

Základní hlavička 

Základní hlavička formuláře obsahuje zejména údaje, které jsou potřebné k odeslání tohoto 

formuláře a jež se netýkají samotného hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci. 

Obsahuje tedy nezbytné informace o odesílateli, příjemci, počtu příloh, době odeslání (datum, 

čas), počtu listů a identifikační číslo zprávy, které má zabránit k záměně dokumentu. 
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Obrázek 6-1 První část formuláře (základní hlavička) 

Základní údaje 

Při zhodnocení předchozích úprav standardizovaného hlášení se došlo k závěru, že obsah 

informací v základní sekci (základní údaje) je dostatečně přesný a výstižný. Tudíž nebyly 

neprovedeny žádné výrazné změny v jeho struktuře. 

Do základních údajů tohoto formuláře byly včleněny nezbytně nutné informace, které 

příslušný krizový štáb v rámci hlášení vyplní. Jedná se tedy o druh mimořádné události nebo 

krizové situace, dobu vzniku (datum a čas), zasažené území a typ hlášení. 

 

Obrázek 6-2 Druhá část formuláře (základní údaje) 

Charakter události 

Při zkoumání hlášení v rámci povodní 2010 v moravskoslezském kraji bylo zjištěno, že 

některé hlášení jsou podávané ve formě jednolitého textu, který se v důsledku toho stává 

velmi nepřehledným a zmatečným.   

Aby se částečně zabránilo vyplňování tímto způsobem, byla nahrazena sekce „Podrobné 

údaje“, která je součástí nového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové 

situaci z roku 2011, sekcí „Charakter události“, jenž je rozdělena do čtyř částí popisující 

předpokládaný počet ohrožených osob, aktuální situaci, předpokládaný vývoj a opatření. 
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Do první části této sekce zapíše příslušný krizový štáb údaje o předpokládaném počtu 

ohrožených osob. V druhé části pak popíše aktuální situaci mimořádné události nebo krizové 

situace (například poškození infrastruktury, akceschopnost složek IZS, přehled nasazených sil 

a prostředků, rezervy atd.). V další části popíše předpokládaný vývoj mimořádné události 

nebo krizové situace a v poslední části této sekce uvede informace o opatřeních, která 

provedl, rozpracoval nebo naplánoval. 

 

Obrázek 6-3 Třetí část formuláře (informace o stavu území) 
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Požadavek na poskytnutí bezodkladné pomoci  

Dále je do formuláře hlášení zavedena sekce požadavku na poskytnutí bezodkladné pomoci 

obsahující například druh požadavku, kontaktní údaje o žadateli, místo poskytnutí pomoci, 

požadovaný termín a podrobnější údaje o konkrétním požadavku, který daný požadavek blíže 

specifikuje. 

Důvodem zavedení této sekce bylo zajistit přehlednost a rychlou orientaci prostřednictvím 

stanovení základní formy podání této žádosti, jež se v hlášení vypisovaly, ale neměli pevně 

danou formu. 

 

Obrázek 6-4 Čtvrtá část formuláře (požadavek na poskytnutí bezodkladné pomoci) 

Přehled očekávaných potřeb 

Následně bylo nutné vytvořit do formuláře sekci očekávaných potřeb pro postižené 

obyvatelstvo nebo orgány veřejné správy. Tato sekce má především za úkol informovat 

příjemce tohoto hlášení o situaci, kdy může následkem vývoje mimořádné události dojít 

k nějakému nedostatku, který příslušný orgán provádějící záchranné a likvidační práce nebude 

schopen zajistit (například potřeba pitné vody, potřeba nouzového ubytováni, hygienická 

opatření, technická pomoc atd.). 
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Obrázek 6-5 Pátá část formuláře (přehled očekávaných potřeb – postižené obyvatelstvo) 

 

Obrázek 6-6 Šestá část formuláře (přehled očekávaných potřeb – orgány veřejné správy 

a jiné potřeby) 

Ostatní údaje (Humanitární organizace působící na daném území) 

Vzhledem k tomu, že v současné době poskytování pomoci na zasaženém území v podobě 

humanitárních organizací (například ADRA, Člověk v tísni, Ekumenická rada církví atd.) 

roste na důležitosti a čím dál větší měrou se podílejí na řešení mimořádné události  

nebo krizové situace, je důležité, aby se v tomto hlášení uvedly informace o humanitární 
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organizaci, která provádí na daném území svou činnost. Díky těmto informacím, získají 

orgány krizového řízení především přehled o humanitární pomoci a jejich nabídek. 

Tato část sekce obsahuje název humanitární organizace, kontakt, informace o odpovědném 

zástupci humanitární organizace, informace a činnosti na daném území a nabídky o druhu 

humanitární pomoci.  

Ostatní údaje (doplňující údaje) 

V poslední řadě se v této sekci uvádí část obsahující doplňující údaje, jenž je shodná s novým 

dokumentem hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci z roku 2011. 

 

Obrázek 6-7 Sedmá část formuláře (humanitární organizace působící na daném území  

a doplňující údaje) 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo po praktickém zhodnocení systému hlášení mezi krizovými 

štáby a posouzení stávající úpravy formuláře hlášení vypracovat vzorový dokument hlášení  

o mimořádné události nebo krizové situaci. 

Podle zjištěných a ověřených poznatků stávající úpravy dokumentace hlášení o mimořádné 

události nebo krizové situaci a následném porovnání s dřívější úpravou tohoto dokumentu 

konstatuji, že u nového formuláře hlášení došlo k výraznému zjednodušení a zároveň tím 

i k větší přehlednosti. Nicméně, po podrobnějším zkoumání a na základě odborných 

konzultací s pracovníky na různých stupních krizového řízení, vyšlo najevo, že by současná 

úprava dokumentu hlášení mohla obsahovat jen část potřebných informací, které se předávají 

mezi krizovými štáby. Proto bylo nezbytně nutné, zhodnotit praktické předávání hlášení mezi 

krizovými štáby a zjistit o jaké údaje by se měla tato dokumentace doplnit. 

Pří zkoumání praktického předávání hlášení mezi krizovými štáby v rámci povodní z roku 

2010 v Moravskoslezském kraji bylo zjištěno, že úprava dokumentace hlášení by měla 

obsahovat údaje o požadavku na poskytnutí bezodkladné pomoci, přehledu očekávaných 

potřeb, případně i údaje o přehledu humanitárních organizací, které provádí činnost 

humanitární pomoci na postiženém území a zároveň by měla mít tato dokumentace takovou 

strukturu a formu, aby předávané hlášení zabezpečilo spolehlivý tok důležitých informací 

efektivní, výstižnou a srozumitelnou formou.  

Na základě těchto zjištěných informací je navržen vzor nového dokumentu standardizovaného 

hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, jenž se z důvodu větší přehlednosti 

rozděluje do několika základních sekcí, které obsahují všechny potřebné informace využitelné 

k podávání hlášení mezi krizovými štáby, a zároveň splňuje veškeré požadavky k tomu, aby 

byl zabezpečen spolehlivý tok informací předávaného hlášení o mimořádné události nebo 

krizové situaci. Nicméně by bylo optimální po využití takto navrženého dokumentu 

vyhodnotit jeho praktičnost a udělat případné korekce. 
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