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Příloha č. 1 Vzor standardizovaného hlášení (navrhované) 

I. Č. zprávy: Počet listů: Počet příloh: 

 ODESÍLATEL  PŘÍJEMCE 

(Příklad): 

- Příslušný krizový štáb 

- Fax, E-mail, telefon odesilatele: 

(Příklad): 

- Jméno příjemce/krizového štábu:  

- Fax, E-mail příjemce: 

Odeslání hlášení (datum, hodina): 

Základní údaje: 

Druh mimořádné události/krizové situace: 

Doba vzniku (datum, případně čas): 

Zasažené území (katastrální území):  

Typ hlášení:      □ úvodní      □ pravidelné      □ žádost      □  jiné 

Charakter události: 

Předpokládaný počet ohrožených osob v daném území: 

Počet osob: 

Zraněné:                  Usmrcené:                     Evakuované:                          (Pohřešované:)                      

Popis aktuální situace: 

(Příklad): 

- Poškození infrastruktury (stupeň a stav) 

- Akceschopnost složek IZS 

- Přehled nasazených sil a prostředků 

- Rezervy 

Předpokládaný vývoj: 

 

Opatření: 
(Příklad): 

- Provedená (ukončená od posledního hlášení) 

- Rozpracovaná 

- Plánovaná 



Optimalizace hlášení krizových štábů   Zdeněk Formánek 

 

2 

 

Požadavek na poskytnutí bezodkladné pomoci: 

Druh požadavku: 

Žadatel: (Příklad) 

- Titul, jméno a příjmení odesilatele: 

- Funkce odesilatele: 

- Fax, E-mail, telefon 

Kontaktní osoba (pokud se liší od žadatele): 

Místo poskytnutí (Adresa): Požadovaný termín: 

Podrobnější informace o požadavku: 

Přehled očekávaných potřeb (nelze zajistit): 

Postižené obyvatelstvo: 

Místo pobytu obyvatel: Kontaktní osoba: Titul, jméno a příjmení 

 

Spojení: Fax, E-mail, telefon 

počet obyvatel (nezabezpečené): 

Stručný přehled potřeb: (Příklad) 

- Potřeba pitné vody 

- Potřeba nouzového ubytováni 

- Základní věcné prostředky 

orgány veřejné správy: 

Místo (Adresa): Kontaktní osoba: Titul, jméno a příjmení 

 

Spojení: Fax, E-mail, telefon 

Stručný přehled potřeb: (Příklad) 

- Ostraha objektu/území 

- Demolice 

- Technická pomoc 

- Hygienické opatření 

Jiné očekávané potřeby: 
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Ostatní údaje: 

Humanitární organizace působící na daném území: 

Název humanitární organizace: 

Kontakt: 

 

Odpovědný zástupce: 

Činnost na daném území: 

Nabídky o druhu humanitární pomoci: 

Doplňující údaje: 
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Příloha č. 2 Dokument hlášení o mimořádné události nebo 

krizové situaci (2004-2011) 
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Příloha Č. 3 Dokument hlášení o mimořádné události nebo 

krizové situaci (2011)  
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