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mimořádnou událost pro teritorium Olomouckého kraje. Návrh moţného řešení umoţní 
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Annotation 

In this thesis I shall analyze emergency planning under sponsorship of Home Office of 
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region. Based on the evaluation of the analysis a supplementary Documentation resolving 

Breach of the Peace and Safety will be proposed mainly within area of Law Breaking of large 

extend in the Olomouc region. Thus I shall propose supplementation or modification of the 

current documentation solving the extraordinary event for Olomouc region area. The proposal 

of possible solution will enable operational employment of forces and means on the arisen 



6 

 

situation. Further in the proposal, I shall give an account of breakdown and description of the 

actions having been accepted and carried out as a reaction on the critical situation. 
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1. ÚVOD 

Zaměřením této práce měla být tvorba Typového plánu – narušení veřejného pořádku 

a bezpečnosti velkého rozsahu. Na základě zjištěných skutečností v oblasti krizového 

plánování na ústřední úrovni bylo zjištěno, ţe tvorba dalšího typového plánu je zbytečností. 

Takový stav tady jiţ byl v raném období fungování České republiky, kdy bylo vytypováno 

44 typových krizových situací (plánů). Od tohoto počtu se upustilo z důvodu zjednodušení 

plánovací dokumentace, která navazuje na další formy rozplánování dané problematiky 

na územní úrovni. Na základě provedených analýz na ústřední úrovni, byl tento počet sníţen 

na 23 typových krizových situací, které byly časem doplněny ještě o jednu krizovou situaci. 

O dalším počtu navyšování této plánovací dokumentace se do budoucna neuvaţuje.  

Svoji práci jsem, proto zaměřil na provedení a zhodnocení analýzy souvztaţnosti rizik 

obsaţených v typových plánech s moţností narušení veřejného pořádku a bezpečnosti velkého 

rozsahu pro území Olomouckého kraje. Na základě zhodnocených informací bude navrţeno 

doplnění nebo upřesnění stávající dokumentace, operačního plánu.  

V minulém století byly problémy lidské společnosti spojeny s biotickými 

a abiotickými katastrofami, ale i antropogenními vlivy. Tento souhrn různých faktorů, které 

ohroţují lidskou společnost, byly, jsou a budou a lidstvo se s tím bude muset vyrovnat. 

Přírodu s jejími rozmary nemůţeme vinit, jsou to děje, které můţeme jen utlumit 

na přijatelnou mez a připravit společnost na ochranu před těmito vlivy. Rozmary přírody 

se v posledních letech dost stupňují a vyvolávají v člověku stísněné pocity bezradnosti, 

na které kaţdý jedinec reaguje jinak. 

Ţivot v dnešní společnosti je dost hektický. Neustále někam spěcháme, přitom 

se neohlíţíme ani napravo ani nalevo. Nemáme zájem o to co se děje kolem nás, pokud se to 

přímo nedotýká nás samých. S tím plynou protispolečenská jednání lidí, zvýšená neochota 

pomoci druhému v tíţivé situaci, kdy je jedinec nebo i skupina ohroţena na ţivotě, zdraví 

nebo hrozí větší škoda na majetku. Za tento stav v nemalé míře můţe i celosvětová 

hospodářská krize, která hodně působí na lidskou psychiku. Kaţdý jedinec reaguje na tyto 

situace různě, spousta jedinců takových okamţiků vyuţívá ke svému obohacení. Tento trend 

ovlivňuje i rozvoj společnosti ve všech vědních oborech, převáţně technologiích. S tím jsou 

spojená rizika, kterým je třeba předcházet a pokud vzniknout, tak na ně razantně reagovat. To 
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vše je úkolem odpovědných orgánů a institucí, jejichţ úroveň připravenosti na stávající i nová 

rizika by měla být o krok napřed.  

Jedním z takových, ale důleţitých ústředních správných orgánů v České republice je 

ministerstvo vnitra a jím podřízený orgán Policie České republiky. Policie ČR je samostatný 

orgán státní správy, který zastává funkci ochránce vnitřního pořádku a bezpečnosti ve státě. 

Tento orgán státní správy právě prochází reformou, která má Policii ČR přiblíţit k občanům 

„více prevence, méně represe…“! Dne 01. 01. 2010 došlo v rámci této reformy i ke změně 

organizační struktury policejních útvarů s územně vymezenou působností. Krajská ředitelství 

Policie České republiky začala působit v rámci celorepublikového rozdělení stejně jako vyšší 

územní samosprávné celky. Z dosavadního Krajského ředitelství policie Severomoravského 

kraje vznikají Krajská ředitelství policie Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Stejně tak 

vzniklo ještě dalších 5 krajských ředitelství. Se změnou organizační struktury Policie České 

republiky dochází k rozdělení území, které můţe mít vliv na plánovací dokumentaci 

krizového řízení. Tato práce má zjistit jaký je skutečný stav plánovací dokumentace v dané 

lokalitě na základě provedené analýzy ohroţení krizovou situací nebo mimořádnou událostí. 

Na základě vyhodnocení analýzy navrhnout případné změny nebo úpravu stávající 

dokumentace. 

Cíl práce: 

 Obecně vysvětlit problematiku krizového řízení a plánování se zaměřením 

na plánování v gesci MV a její samostatné sloţky Policie ČR.  

 Provést a zhodnotit analýzu souvztaţnosti rizik obsaţených v typových plánech 

s moţností narušení veřejného pořádku a bezpečnosti velkého rozsahu 

pro území Olomouckého kraje.  

 Navrhnout doplnění nebo upřesnění stávající dokumentace, operačního plánu.  



11 

 

2. REŠERŠE 

Pro shromáţdění potřebných informací důleţitých ke zpracování bakalářské práce 

jsem prostudoval následující literaturu:  

SOUČEK, V., STAŇOVÁ, E., LINHARD, M a kolektiv, Vnitřní bezpečnost a veřejný 

pořádek. Krizové řízení (Modul G). Praha: Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, 

2005, 123 stran. 

Jde o publikaci vydanou Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, která 

slouţí zejména jako učební pomůcka pro vzdělávání pracovníků orgánů krizového řízení. 

Čtenář má moţnost se v ní seznámit se všemi aspekty krizového řízení v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku. Zejména s problematikou bezpečnosti státu, se systémem 

krizového řízení a plánování v rámci MV a Policie ČR, ale i mimo ně. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. 2. vydání, SPBI 

v Ostravě, 2007, 97 stran. ISBN 80-86634-67-1.   

Jde o učební text, ve kterém je popsán systém a organizace krizového řízení v České 

republice a právní rámec problematiky krizového managementu. Dále jsou zde stanoveny 

pravomoci a odpovědnosti orgánů krizového řízení, právnických a fyzických osob. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vydání, SPBI 

v Ostravě, 2004, 102 stran. ISBN 80-86634-44-2. 

Jde o učební text, ve kterém je popsán krizový management, základní pojmy 

z krizového managementu. Dále jsou zde uvedeny analýzy rizika a jejich uţití pro výpočet 

a stanovení rizik v praxi. 
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3. PRÁVNÍ RÁMEC 

Krizové řízení a plánování v České republice z právního hlediska řeší spousta platných 

a závazných právních norem, podle kterých se řídí zásady a postupy řešení krizových situací. 

Zde je uveden výčet těchto právních norem.  

3.1. Ústavní zákony 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

nejvyšší normativní právní akt v České republice, na jehoţ základě je stát garantem zajištění 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, demokratických základů České republiky a s tím 

související ochrana ţivota, zdraví občanů a zajištění ochrany majetku. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod, ve znění 

pozdějších předpisů, druhý nejvyšší normativní právní akt v České republice, na jehoţ 

základě stát garantuje neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana České republiky 

a svrchovanost zákona. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který jako základní 

povinnost státu určuje zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochranu 

jejích demokratických základů a ochranu ţivotů, zdraví a majetkových hodnot. 

3.2. Zákony  

Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České socialistické republiky (dále jen „kompetenční zákon“), který stanoví, 

ţe ministerstvo vnitra je mimo jiné ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek 

a další věci vnitřního pořádku ve státě a pro krizové řízení. 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, který upravuje postavení, úkol a členění ozbrojených sil České republiky, jejich 

řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Dále určuje, ţe Armádu ČR lze vedle 

plnění jejích hlavních úkolů pouţít pro účely řešení nevojenských krizových situací, a to 

zejména k plnění úkolů Policie ČR, k záchranným pracím při pohromách a k odstranění 

i jiného nebezpečí za pouţití vojenské techniky. 
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Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků 

a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším 

napadením a stanovuje odpovědnost za porušení těchto povinností. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje a stanovuje účel integrovaného 

záchranného systému, určuje jeho základní a ostatní sloţky a stanoví jejich působnost. Policie 

České republiky je tímto zákonem stanovena jako základní sloţka integrovaného záchranného 

systému. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a územních samosprávných 

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

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

jednotlivých krizových stavů.  

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

pozdějších předpisů, který vymezuje pojem krizového řízení a upravuje činnost příslušných 

orgánů krizového řízení při analýze a vyhodnocování bezpečnostních rizik a při plánování, 

organizaci, vykonávání a kontrole činností prováděných v souvislosti s řešením krizových 

situací. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kterým je Policie České republiky 

zřízena jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor slouţící veřejnosti a kde jsou vymezeny 

úkoly a působnost policie a určena práva a povinnosti příslušníků policie.  

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který 

vymezuje obecní policii jako orgán obce zřízený obecním zastupitelstvem. Zákon dále 

stanovuje úkoly obecní policie, které spočívají zejména v zabezpečování místních záleţitostí 

veřejného pořádku, a vymezuje rámec spolupráce obecní policie s Policií České republiky. 

3.3. Nařízení  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění Nařízení 

vlády č. 36/2003 Sb.  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o integrovaném záchranném 

systému, ve znění Nařízení vlády č. 527/2002 Sb. 
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Nařízení MV č. 60/2006, kterým se stanoví organizace Policie České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení MV č. 13/2004, k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového 

stavu, stavu ohroţení státu, válečného stavu a připravenosti na jejich řešení. 

Nařízení MV č. 6/2004, kde je v příloze č. 1 stanoven postup při hlášení událostí 

v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 
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4. ZÁKLADNÍ POJMY: 

V problematice krizového řízení a plánování jsou pouţívány pojmy, které je třeba 

blíţe vysvětlit (definovat). Proto uvádím, jen pro vysvětlenou některé pojmy a jejich zákonné 

definice. Pokud není pojem definován zákonem nebo jinou odbornou literaturou, bude 

definován v následujícím textu.  

Bezpečnost – stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným 

vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům 

(případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, 

spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární 

a sekundární adaptace. Pro vymezení systému na podmínky státu je obsah bezpečnosti uveden 

v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (v takovém případě 

pouţíváme pojem bezpečnost státu) [4].  

Vnitřní bezpečnost státu – stav, kdy jsou na nejniţší moţnou míru eliminovány 

hrozby ohroţující stát a jeho zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících 

i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a k ní ochoten. Je to rovněţ souhrn 

vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje 

demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a jimiţ stanoví a prosazuje normy 

morálky a společenského vědomí [4]. 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [9]. 

Krizová situace – je mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu. (dále jen „krizové stavy“) [10].  

Krizový stav – stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (stav 

nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav 

ohroţení státu a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé 

závislosti na jejím charakteru a rozsahu [4].  
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Zákonnost (legalita) – vyjadřuje nejen povinnosti dodrţovat zákon, ale také 

konstrukci, ţe právní norma můţe být vydána jen na základě zákonem stanoveného postupu, 

zákonem oprávněným subjektem v zákonem stanovené formě [20]. 

Veřejný pořádek – souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se 

a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných. Jsou upraveny právními 

i neprávními normativními systémy a jejich zachování je významné pro zajištění klidného 

a bezporuchového chodu společnosti [4]. 

Plán – předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být 

prováděna, zajišťující dosaţení vytyčeného cíle [4]. 

Krizový plán – je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn 

krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 

samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané 

působnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [4]. 

Typový plán – přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, 

kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových 

situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení [4]. 

Operační plán – přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové 

situace, která pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, 

opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení. Je to v podstatě 

rozpracování typových plánů a dalších dokumentů pro daný správní úřad, území, sloţky nebo 

objekt [4]. 

Plán krizové připravenosti – plán, ve kterém je v návaznosti na zajišťování plnění 

opatření vyplývajících z krizového plánu, upravena příprava příslušné právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů) [4]. 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) – koordinovaný postup jeho sloţek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [9].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma
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5. MINISTERSTVO VNITRA A POLICIE ČR 

V úvodu byla zmíněna změna organizační struktury Policie České republiky (dále jen 

„policie“). Je třeba, ale nejprve vysvětlit řízení a organizační strukturu Ministerstva vnitra 

České republiky (dále jen „MV“), který je nadřízeným orgánem policie. 

5.1. Řízení a organizace MV 

MV je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro [15]: 

 veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, 

včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

 jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, 

evidenci obyvatel a rodná čísla, 

 sdruţovací a shromaţďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, 

 veřejné sbírky, 

 archivnictví, 

 zbraně a střelivo, 

 poţární ochranu, 

 cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, 

 územní členění státu, 

 státní hranice, jejich vyměřování, udrţování a vedení dokumentárního díla, 

 státní symboly, 

 státní, hospodářské a sluţební tajemství.  

MV dále zajišťuje [15]: 

 telekomunikační síť policie a metodicky usměrňuje šifrovou sluţbu, 

 spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a Europol  

MV zabezpečuje plnění úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti vedle působnosti stanovené 

v řadě právních předpisů i v návaznosti na průběţně novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR 

(např. úkoly na úseku terorismu, mezinárodního organizovaného zločinu, proliferace 

(novotvorba) zbraní hromadného ničení, korupce, ţivelní pohromy a další hrozby a rizika 

ohroţující bezpečnost ČR). Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. MV prostřednictvím příslušných sloţek analyzuje situaci v oblasti 
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vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, identifikuje hrozby, posuzuje rizika 

a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci [1]. 

MV řídí ministr vnitra, kterému jsou podřízeny všechny útvary v gesci MV 

(viz. Obrázek č. 1). Zejména náměstci MV se svými úřady a útvary v rámci organizační 

struktury jednotlivých úřadů (např. první náměstek MV, náměstek pro vnitřní bezpečnost atd.) 

Útvary v přímé podřízenosti ministra, jsou [1]: 

 Bezpečnostní odbor  

 Inspekce Policie České republiky  

 Kabinet ministra vnitra  

 Odbor interního auditu a supervize  

 Odbor tisku a public relations  

 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  

 Odbor programového řízení  

 Kancelář ministra vnitra 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-odbor.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/inspekce-policie-ceske-republiky-875232.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/kabinet-ministra-vnitra.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-interniho-auditu-a-supervize.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-tisku-a-public-relations.aspx
http://www.hzscr.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-programoveho-rizeni.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/kancelar-ministra-vnitra.aspx


 

Obrázek 1 - Organizační schéma MV [14] 
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5.2. Řízení a organizace policie  

Česká republika jako stát, který se hlásí k demokratickým hodnotám, je musí umět 

také ochránit. V rámci vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR k tomu slouţí 

jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, a to policie. Jde o samostatný orgán 

s celorepublikovým působením, který je součástí MV. Ministerstvo vytváří podmínky 

pro plnění úkolů policie. Činnost policie řídi Policejní prezidium České republiky v čele 

s policejním prezidentem.  A ten je za její činnost odpovědný ministrovi vnitra. Policie 

vykonává svojí činnost v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Kromě tohoto ústředního útvaru tvoří policie další útvary (viz. Obrázek č. 2). Podle 

organizačního členění jde o útvary s celostátní působností (např. útvar rychlého nasazení, 

útvar pro odhalování organizovaného zločinu, sluţba cizinecké a pohraniční policie atd.) 

a útvary s územně vymezenou působností (krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci 

krajského ředitelství. Podle věcného zaměření činnosti jde o útvar sluţby pořádkové policie, 

sluţby kriminální policie a vyšetřování, sluţby dopravní policie, sluţby správních činností, 

ochranná sluţba, sluţba cizinecké a pohraniční policie, útvar rychlého nasazení, sluţba 

ţelezniční policie, letecká sluţba, pyrotechnická sluţba, sluţba potápěčských činností [1,9]. 

Územní členění výše uvedených sluţeb policie a jejich řízení není jednotné. Důvodem 

je, ţe některé sluţby policie jsou organizovány a řízeny na celorepublikové úrovni (zasahují 

na celém území státu, ale sídlo mají jen v některých krajích). Třeba organizace zásahových 

jednotek, jejich dislokace je jen v některém kraji. Příkladem můţe být zásahová jednotka 

Frýdek-Místek, která je dislokována v Moravskoslezském kraji, ale perimetr jejího působení 

je na území dvou krajů, a to Olomouckého a Moravskoslezského. Některé sluţby působí jen 

v rámci celého státu (ochranná sluţba) a některé působí jak na celorepublikové úrovni 

(centrální řízení), tak i v rámci krajských ředitelství policie, kde jsou přímo podřízeny 

krajským ředitelům a jejich pravomocím (sluţba kriminální policie a vyšetřování, krizové 

řízení). V souvislosti s touto problematikou reflektuje ve velké míře reforma policie, která je 

jiţ v plném proudu. 01. 01. 2010 bylo stanoveno nové územní členění, které odpovídá 

územnímu uspořádání státu. Tím by se měla docílit lepší koordinace spolupráce se státní 

správou a samosprávou a kontrola jejich činnosti a výkonnosti v rámci vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku [1].  
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Obrázek 2 - Organizační schéma policie [16] 
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5.3. Úkoly policie  

Policie plní nepřeberné mnoţství úkolů. K jejich plnění vyuţívá platnou českou 

legislativu, ale i předpisy Evropských společenství nebo mezinárodní smlouvy, které jsou 

součástí právního řádu. V běţném výkonu sluţby policie plní zejména tyto úkoly: 

 chrání bezpečnost osob a majetku 

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření 

k jeho obnovení, 

 vede boj proti terorismu, 

 odhaluje trestné činy a zajišťuje jejich pachatele, 

 koná vyšetřování o trestných činech, 

 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu,  

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob, kterým 

je při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle 

mezinárodních dohod, 

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, 

pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, MV a dalších objektů zvláštního významu 

pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; 

rovněţ zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá 

z mezinárodní dohody, kterou je ČR vázána, 

 dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho 

řízení, 

 odhaluje přestupky, 

 projednává přestupky, pokud tak stanoví zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

 vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů, 

 vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné 

k identifikaci hledaných osob, 

 na základě vyrozumění orgány Vězeňské sluţby ČR provádí úkony související 

s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo 

z výkonu trestu odnětí svobody, 

 zadrţuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochranou výchovou, kteří 

jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání 



23 

 

 zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda, a podílí se 

na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zákona 

č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon), 

 kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla [1,11].  

V předešlém textu byla vysvětlena organizační struktura MV a policie jako orgánů 

státní správy s celorepublikovou působností, jejichţ náplní je vnitřní bezpečnost a veřejný 

pořádek ve státě. V následujícím textu půjde o zaměření se na policii na územní úrovni, a to 

zejména na region Olomouckého kraje. 



24 

 

6. POLICIE ČR V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Nejprve je třeba si říct něco o regionu Olomouckého kraje, aby bylo následně moţno 

lépe pochopit rozloţení sil a prostředků policie v Olomouckém kraji. 

6.1. Charakteristika Olomouckého kraje 

Převáţná část Olomouckého kraje se rozkládá ve střední části Moravy a odtud se vine 

do její severní části, kde sdílí společnou 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem. 

Východní část kraje sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským 

a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. Z hlediska územně-správního 

tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy. Rozloha kraje je 5 266,84 km² 

(tj. 6,7 % z celkové rozlohy ČR). Člení se na pět územně správních celků [17]: 

 Jeseník,  

 Olomouc,  

 Prostějov,  

 Přerov, 

 Šumperk.  

Z geografického hlediska je kraj rozčleněn na jiţní část, kterou tvoří převáţně rovinatý 

terén a severní hornatou část s pohořím Jeseníků s nejvyšší horou Praděd (1492 m. n. m.). 

Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíţ hladině u Kojetína v územně správním obvodu 

Přerov je nejníţe poloţený bod kraje (190 m. n. m.). V okolí Litovle v územně správním 

obvodu Olomouce se nacházejí luţní lesy, jde o chráněnou krajinnou oblast Litovelské 

Pomoraví. Tato oblast je plná ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Další chráněnou 

krajinnou oblastí Jeseníky s nejrozsáhlejším moravským rašeliništěm REJVÍZ [17]. 

Z demografického hlediska má kraj celkem 642 137 obyvatel (k 01. 01. 2009). Počtem 

obyvatel na 1 km² (121,9) se kraj přibliţuje průměrné hustotě osídlení v ČR (132,7). Kraj 

svým geografickým rozloţením tento stav ovlivňuje. V hornaté severní části je hustota 

osídlení nejmenší v územně správním celku Jeseník (57,6) a v územně správním celku 

Šumperk (94,8) [17]. 

Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Celkem je na území 

Olomouckého kraje 398 obcí, ve kterých ţijí občané, z nichţ 30 má přiznán statut města. 
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V nich ţije 57,3 % celkového počtu obyvatel v kraji. Statutárním městem je krajské město 

Olomouc, které k 01. 01. 2009 mělo 100 373 obyvatel [17].  

Lékařskou péči v kraji poskytuje 9 nemocnicí, 13 odborných léčebných ústavů a další 

zdravotnická zařízení. Vzdělání poskytuje 362 mateřských škol, 306 základních škol, 

20 gymnázií, 81 středních odborných škol a 8 vyšších odborných škol. Centrem vzdělání je 

pak Univerzita Palackého v Olomouci [17]. 

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými 

sluţbami. Zemědělská produkce je na vysoké úrovni, na kterou navazuje potravinářský 

průmysl. Z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů 

a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení atd. Infrastruktura kraje, převáţně dopravní 

dostupnost zajišťuje 600 km ţelezničních tratí a 3573 km silnic, z nichţ je pouze 12,3 % 

silnic I. Třídy. Přerov se svým geografickým umístěním se stal hlavním ţelezničním uzlem 

na Moravě. Střední Morava má dobrou silniční síť aţ do předhůří Jeseníků, kde jiţ počet 

a kvalita silnic je na horší úrovni. Je to dáno i malým obydlením a ekonomickými aspekty 

tamního kraje. V okrajové části Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla. Toto 

letiště získalo statut mezinárodního letiště [17]. 

6.2. Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje 

Krajské ředitelství Policie ČR (dále jen „KŘ PČR“) Olomouckého kraje je zřízeno 

na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 

a jeho název, sídlo a územní obvod jsou stanoveny vyhláškou č. 407/2009 Sb., o stanovení 

názvů, sídel a územních obvodů KŘ PČR. KŘ PČR řídí ve svém územním obvodu činnost 

policie při plnění jejich úkolů a povinností s výjimkou věcí v působnosti jiného útvaru policie 

v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy a interními akty řízení [18]. 

KŘ PČR v rámci své působnosti řídí a provádí výkon sluţby a plnění úkolů policie 

v oblasti sluţby pořádkové policie, sluţby dopravní policie, sluţby pro zbraně a bezpečnostní 

materiál, sluţby kriminální policie a vyšetřování, nejde-li o věci v působnosti jiného útvaru 

policie. Podílí se v rozsahu svých úkolů na zpracování koncepcí rozvoje v oblastech 

působnosti Policejního prezídia ČR. Sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní situaci a přijímá 

potřebná opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku (dále jen „VB a VP“). 

V mezích své působnosti analyzuje a kontroluje činnost policie. Koordinuje činnost 

organizačních článků ředitelství při plnění úkolů, které přesahují jejich územní nebo věcnou 

příslušnost. Spolupracuje při plnění svých úkolů s ostatními útvary policie, státními orgány 

a organizacemi, ve stanoveném rozsahu téţ s mezinárodními organizacemi a zahraničními 
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institucemi a bezpečnostními sbory. Podílí se na přípravě a tvorbě dokumentů, dohod a jiných 

interních aktů řízení. Plní úkoly správního orgánu ve správním řízení ve vymezeném rozsahu. 

Propaguje činnost a dobré jméno policie ve svém územním obvodu. Vytváří svým 

organizačním článkům podmínky pro plnění jejich úkolů. Jako organizační sloţka státu 

ekonomicky zajišťuje svůj chod[18]. 

6.3. Organizační členění KŘ PČR Olomouckého kraje 

KŘ PČR Olomouckého kraje je rozděleno do několika samostatných článků, které řídí 

ve třech případech náměstci ředitele KŘ PČR Olomouckého kraje. Jde o náměstka ředitele 

pro vnější sluţbu, náměstka ředitele pro sluţbu kriminální policie a vyšetřování, náměstka 

ředitele pro ekonomiku. Další skupinu tvoří kancelář ředitele KŘ PČR Olomouckého kraje, 

ředitelství pro řízení lidských zdrojů KŘ PČR Olomouckého kraje, odbor vnitřní kontroly 

a v neposlední řadě interní auditor. Členění těchto skupin je znázorněno na schématu 

organizace a řízení KŘ PČR Olomouckého kraje (viz. Obrázek č. 3) 

Vnější sluţba a sluţba kriminální policie a vyšetřovaní (dále jen „SKPV“) jsou 

policejní sluţby, které v rámci územního členění KŘ PČR Olomouckého kraje plní úkoly 

policie v přímém výkonu sluţby a tím zajišťují VB a VP. Kaţdá z těchto sluţeb se člení podle 

územního uspořádání na územní odbory vnější sluţby a územní odbory SKPV pěti územních 

odborů (Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk). Ekonomický článek KŘ PČR 

Olomouckého kraje, který řídí třetí náměstek KŘ PČR, se zabývá plánováním rozpočtu 

a účetnictvím, hospodařením s přiděleným majetkem. Dále pak spravuje informační 

a komunikační technologie a odbor specializovaných činností (pyrotechnická sluţba, potápěči 

atd.). Náplní ředitelství pro řízení lidských zdrojů je odbor sluţební přípravy a odbor 

personálního řízení a odměňování. Jde o článek KŘ PČR Olomouckého kraje, který je 

zaměřen na zdokonalování činností zaměstnanců v přímém výkonu sluţby i mimo něj a jejich 

odměňování. Dále shromaţďuje informace za určitá období, které analyzuje a na základě 

těchto analýz provádí plánování činností na úseku personálním. Kancelář ředitele koordinuje 

činnosti organizační, analyticko-právní, statistické, preventivně informační a krizového řízení. 

Řídí a plánuje ostrahu objektů KŘ PČR Olomouckého kraje a má na starosti oddělení 

utajovaných skutečností a správu a kontrolu osobních údajů a podporu kvality. Posledním 

článkem je odbor vnitřní kontroly, který dbá na dodrţování zákonnosti policistů, policejních 

sloţek i občanských zaměstnanců v rámci KŘ PČR Olomouckého kraje. Protoţe jde 

o ředitelství policie na krajské úrovni, které jiţ hospodaří samostatně, musí mít svého 

interního auditora. Jeho úkolem je kontrola hospodaření KŘ PČR [18]. 



 

Obrázek 3 - Organizační schéma Krajského ředitelství policie [18] 
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7. POLICIE ČR V SYSTÉMU KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 

V předešlé kapitole byla vylíčena organizace policie jako samostatného orgánu státní 

správy, který je podřízen MV. Dále je třeba se zaměřit na krizové plánování těchto dvou 

subjektů v rámci vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Policie má při řešení krizových situací v oblasti VB a VP, jednotný centrálně 

stanovený postup zpracování krizových plánů k řešení krizových situací, včetně pouţití 

standardních krizových opatření. Pro zajištění standardních postupů při řešení krizových 

situací, u kterých jsou nezbytně omezována lidská práva a svobody. Tato bezpečnostní 

krizová opatření jsou plánována a realizována na základě principu centrálního řízení. Jde 

o řídící linii vedoucí od MV přes Policejní prezidium, jednotlivá krajská ředitelství, jejich 

územní odbory aţ po obvodní oddělení policie. Je nezbytné, aby poţadavky územních orgánů 

krizového řízení na policii při dodrţení standardní spolupráce v daném území byly svojí 

formou i obsahem sjednoceny do standardizované podoby [1].  

Základním dokumentem pro přípravu a realizaci krizových opatření v působnosti 

Policie ČR je krizový plán MV, který je na ústřední úrovni rozpracován odborem 

bezpečnostní politiky MV. Rozpracování krizového plánu Policie ČR zabezpečuje skupina 

krizového řízení Policejního prezídia ČR. Na územní úrovni, je příslušnými odděleními 

a skupinami krizového řízení KŘ PČR zpracovávána plánovací dokumentace KŘ PČR [1]. 

7.1. Krizové plánování v oblasti VB a VP 

Specifika krizového plánování v oblasti VB a VP je zásada odstupňovaného uţívání 

moţných opatření a postupů řešení. Ty pak úzce navazují na míru ohroţení nejdůleţitějších 

společenských hodnot a schopnosti státu, zejména jeho odpovědných orgánů a výkonných 

sloţek vyrovnat se se vzniklou krizovou situací [1].  

Při zajišťování vnitřní bezpečnosti působí policie jako další základní sloţky IZS 

(hasičské a záchranné sbory) v oblasti ochrany obyvatelstva. Coţ znamená, ţe v běţném 

výkonu sluţby tyto sloţky nevyuţívají ţádná mimořádná ani krizová opatření. Policie vyuţívá 

svá oprávnění zakořeněná v zákoně o policii [11] při mimořádných událostech, spojených 

s konáním nebo pořádáním velkých politických, sportovních nebo kulturních akcí, 

při demonstracích, dopravních kalamitách atd. Pokud jiţ postupy a opatření uvedená v zákoně 

o policii [11] nebo jiných právních předpisech nestačí a je třeba k zajištění demokratických 

základů a celistvosti státu výraznější omezení práv a svobod, vyuţijí se přiměřeně krizová 
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opatření uvedená v krizovém zákoně [10]. Tato opatření lze pouţít pouze při vyhlášení 

některého krizového stavu [1]. 

Analýza rizik, plánování a provádění krizových opatření policejně bezpečnostního 

charakteru vyţaduje centrální řízení a koordinaci. Tato koordinace je komplexně zaloţena 

na základě jednotného systému krizového plánování MV a Policie ČR. Jde o jednotný systém 

příprav a plánování pro zajištění standardních postupů řešení krizových situací. Tento systém 

je pak metodicky řízen a rozpracován jednotně na úrovni krajských ředitelství a územních 

odborů Policie ČR. Takto nastavený model zabraňuje moţným excesům v plánování [1]. 

7.2. Postup zpracování dokumentů v oblasti VB a VP 

MV ve spolupráci s Policií ČR a orgány krizového řízení zpracuje návrhy typových 

plánů pro oblast VB a VP. Následují meziresortní jednání, která mají odhalit případné 

nedostatky při zpracování. Pokud jiţ není co vytknout danému plánu, můţe jej schválit 

ministr vnitra. Současně s typovými plány je zpracován návrh Katalogu krizových opatření, 

která jsou nezbytná pro řešení krizových situací v oblasti VB a VP [1]. 

Odborné útvary MV a výkonné sloţky odpovědné za řešení bezpečnostních rizik 

rozpracují typové plány do operačních plánů pro jednotlivé stupně řízení. Součástí těchto 

plánů je i stanovení odpovědnosti ostatních orgánů krizového řízení při řešení těchto 

krizových situací [1]. 

Ostatní orgány krizového řízení koordinované na ústřední úrovni MV (Policejní 

prezidium ČR) a na územní úrovni příslušnými útvary Policie ČR a krajskými úřady zpracují 

operační plány pro oblast VB a VP. Sloţky nebo orgány, které nejsou součástí resortu MV, 

si informace musí předávat, tak aby nedošlo k jejich vyzrazení a následnému zneuţití. Tyto 

informace jsou utajovaného charakteru a podle toho se s nimi musí nakládat [1]. 

7.3. Typové plány  

Mimořádné události, k jejichţ řešení je vyhlášen některý z krizových stavů, 

se označuje jako krizová situace. V rámci České republiky byl vytvořen přehled typových 

krizových situací tzv. Typové plány (viz. Tabulka č. 1). Typové plány jsou zpracovávány 

na ústřední úrovni jednotlivými ústředními orgány podle druhu krizové situace. Jejich cílem je 

utřídění a standardizace informací o jednotlivých druzích krizových situací a jejich řešení 

pro účely krizového plánování, vytvoření databází pro informační systém krizového řízení 

a podkladů pro scénář odezvy orgánů krizového řízení v ČR [1]. 
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7.3.1. Výčet typových plánů a jejich zpracovatelé  

Tabulka 1 - přehled typových krizových situací 

P.č. Typ krizové situace (druh ohroţení) zpracovatelé 

1. Dlouhodobá inverzní situace MŢP ČR 

2. Povodně velkého rozsahu MŢP ČR 

3. Jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové situace č. 1 

a 2, jako rozsáhlé lesní poţáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy 

půdy, zemětřesení apod. 

 

MV-GŘ HZS 

ČR 

4. Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších 

reţimů) 

MZd ČR 

5. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně hygienických 

a dalších  

MZe ČR 

6. Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších 

reţimů) 

MZe ČR 

7. Radiační havárie MV-GŘ HZS 

ČR a SÚJB 

8. Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky 

MV-GŘ HZS 

ČR 

9. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – poţáry, 

exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb 

MV-GŘ HZS 

ČR 

10. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem 

zvláštní povodně 

MZe ČR 

11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého 

rozsahu 

MŢP ČR 

12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu MF ČR a 

ČNB 

13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SSHR 

14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie 

velkého rozsahu 

MPaO ČR 

15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe ČR 

16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe ČR 

17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu MZd ČR 

18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu MD ČR 

19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého 

rozsahu 

MPaO ČR 

20. Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu MI ČR a ČTÚ 

21. Migrační vlny velkého rozsahu MV ČR 

22. Hromadné postiţení osob mimo epidemií – řešení následků včetně 

hygienických a dalších reţimů 

MZd ČR 

23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu MV ČR 

24. Narušení funkčnosti poštovních sluţeb velkého rozsahu MPaO ČR 
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Z uvedených typových plánů (mimo typové plány č. 21 a 23) zpracovávají ústřední 

správní úřady na základě metodického pokynu GŘ HZS ČR [19]. 

7.3.2. Typové plány v oblasti VB a VP 

Podle nařízení vlády č. 462/2000 Sb. byly MV v oblasti VB a VP zpracovány tyto 

typové plány:  

 Narušení zákonnosti velkého rozsahu se zaměřuje na hrozby nebo provedení 

závaţných teroristických akcí, závaţného narušení veřejného pořádku, nárůstu závaţné 

majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu a ohroţení demokratických základů 

státu extrémistickými silami. A tyto narušení nelze řešit běţnými prostředky. 

 Migrační vlna velkého rozsahu se zaměřuje na politickou, ekonomickou situaci 

v okolních státech a s tím spojený pohyb cizinců, který by mohl zvýšit tlak na naše 

státní hranice. Tento tlak by byl takového rozsahu, ţe cizinci by vstupovali na naše 

území převáţně nelegálně. A tuto situaci by nešlo řešit běţnými prostředky a postupy, 

proto je nutno vyhlásit krizový stav. 

Policie ČR je výkonnou sloţkou MV, která zabezpečuje přípravu a realizaci většiny 

krizových opatření v těchto dvou typových plánech. Jsou podkladem pro zpracování 

podrobnější operativní dokumentace např. operačních plánů. Současně jsou i metodickým 

vodítkem pro plánování podpory bezpečnostním sloţkám od dalších orgánů krizového řízení 

(např. Ministerstvo obrany ČR atd.) [1]. 

7.4. Katalog krizových opatření 

Jde o dokument, který obsahuje souhrnný přehled a stručný popis krizových opatření. 

Správným způsobem výběru, lze podle druhu, charakteru a rozsahu konkrétní krizové situace 

předcházet jejímu bezprostřednímu vzniku nebo danou krizovou situaci adekvátně řešit. 

Uţitím těchto informací lze sníţit i jejich dopad. Dokument je sloţen z dalších dvou 

dokumentů krizového plánování. Jedním z nich je Seznam krizových opatření, který je 

členěný na oblasti, bloky, skupiny a záznamy opatření. Obsahuje identifikační čísla opatření 

s její stručnou charakteristikou, orgán schvalující realizaci opatření, orgány a instituce, které 

se podílejí na organizaci a řízení. Dále pak orgány a instituce, které se na této realizaci 

podílejí a identifikační kód krizového stavu, při němţ můţe být opatření realizováno. Seznam 

je upraven pro řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Druhým 

dokumentem jsou Katalogové listy krizových opatření, které obsahují identifikační číslo 

opatření se stručnou i výstiţnou charakteristikou a charakteristikou výchozího a cílového 
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stavu. Dále pak orgány schvalující realizaci opatření s uvedením právních norem a předpisů, 

na základě nichţ je opatření realizováno. V neposlední řadě pak poţadované síly, prostředky 

a nezbytné zdroje k realizaci opatření. Poslední je popis činností realizovaných k dosaţení 

poţadovaného cíle [19]. 

V předešlých kapitolách se podařilo ve zkrácené formě vysvětlit fungování orgánů 

státní správy na úseku vnitřní bezpečnosti na různých úrovních řízení a jejich fungování 

v krizovém plánování aţ na místní úroveň. Následující kapitola se bude jiţ zabývat analýzou 

rizik na místní úrovni, kde důleţitou úlohu budou hrát typové plány a z nich vyplívající rizika 

narušující veřejný pořádek a bezpečnost. 
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8. ANALÝZA SOUVZTAŢNOSTI 

Důleţitou činností je vyhledávání rizika. Analýza souvztaţností je jedna z metod, 

kterou lze pro tuto činnost pouţít. Řešení analýzy probíhá v jednotlivých etapách. Kaţdá 

etapa samostatně má svou vypovídací schopnost, můţeme přijímat určité dílčí závěry, 

ale samozřejmě jsou podkladem pro celkové hodnocení.  

Vyhledávání zdrojů potenciálního rizika je prvotním krokem, který musíme provést 

před tím, neţ začneme přemýšlet o sběru informací. K určení těchto zdrojů je nutné vědět, 

pro jaký účel analýzu budeme provádět. Analýza v této části práce je zaměřena na stanovení 

všech rizik narušujících veřejný pořádek a bezpečnost na území Olomouckého kraje. 

V tabulce tato rizika označíme jednotlivými typovými plány (např. typový plán č. 1 – 

dlouhodobá inverzní situace bude označen jako TP1 atd.), jejichţ působení můţe vyvolat 

narušení veřejného pořádku a bezpečnosti v kraji. 

Jako první krok provedeme sběr dat a jejich zpracování. Aby data měla reálnou 

hodnotu, je zapotřebí mít k dispozici údaje za nějaké období. V odborné literatuře je uvedena 

doba 3 – 5 let. Zvolil jsem období 3 let, důvodem kratšího období je reálnější hodnota těchto 

dat. Budeme sledovat informace o počtu událostí v jednotlivých letech. Je výhodné tyto údaje 

zapisovat do tabulky (viz. Tabulka č. 2). Z následujícího vyhodnocení jednotlivých částí 

statistických dat si lze jiţ udělat obrázek, o směru posuzovaných rizik. Tato část bývá pracná, 

protoţe kaţdý z uvedených údajů můţe být hodnocen samostatnou analýzou.  

Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání moţných vzájemných 

vazeb mezi sebou. Tento krok má zásadní význam a je nutné věnovat mu maximální 

pozornost. Opět bude vhodné pouţít tabulku, ve které vytvoříme „matici“, kde na ose X 

a ose Y naneseme shodné prvky posuzovaného systému. Do diagonály zapíšeme ve všech 

políčkách 0. Pro vlastní hodnocení pouţíváme hodnot 0=NE a 1=ANO. Hodnotíme kaţdý 

prvek systému s kaţdým prvkem systému. Výsledky zapisujeme do tabulky. Nakonec sečteme 

ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel.  

Dalším krokem bude výpočet koeficientů. Vypočtené hodnoty zapíšeme do tabulky, 

kterou pak pouţijeme pro další zpracování.  

Závěrečnou částí analýzy souvztaţností je grafické vyhodnocení. Do grafu vyneseme 

všechny body z předcházející tabulky. Graf pak následně musíme rozdělit do čtyř kvadrantů. 

Kde budou umístěny osy X a Y, stanovíme je výpočtem [3].  
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8.1. Sběr a zpracování dat: 

Tabulka 2 - přehled počtu událostí v posledních 3 letech 

Druh 

události 

Počet událostí 
2007 2008 2009 % 

TP 1 0 0 0 0 

TP 2 111 0 298 0,87 

TP 3 187 446 1 1,36 

TP 4 0 0 0 0 

TP 5 0 0 0 0 

TP 6 0 0 0 0 

TP 7 1 0 0 0 

TP 8 260 261 245 1,64 

TP 9 6 1 0 0,01 

TP 10 0 0 0 0 

TP 11 0 0 0 0 

TP 12 0 0 0 0 

TP 13 0 0 0 0 

TP 14 0 0 1 0 

TP 15 0 0 0 0 

TP 16 0 0 0 0 

TP 17 0 0 0 0 

TP 18 40 41 40 0,26 

TP 19 0 0 0 0 

TP 20 0 0 0 0 

TP 21 0 0 0 0 

TP 22 0 0 0 0 

TP 23 15734 14883 14235 95,86 

TP 24 0 0 0 0 

Celkem 

případů 

16339 15632 14820  

Data uvedená v tabulce jsou informace o událostech v jednotlivých oblastech, které 

zastupují typové plány. Jde o události na území Olomouckého kraje, jejichţ souhrn byl získán 

na internetových stránkách správních úřadů zajišťujících výkon státní správy v dané oblasti. 

Tyto údaje budou pouţity k dalšímu zpracování tak, ţe se k procentuálnímu zastoupení 

jednotlivých rizik za poslední 3 roky bude přihlíţet při samotné analýze souvztaţnosti. Přitom 

je třeba vycházet z narušení velkého rozsahu. Pojem „velký rozsah“ není v ţádné literatuře 

definován. Po konzultaci s odborníky na krizové řízení je třeba určit hranici velkého rozsahu! 

Pro hodnocení se proto pouţije „zvláštní stupeň poplachu IZS“, který je definován v § 24 

vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Tento stupeň 

poplachu je vyhlašován v případě, ţe ohroţuje více jak 1000 osob, zasahuje na více jak 1 km², 

svojí plochou působí na urbanistické celky atd. V takovém případě uvedená data v tabulce 

splňují dvě události. Jde zejména o povodně v roce 2007 a 2009. 



8.2. Identifikace rizika: 

Tabulka 3 - přehled identifikace rizik 

 

 

Rb Ra 

IDENTIFIKACE 

RIZIK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ΣKar 

1 TP 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 TP 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 TP 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4 TP 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 

5 TP 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

6 TP 6 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 

7 TP 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

8 TP 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

9 TP 9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

10 TP 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

11 TP 11 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

12 TP 12 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 11 

13 TP 13 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 

14 TP 14 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9 

15 TP 15 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 

16 TP 16 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 

17 TP 17 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 

18 TP 18 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

19 TP 19 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

20 TP 20 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 

21 TP 21 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 13 

22 TP 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 13 

23 TP 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 19 

24 TP 24 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9 

 ΣKrb 3 21 19 5 6 6 19 15 13 15 6 8 10 7 2 5 4 7 1 0 2 3 20 0  
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Pro snadnější identifikaci jsou sloupky i řádky označeny čísly 1-24. Číslice 1 pak 

znamená typový plán „Dlouhodobá inverzní situace“ a to jak v řádku, tak i ve sloupci 

označeném číslicí 1. Postup hodnocení je jednoduchý. Můţe TP1 – dlouhodobá inverzní 

situace (Ra) vyvolat TP2 – povodeň (Rb)? Odpověď podloţená zkušenostmi je NE, 

to znamená, ţe zapíšeme hodnotu „0“. Takhle se postupně ptáme na vzájemnou provázanost 

mezi jednotlivými riziky, které jsou uvedeny v jednotlivých typových plánech. V úvahu 

musíme brát i rizika, která mohou dva zkoumané subjekty následně vyvolat jako vedlejší 

produkt. Třeba narušení veřejného pořádku a bezpečnosti v dané lokalitě ohroţené 

mimořádnou událostí. Ve sloupcích i řádcích se následně provede sumarizace ∑Krb a ∑Kar. 

V diagonále budou uvedeny „0“. Vycházíme z předpokladu, ţe riziko nemůţe vyvolat zase 

stejné riziko. 

8.2.1. Výpočet koeficientů Kar a Kpr: 

Kar = [  Σ Kar / ( x – 1 )] * 100 (rovnice č. 1) 

Kpr = [  Σ Krb / ( x – 1 )] * 100 (rovnice č. 2) 

X – počet hodnocených rizik celkem. 

Kar – koeficient procentního vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána 

rizikem Ra. 

Kpr – koeficient procentního vyjádření počtu vyvolaných rizik. 

Výsledná tabulka: 

Tabulka 4 - přehled výsledků koeficientů v ose x a y 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kar [%] x 17,39 13,04 13,04 34,78 21,74 30,43 21,74 21,74 26,08 17,39 30,43 47,82 

Kpr [%] y 13,04 91,30 82,61 21,74 26,08 26,08 82,61 65,22 56,52 65,22 26,08 34,78 

RIZIKO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Kar [%] x 30,43 39,13 47,82 47,82 47,82 43,48 34,78 39,13 56,52 56,52 82,61 39,13 

Kpr [%] y 43,48 30,43 8,69 21,74 17,39 30,43 4,35 0 8,69 13,04 86,95 0 
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8.2.2. Graf souvztaţnosti: 

Graf č. 1 - graf souvztaţnosti s výslednými body rizik 

 

8.2.3. Výpočet poloh os: 

Je třeba stanovit spolehlivost systému, s jakou optimální mírou chceme mít daný 

systém bezpečný. Po diskuzi s odborníky krizového plánování je těţké určit optimální míru 

spolehlivosti. Jde zejména o subjektivní pohled jednotlivce zpracovávajícího danou analýzu. 

Doporučuje se, proto vypracovat analýzu z více úhlů za pouţití více analytických metod 

(přesnější výsledky). Pro tuto analýzu je postačující zvolit s = 80 % (procento spolehlivosti 

 s = 0-100). Z tabulky 1. se určí minimální a maximální hodnoty (Kar min., Kar max., Kpr max., 

Kpr min.). 

Osa 1 – je rovnoběţkou s osou Y O1 = 100 - [(Kar max. – Kar min.) : 100] * s (%) 

O1 = 100 - [(82,61 – 13,04) : 100] * 80 = 55,66% 

Osa 2 – je rovnoběţkou s osou X O2 = 100 - [(Kpr max. – Kpr min.) : 100] * s (%) 

O2 = 100 - [(91,30 – 0) : 100] * 80 = 73,04 % 
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Graf č. 2 - Graf souvztaţnosti s výslednými body rizik, doplněný o osy x a y dělící jednotlivé kvadranty 
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Výsledný graf určil jednotlivá rizika v jednotlivých kvadrantech z hlediska moţnosti 

vzniku mimořádné události podle jejich vzájemné souvztaţnosti.  

I. kvadrant – oblast primárních a sekundárních rizik. V dané oblasti vyšlo riziko  

23 – narušení zákonnosti. 

II. kvadrant – oblast sekundárních rizik (následně hrozící mimořádná událost). V dané 

oblasti vyšlo několik potenciálních rizik. Zejména riziko 2 – povodně, 3 – jiné ţivelní 

pohromy, 7 – radiační havárie, 8 – havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky, 9 – jiné technické a technologické havárie (exploze, 

destrukce), 10 – narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní 

povodně. 

III. kvadrant – oblast, kde nehrozí ţádná primární rizika. V dané oblasti se nenachází 

ţádné riziko.  

I. II. 

III. IV. 
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IV. kvadrant – relativní bezpečnost. V dané oblasti vyšlo nejvíce hodnocených rizik. 

Zejména riziko 1 – dlouhodobá inverzní situace, 4 – Epidemie, 5 – Epifytie, 6 – Epizootie, 

11 – znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi, 12 – narušení finančního 

a devizového hospodářství státu, 13 – narušení dodávek ropy a ropných produktů,  

14 – narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie, 15 – narušení dodávek 

potravin, 16 – narušení dodávek pitné vody, 17 – narušení dodávek léčiv a zdravotnického 

materiálu, 18 – narušení funkčnosti dopravní soustavy, 19 – narušení funkčnosti veřejných 

telekomunikačních vazeb, 20 – narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb,  

21 – migrační vlny, 22 – hromadné postiţení osob mimo epidemií, 24 – narušení funkčnosti 

poštovních sluţeb. 

8.3. Závěr: 

V hodnoceném systému vyšlo jedno riziko primárně nebezpečné (23 – narušení 

zákonnosti) a je potřeba se mu více věnovat a snaţit se najít moţnosti jak toto riziko sníţit 

na minimum. Zejména ve spojitosti s narušením veřejného pořádku a bezpečnosti 

v Olomouckém kraji. Dále jsou zde sekundární rizika, u kterých hrozí nebezpečí vzniku 

mimořádné události, kterým je potřeba se věnovat hlouběji, tak jako u primárního rizika. 

U těchto sekundárních rizik jde zejména o to, ţe pokud vyvolají mimořádnou událost, 

se vznikem takové události se zvyšuje i riziko vzniku narušení veřejného pořádku 

a bezpečnosti. 

8.4. Zhodnocení analýzy 

Na základě provedené analýzy a jejího výsledku je třeba se zaměřit převáţně 

na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti (dále jen „VP a B“) ve spojitosti s jakýmkoli 

narušením zákonnosti. Uţ z podstaty tohoto typového plánu je patrné, ţe většina narušení 

zákonnosti velkého rozsahu bude mít za následek narušení VP a B. Toto riziko je třeba 

i nadále analyzovat pomocí dalších analýz dle stávající geografické, demografické situace 

v regionu. Nejen analýza rizik vznikajících na území regionu můţe být příčinou narušení VP 

a B. K narušení VP a B můţe téţ dojít na základě vyvíjející se situace v okolních regionech 

nebo i v důsledku změny politické situace v okolních státech. Jde zejména o antropogenní 

vlivy, které jsou příčinou narušení VP a B. Mezi tyto vlivy patří i sekundární rizika jako 

radiační havárie, havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky, jiné technické a technologické havárie (exploze, destrukce) nebo 

narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně. 
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Další rizika, která mohou vyvolat narušení VP a B dle provedené analýzy 

souvztaţnosti jsou naturální rizika jako povodně či jiné ţivelní pohromy. Tyto přírodní vlivy 

jsou sekundárními riziky, s kterými jde v ruku v ruce narušení VP a B. 

V nespolední řadě se nesmí opomíjet ani rizika, která v analýze vyšla jako oblast 

relativní bezpečnosti. Ted jsou tato rizika bezpečná, ale s odstupem času se situace můţe 

změnit, proto je třeba situaci v regionu neustále monitorovat a na základě zjištěných 

skutečností adekvátně reagovat. K tomu nám slouţí plánovací dokumentace, podle které 

můţeme danou situaci lépe zvládnout. 
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9. NÁVRH DOKUMENTACE 

Nejprve je potřeba zhodnotit stávající dokumentaci ve spojitosti s analyzovanými 

výsledky. Pokud bude stávající dokumentace nevyhovující nebo vyhovující jen s části, pak je 

potřeba ji přepracovat nebo upravit na analyzované hrozby. Stávající dokumentací, kterou je 

třeba přepracovat nebo upravit je operační plán narušení zákonnosti velkého rozsahu 

pro území Olomouckého kraje. Po provedeném zhodnocení bude operační plán přepracován 

nebo doplněn tak, aby mohl být pouţit pro stávající rizika (viz. Příloha č. 1). 

Jak, jiţ bylo zmíněno v základních pojmech, jde o přílohovou část krizového plánu 

nezbytnou ke zvládnutí krizové situace, která pro konkrétní druh krizové situace na daném 

území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení 

a zabezpečení. Stávající operační plán je třeba rozdělit a zhodnotit v jednotlivých částech. 

9.1. Úvodní informace  

Operační plán vychází z doporučených krizových opatření, typových postupů a zásad 

pro řešení krizové situace, které jsou uvedeny v typových plánech MV a dalších ústředních 

správních úřadů, právních předpisech a specifických krizových opatření (katalogových 

listech). Vzhledem k variantním moţnostem vzniku a průběhu různých krizových situací 

nelze detailně naplánovat veškerou činnost a postupy při jejím řešení. Z těchto důvodů je 

nutné pruţně reagovat na vzniklou situaci a přijímat odpovídající opatření. V této části 

operačního plánu jsou informace, které obecně charakterizují krizovou situaci, popisují 

příčiny vzniku a trvání krizové situace (jejich výčet). Následuje rozsah krizové situace 

a intenzita dopadu jejího působení na různé oblasti společnosti. 

Tuto část operačního plánu není potřeba upravovat, jde o základní informace 

ke krizové situaci.  

9.2. Všeobecné zásady, postupy a přijímaná opatření 

V této kapitole jsou všeobecné zásady, postupy a opatření, která jsou aplikována 

v různých fázích moţného ohroţení krizovou situací. Jde o zvýšená bezpečnostní opatření 

při hrozbě vzniku a při vzniku krizové situace jako jsou zpřísněné kontroly a pohyby osob 

v oblastech moţného zasaţení atd. Při průběhu krizové situace jde o různá omezení, zamezení 

a nařízení zajišťující VP a B. Můţe jít např. o omezení pohybu osob na určeném území, 

zamezení dalšího šíření následků krizové situace, případná eliminace nebezpečí atd. 

Při likvidaci následků krizové situace jiţ nehrozí primární riziko dané hrozby, ale jsou tu jisté 
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aspekty vzniku jiné krizové situace. Proto je důleţitý sběr dat o nezákonné činnosti a různých 

typech narušení VP a B pro další vyhodnocení informací důleţitých k předcházení těmto 

krizovým situacím. 

V této části jsou jiţ obsaţeny všeobecné informace reakce na krize. Jak na ně reagovat 

v různých fázích hrozby nebo vzniku v rámci narušení zákonnosti v kraji. Tato část svým 

obsahem reaguje jak na primární, tak na sekundární rizika. Ale jak jiţ bylo zmíněno, jde 

o rizika, která se mohou měnit s postupem času a na základě ostatních faktorů v regionu, jako 

např. politické situace, geografického a demografického působení a dalších vnějších vlivů. 

Proto se tato část operačního plánu v zásadě nemusí měnit. 

9.3. Postup a přijímaná opatření ke krizové situaci 

Velice důleţitou kapitolou operačního plánu jsou postupy a přijímaná opatření a jejich 

realizace ke krizové situaci. Součástí tematického okruhu je organizace sil a prostředků 

důleţitých ke zdárnému potlačení všech variant narušení zákonnosti směřujících 

k opětovnému zajištění VP a B v dané lokalitě. Ke koordinaci sil a prostředků je nezbytné mít 

přehled moţných spojení a jejich variant, v případě ztráty jednoho druhu spojení, nahrazení 

jiným druhem spojení. Další částí kapitoly je katalog krizových opatření, který má dvě sloţky, 

a to seznam krizových opatření, jejichţ výčet je uveden v tabulce č. 5. a katalogové listy.  

Katalogové listy jsou vazbou na uvedené události v seznamu krizových opatření, které 

jsou rozpracovány v plánech konkrétních činností. Obsahují podrobnější charakteristiku 

(popis) jednotlivých mimořádných událostí a moţných opatření na jejich předcházení 

případnému potlačení v Olomouckém kraji. Dále jsou zde uvedeny kompetentní orgány 

nařizující realizaci jednotlivých opatření s výčtem právních norem, které umoţňují realizovat 

daná opatření. Nejdůleţitější součástí katalogových listů jsou síly a prostředky a jejich 

struktura a vyuţití na jednotlivá krizová opatření, s popisem jejich činnosti. 

Po prostudování této části operačního plánu, jsem došel k závěru, ţe zde dochází 

k malé změně. Tou změnou je dle provedené analýzy a struktury policie v kraji, zvýšení počtu 

sil a prostředků k zajištění VP a B a jejich lepší koordinace s ostatními správními úřady 

v kraji. 

9.4. Přílohová část 

Jedná se o samostatnou kapitolu, která uvádí přehled pouţitých příloh operačního 

plánu. Jde zejména o přehled sil a prostředků KŘ PČR Olomouckého kraje – příloha č. 1, 

Přehled sil a prostředků městské policie v Olomouckém kraji – příloha č. 2, plán spojení KŘ 
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PČR Olomouckého kraje se sloţkami IZS a s pracovišti krizového řízení – příloha č. 3, 

seznam fyzických osob, které se podílely na zpracování operačního plánu – příloha č. 4.  

Tato část prošla změnou, která je neveřejná, proto informace, které tohoto charakteru 

jsou nahrazeny písmenem „X“. 
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10.  ZÁVĚR 

Tato práce umoţňuje nahlédnout do systému krizového plánování v gesci MV 

a Policie České republiky, zejména ve spojitosti s narušením zákonnosti a zajištěním VP a B 

na území Olomouckého kraje. 

Nejprve je vymezen právní rámec, ze kterého vychází krizové řízení a plánování 

v České republice. Je zde vytvořen souhrn určité posloupnosti nejdůleţitějších právních 

norem podle právní síly, jako jsou ústavní zákony, zákony, vyhlášky, nařízení vlády. Nebyly 

opomenuty ani nařízení MV, která jsou závazná zejména pro Policii České republiky.  

Pro lepší orientaci v problematice je čtenář seznámen se základními pojmy. Po výčtu 

právních norem a základních pojmů se čtenář můţe seznámit s organizační strukturou MV 

a policií na ústřední úrovni. Následně s policií na územní úrovni, zejména v Olomouckém 

kraji. Na toto navazuje problematika krizového plánování v gesci MV a Policie České 

republiky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi obsáhlé téma, je krizové plánování čtenáři 

podáno tak, aby získal základní přehled o plánování krizových orgánů MV a Policii ČR. 

Hlavní směr krizového plánování je zaměřen na VB a VP. 

Tvorba dokumentu v krizovém plánování je proces směřující k potlačení moţných 

hrozeb (rizik). U Policie ČR jde u narušení zákonnosti k zajištění VP a B. U kaţdé hrozby je 

třeba nejprve provést souhrn statistických údajů v oblasti zájmu (lokalitě). Takto získané 

údaje jsou vyuţity pro analýzu rizik v dané oblasti. V tomto případě jsem vyuţil analýzu 

souvztaţnosti všech moţných rizik uvedených v typových plánech ve spojitosti mezi sebou 

samými a moţností vzniku vedlejšího efektu narušení VP a B. Na základě výsledku analýzy, 

grafu souvztaţnosti a rozmístěných poloh os, byla zjištěna primární a sekundární rizika 

v Olomouckém kraji. Následným zhodnocením analýzy byl vytvořen prostor pro úpravu nebo 

doplnění stávající dokumentace. 

Pro lepší orientaci v textu bakalářské práce jsem úpravu stávající dokumentace, 

Operační plán narušení zákonnosti velkého rozsahu v Olomouckém kraji uvedl jako přílohu, 

s naznačením vlastního obsahu. Číslování stránek jak plánu, tak bakalářské práce je 

zachováno shodně. Přílohy plánu jsou číslovány samostatně pod přílohou č. 1 v rámci celé 

bakalářské práce. Pouze u číslování obrázků, tabulek a grafů je zachována chronologická 

posloupnost celé práce.  

Operační plán je koncipován jako dokument, který je v praxi neveřejný. 

Proto informace v něm uvedené jsou z větší části publikovány jako informace, které 
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v některých pasáţích nahrazují písmena „X“. Nejprve je uvedena obecná charakteristika, 

příčiny, rozsah a intenzita KS. Následují všeobecné zásady, postupy a přijímaná opatření 

při hrozbě, vzniku, průběhu a likvidaci následků KS. Dále je uveden postup a přijímaná 

opatření ke KS, a to opatření a jejich realizace, rozdělení sil a prostředků policie a plán jejich 

spojení. Další důleţité informace jsou uvedeny v přílohách plánu. V příloze č. 1 je uveden 

přehled sil a prostředků KŘ PČR Olomouckého kraje, v příloze č. 2 je uveden Přehled sil 

a prostředků městské policie v Olomouckém kraji, v příloze č. 3 je uveden plán spojení KŘ 

PČR Olomouckého kraje se sloţkami IZS a s pracovišti krizového řízení a nakonec v příloze 

č. 4 je uveden seznam fyzických osob, které se podílely na zpracování operačního plánu. 

Závěrem lze říci, ţe hlavní cíle, které byly vytýčeny v úvodu bakalářské práce, 

se podařilo naplnit.  
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11.  SEZNAM ZKRATEK 

ČR Česká republika  

DI Dopravní inspektorát 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky  

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky  

IZS Integrovaný záchranný systém  

KŘ Krajské ředitelství  

KŘ PČR Krajské ředitelství Policie České republiky 

KS Krizová situace  

KŠ Krizový štáb  

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

KZOS Krajské zdravotnické operační středisko 

MU Mimořádná událost 

MP Městská policie  

MV Ministerstvo vnitra  

OPIS Operační a informační středisko  

OHS Oddělení hlídkové sluţby 

OOP Obvodní oddělení Policie 

SKPV Sluţba kriminální policie a vyšetřování  

ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky  

ÚO VS Územní odbor vnější sluţby 

ÚO SKPV Územní odbor sluţby kriminální policie a vyšetřování 

ÚO KŘ PČR Územní odbor Krajského ředitelství Policie České republiky 

VP a B Veřejný pořádek a bezpečnost  

ZZS Zdravotnická záchranná sluţba 
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nevojenských krizových situací řešících narušení zákonnosti velkého rozsahu. 
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Příprava a postupy organizačního článku k plnění úkolů při vzniku hrozby krizové 

situace, za krizové situace a při ochraně zaměstnanců před moţnými dopady krizové situace 

jsou řešeny v další interní dokumentaci. 

Vzhledem k variantním moţnostem vzniku a průběhu různých krizových situací nelze 

detailně naplánovat veškerou činnost a postupy při jejím řešení. Z těchto důvodů bude nutné 

pruţně reagovat na vzniklou situaci a přijímat odpovídající opatření. 

Pro zabezpečení krizových opatření a operativní řešení krizové situace bude podle 

potřeby aktivován krizový štáb organizačního článku. 

1.1.  Charakteristika krizové situace 

Jde o závaţné a úmyslné narušování zákonů a bezpečnosti ČR na území Olomouckého 

kraje s cílem ohrozit ţivoty a zdraví občanů, materiální hodnoty, ţivotní prostředí, 

demokratický systém a společenský ţivot. Krizová situace (dále jen „KS“) je 

charakterizována tím, ţe není moţné ji zvládat běţnými prostředky a postupy bezpečnostních 

sil. Dále je zde velké riziko, pokud vzniklou situaci nebudeme řešit, mohou být ohroţeny 

samotné základy právního a demokratického zřízení státu. Toto ohroţení vnitřní bezpečnosti 

lze částečně předvídat, zejména na základě protispolečenského jednání spojeného 

s narušováním VP a B velkého rozsahu (protizákonné projevy). Na základě jejich intenzity 

a závaţnosti těchto výhrůţek. V nemalé míře na to má i vliv zhoršující se mezinárodní 

situace, v poslední době zejména prohlubující se hospodářská krize apod. Neměly by se ani 

opomíjet protizákonné projevy či jednání, které mohou být vyvolány jinými vlivy neţ jen 

antropogenními. 

1.2.  Příčiny vzniku a trvání KS  

Výčet moţných příčin: 

- malá znalost práva a právních důsledků, 

- špatná sociálně ekonomická situace v Olomouckém kraji, 

- rasové a rasově motivované, národnostní a náboţenské konflikty, 

- přesun extrémismu a jiných ideologií ze zahraničí, 

- aktivity radikálních extrémistů na území Olomouckého kraje, 

- nezákonné projevy cizinců na území Olomouckého kraje v důsledku hospodářské krize, 

- nezákonné projevy občanů v důsledku vzniku pohromy, 

- vyuţití společenské nestability, mimořádných událostí a krizí asociálními ţivly 

k vlastnímu obohacení, 



53 

 

- reakce na špatná politická rozhodnutí, 

- hromadné vzpoury a útěky vězňů z věznic na území Olomouckého kraje. 

S velkou pravděpodobností lze předpokládat, ţe tento výčet nemusí být konečný. 

Podle politického uspořádání a dalších vlivů v regionu se mohou příčiny měnit nebo i působit 

společně, coţ zvýší riziko vzniku KS. Příčiny vzniku KS mohou ve většině případů souviset 

s motivací pachatelů. Zejména se můţe jednat o: 

- pokus násilně prosazovat politické, náboţenské nebo majetkové zájmy jednotlivců 

i skupin osob, 

- snahu prosazovat své zájmy pomocí teroristických činů a s tím spojeného zastrašování, 

- nedovolené ozbrojování výbušninami, municí nebo zbraněmi s cílem dalšího páchání TČ, 

- jednání psychicky narušených jedinců, kteří mají tendence se takového jednání dopouštět, 

- konflikty pracovně právních sporů, které byly řešeny negativně pro pachatele 

(např. propuštění ze zaměstnání apod.) 

1.3.  Rozsah KS 

Největší rozsah KS bude znát v místech největší kumulace osob. Jde o jiţní oblasti 

Olomouckého kraje, kde je velká koncentrace hospodářsky a ekonomicky prosperujícího 

území s velkou zalidněností. 

1.4.  Intenzita dopadu KS 

Na životy a zdraví občanů: 

- projevy rasové nebo jiné neţ rasové nesnášenlivosti, pokud budou spojeny s davovým 

šílenstvím nebo jinými aspekty, které mohou vést k masovému ohroţení ţivotů a zdraví, 

- kriminalita organizovaných skupin ohroţujících ţivoty a zdraví osob, 

- úmrtí osob při pohromách, poškození zdraví osob zraněním. 

Na zničení nebo poškození majetku: 

- kriminalita velkého rozsahu (hospodářská) povede k velkým majetkovým škodám, 

- nebezpečí rabování obchodů, skladišť, kulturních a historických památek v oblastech 

napadených KS, 

- rabování nebo poškození strategických institucí, zařízení nebo obecně prospěšných 

zařízení v Olomouckém kraji. 

Na poškození životního prostředí: 
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- devastace území Olomouckého kraje pohromami vyvolanými člověkem (sekundární 

riziko),  

- moţnost vzniku rozsáhlých poţárů v severních oblastech Olomouckého kraje, po vzniku 

nemoţnost běţného vstupu, 

- pravděpodobnost vzniku povodní v jiţních oblastech Olomouckého kraje, po vzniku 

nemoţnost běţného vstupu. 

Na ekonomiku: 

- narušení ekonomických a finančních vazeb 

- narušení objektů kritické infrastruktury (dále jen „KI“) – dopravy, dopravních cest, 

zásobování, komunikačních cest apod. 

- náklady (investice) do budoucnosti na preventivní opatření budovaná k zamezení vzniku 

KS. 

Na sociální oblast: 

- potřeba zvýšeného vyuţití sociálního a zdravotnického zabezpečení v místech pohrom, 

útoků nebo konfliktů, 

- pravděpodobnost vzniku vnitřní migrace osob ze zasaţeného území. 

Na mezinárodní oblast: 

- eliminace extrémistických, náboţenských, politických či jiných hnutí a organizací 

na území Olomouckého kraje můţe vyvolat mezinárodní dopad (konflikt se státem 

či státy, které ideologicky sympatizují nebo podporují tato hnutí či organizace), 

- při ohroţení společenské a bezpečnostní stability státu, dojde ke sníţení schopnosti dostát 

mezinárodním závazkům, v návaznosti na případné plnění určitých úkolů státní správy 

ze strany Olomouckého kraje, 

- zaměřit mezinárodní spolupráci na vyţadování zahraniční pomoci ve vztahu 

k Olomouckému kraji. 

Na jinou oblast: 

- rozsáhlé narušení zákonnosti povede svým celospolečenským významem k ohroţení 

správního a politického systému, při špatném a nepřiměřeném nebo pasivním postupu 

můţe vyvolat rozsáhlé vystoupení veřejnosti proti stávajícím politickým a mocenským 

strukturám. 
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2. Všeobecné zásady, postupy a přijímaná opatření 

2.1.  Při hrozbě vzniku KS 

- zvýšená ostraha vnitřní hranice Schengenského prostoru s Polskou republikou, 

- regulace vstupu a pobytu cizinců na území Olomouckého kraje, 

- zabezpečení zvýšené ostrahy objektů zvláštního významu a dalších stanovených objektů, 

zpřísnění kontroly a pohybu osob v těchto objektech, 

- zpřísnění reţimu kontroly, vstupu a střeţení důleţitých úřadů, 

- zvýšený výkon hlídkové a obchůzkové sluţby k ochraně VP a B osob a majetku, 

- zvýšená ostraha infrastruktury, zejména důleţitých dopravních uzlů, 

- zintenzivnění operativní činnosti v oblastech hrozby (vytypovaných v rámci 

Olomouckého kraje), 

- zvýšený dohled na BESIP s cílem neblokovat přístupové a odvodové trasy, 

- zajistit posílení nejvíce zatíţených sloţek Policie ČR, 

- uzavření určených úseků a provádění odklonu dopravy, 

- zajištění ochranných prostředků (masek), přístrojů na identifikaci a diagnostiku ZHN 

(radiologické, biologické a chemické), zařízení pro mobilní průzkum, odmořovací 

soupravy a prostředky apod. 

- zabezpečení zásobování sloţek IZS a ohroţeného obyvatelstva vodou, potravinami, 

pohonnými hmotami a energií a s tím spojené zajištění ochrany těchto zdrojů, 

- zvýšená opatření při kontrole bankovních a jiných finančních operací. 

2.2.  Při vzniku KS 

- zpřísnění kontrol a pohybu osob v oblastech zasaţení, 

- zpřísnění evidence pobytu osob v Olomouckém kraji, 

- zvýšení kapacit vyšetřovacích orgánů a soudů, 

- zvýšení kapacit vazebních věznic a ostatních věznic v kraji, 

- zabezpečení střeţení opuštěných, vyklizených prostor pořádkovými silami Policie ČR, 

- nařízení omezení nebo zákazu shromaţďování na veřejných prostranstvích, 

- zabezpečení příjezdových a odjezdových tras pro zasahující jednotky a evakuaci 

raněných, 

- zvýšený dohled na VP a B při evakuaci osob a v místech jejich náhradního ubytování 

(zvýšené riziko narušení VP a B), 
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- mobilizovat prostředky k zabezpečení evakuace, vody, potravin, léků, ubytování apod., 

včetně bezprostředního zajištění majetku evakuovaných osob atd., 

- zavést specifický reţim k zadrţeným osobám či pachatelům TČ (stanovit místo, kde 

budou zadrţováni, v jakém reţimu, jak dlouho, dostupnost soudce, státního zástupce atd.). 

2.3.  Při průběhu KS 

- omezení pohybu osob na určeném území Olomouckého kraje, 

- nařízení omezení a zákazu vycházení v určeném čase a lokalitách, 

- uzavření určitých úseků na vnitřní hranici Schengenského prostoru s Polskou republikou, 

- zpřísnění reţimu uţívání zbraní, výbušnin či jiných nebezpečných látek (např. jedů apod.), 

- posílení ostrahy objektů zvláštního významu a zvýšený dohled nad nimi, 

- zajistit VP a B v místech ohroţení a na území, pro které byl vyhlášen krizový stav, 

- plnění úkolů ve zkráceném trestním řízení při odhalování, dokumentování a předávání 

pachatelů TČ, zejména násilné a úmyslné TČ, 

- zapojit sdělovací prostředky do podpory činnosti řešení KS, 

- zamezení dalšího šíření následků KS, eliminace nebezpečí, důsledné plnění pokynů KŠ 

Olomouckého kraje. 

2.4.  Při likvidaci následků KS 

- zabezpečení sběru dat o nezákonné činnosti a různých typech narušení VP a B pro trestní 

řízení, 

- vytěţení informací a analýza událostí, ke kterým došlo k provedení vhodných 

preventivních opatření k předcházení obdobných nezákonných činností, 

- postupné obnovování demokratických práv a svobod v návaznosti na zlepšování 

bezpečnosti v Olomouckém kraji, 

- obnova běţného výkonu a činnosti jednotlivých sloţek Policie ČR. 

3. Postup a přijímaná opatření ke KS  

3.1.  Opatření a jejich realizace 

- zintenzivnění zpravodajské činnosti a dalšího sběru a vyhodnocování situací 

se zaměřením zejména na monitorování radikálních a extrémistických skupin, 

organizovaného zločinu apod. včetně pohybu cizinců na území Olomouckého kraje (gesce 

– zpravodajské sluţby, cizinecká policie, KŘ PČR Olomouckého kraje, orgány veřejné 

správy Olomouckého kraje atd.), 
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- aktivace velení a krizového řízení bezpečnostních sloţek a dotčených správních orgánů 

a zabezpečení činnosti KŠ Olomouckého kraje (gesce – pracoviště krizového řízení 

Olomouckého kraje), 

- zvýšený dohled nad místy soustředění velkého počtu osob a kolem tzv. „měkkých cílů“ 

jako jsou nákupní centra, dopravní uzly, sportovní a kulturní akce, zdroje pitné vody atd. 

(gesce – KŘ PČR Olomouckého kraje), 

- zpřísnění reţimu kontrol silniční dopravy, omezení silniční dopravy ve vytipovaných 

rizikových oblastech (gesce – odbor sluţby dopravní policie KŘ PČR Olomouckého kraje 

ve spolupráci s KÚ), 

- zvýšit četnost předávání aktuálních informací o situaci v dopravě, VP a B apod. 

pravidelná hlásná sluţba na všech stupních řízení v kraji (gesce – krajské operační 

středisko Policie ČR a dalších sloţek), 

- zvýšený výkon hlídkové a obchůzkové sluţby, plnění zásad hlásné sluţby, příprava 

případného vyuţití pořádkové a zásahové jednotky a začlenění sluţby pořádkové policie 

do bezpečnostních opatření (gesce – pořádková sluţba KŘ PČR Olomouckého kraje) 

- omezení pohybu osob v místech vyuţívaných extremistickými nebo kriminálními 

skupinami (gesce – pořádková sluţba a SKPV KŘ PČR Olomouckého kraje ve spolupráci 

s KÚ), 

- zpřísnění reţimu kontroly, vstupu a střeţení úřadů, objektů kritické infrastruktury 

a dalších důleţitých objektů (gesce – uţivatelé objektů ve spolupráci s bezpečnostními 

sbory a sluţbami, popřípadě Armádou ČR atd.), 

- zintenzivnění operativní a pátrací činnosti ve vytipovaných oblastech (gesce – SKPV 

a sluţba pořádkové policie a ţelezniční policie KŘ PČR Olomouckého kraje),  

- prověření logistických systémů (zásob materiálu, skladů, opraven atd.) uţívaných 

bezpečnostními a řídícími sloţkami kraje, 

- prověření komunikačních a informačních systémů uţívaných bezpečnostními a řídícími 

sloţkami kraje (gesce – odbor informačních a komunikačních technologií KŘ PČR 

Olomouckého kraje), 

- případné znovuzavedení kontrol na vnitřní hranici Schengenského prostoru, 

- zvýšená kontrolní činnost ve věznicích (gesce – vězeňská sluţba Olomouckého kraje), 

- operativní a včasné nasazení sil a prostředků Policie ČR v místech shromáţdění velkého 

počtu osob k předcházení narušení VP a B (gesce – sluţba pořádkové policie a ţelezniční 

policie KŘ PČR Olomouckého kraje) 
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- zabezpečení zvýšeného dohledu nad BESIP na velkých dopravních uzlech (gesce – místní 

provozovatelé, odbor sluţby dopravní policie KŘ PČR Olomouckého kraje) 

- zvýšená spolupráce bezpečnostních sloţek a orgánů krizového řízení se sdělovacími 

prostředky (gesce – příslušné orgány veřejné správy, tiskoví mluvčí KŘ PČR 

Olomouckého kraje), 

- zabezpečit spojení a tok informací za všech okolností – tj. v předstihu zajistit funkčnost 

vybraných telefonů, radiostanic, stanic PC Intranet a Internet a IS Policie ČR v době KS; 

totéţ na úseku vybraných motorových vozidel, lodí a vrtulníků, vč. pohonných hmot 

a opravárenství, 

- zabezpečit provozuschopnost vybrané výpočetní techniky sluţeb KŘ PČR Olomouckého 

kraje a zabezpečení speciální techniky na úseku padělání (infra a UV detektory) 

bankovek, akubaterie do notebooků a přenosných tiskáren, přenosné externí harddisky, 

externí vypalovací zařízení, přenosné mobilní elektrocentrály, vypalovací media  

CD-R/RW atd.). 

3.2.  Síly a prostředky 

Jde o organizaci síl a prostředků důleţitých ke zdárnému potlačení vzniklé KS. Tato 

organizace v případě narušení zákonnosti velkého rozsahu (slouţící k opětovnému zajištění 

VP a B) je v gesci KŘ PČR Olomouckého kraje a ostatních bezpečnostních sloţek kraje. Tyto 

síly a prostředky se člení do skupin podle specializace jejich činnosti. 

Přehled sil a prostředků KŘ PČR Olomouckého kraje – příloha č. 1 

Přehled sil a prostředků městské policie v Olomouckém kraji – příloha č. 2 

3.3.  Přehled spojení 

Zabezpečení spojení je třeba zajistit se všemi bezpečnostními sloţkami podílejícími se 

na potlačení KS. S tím je spojený informační tok dat, audio, video spojení a další formy 

komunikace, které jsou důleţitou součástí velení. Bez informací by nebylo moţné zdárně 

potlačit jakoukoli KS. Přenos dat je třeba uskutečnit za všech okolností – tj. v předstihu 

zajistit funkčnost vybraných telefonů, radiostanic, stanic počítačových sítí Intranet a Internet 

a IS Policie ČR v době KS.  

Plán spojení KŘ PČR Olomouckého kraje se sloţkami IZS a s pracovišti krizového 

řízení – příloha č. 3 
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3.4. Katalog krizových opatření  

3.4.1. Seznam krizových opatření 

 Tabulka 5 – Seznam krizových opatření moţných narušení zákonnosti v Olomouckém kraji 

Identif

ikační 

číslo  

Popis opatření 

(události) 

Orgán nařizující 

realizaci opatření 

Podílející se 

orgány a instituce 

na opatření 

Identifikační 

kód krizového 

stavu 

XXX Shromáţdění značného 

počtu osob 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Ohroţení obyvatel 

nástraţnými 

výbušnými systémy 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Rasové a etnické 

konflikty 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Hrozba terorismu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Povodně nebo jiné 

ţivelní pohromy 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Radiační havárie nebo 

havárie způsobené 

vybranými 

nebezpečnými 

chemickými látkami 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Technologické havárie XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXX Narušení hrází 

významných 

vodohospodářských 

děl se vznikem zvláštní 

povodně 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 
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3.4.2. Katalogové listy 

Jde o vazbu na uvedené události v seznamu krizových opatření, které jsou 

rozpracovány v plánech konkrétních činností. Obsahují podrobnější charakteristiku (popis) 

jednotlivých mimořádných událostí a moţných opatření na jejich předcházení případnému 

potlačení v Olomouckém kraji. Dále jsou zde uvedeny kompetentní orgány nařizující realizaci 

jednotlivých opatření s výčtem právních norem, které umoţňují realizovat daná opatření. 

Nejdůleţitější součástí katalogových listů jsou síly a prostředky a jejich struktura a vyuţití 

na jednotlivá krizová opatření, s popisem jejich činnosti. 

4. Přílohová část operačního plánu 

4.1. Příloha č. 1 – Přehled sil a prostředků KŘ Policie ČR Olomouckého kraje 

Tabulka 6 - Síly Policie ČR v Olomouckém kraji disponibilní ihned po oznámení KS nebo MU 

KŘ Policie ČR Olomouckého kraje Tabulkový 

počet policistů 

Skutečný počet 

policistů 

Počet policistů 

k dispozici Centrální útvary Základní útvary 

ÚO VS Olomouc OOP Litovel XX XX X 

OOP Lutín XX XX X 

OOP Moravský 

Beroun 

XX XX X 

OOP Olomouc 1 XX XX X 

OOP Olomouc 2 XX XX X 

OOP Olomouc 3 XX XX X 

OOP Olomouc 4 XX XX X 

OHS Olomouc XX XX XX 

DI Olomouc XX XX X 

OOP Šternberk XX XX X 

OOP Uničov XX XX X 

OOP Velká 

Bystřice 

XX XX X 

ÚO SKPV Olomouc  XXX XXX X 

OSPP Olomouc  XX XX X 
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OSDP Olomouc  X X X 

ÚO VS Přerov OOP Hranice XX XX X 

OOP Kojetín XX XX X 

OOP Lipník nad 

Bečvou 

XX XX X 

Přerov 1 XX XX X 

Přerov 2 XX XX X 

Přerov 3 XX XX X 

DI Přerov XX XX X 

ÚO SKPV Přerov  XX XX X 

ÚO VS Prostějov OOP Konice XX XX X 

OOP Němčice 

nad Hanou 

XX XX X 

OOP Plumlov XX XX X 

OOP Prostějov 1 XX XX X 

OOP Prostějov 2 XX XX X 

DI Prostějov XX XX X 

ÚO SKPV Prostějov  XX XX X 

ÚO VS Šumperk OOP Hanušovice XX XX X 

OOP Mohelnice XX XX X 

OOP Šumperk XX XX X 

DI Šumperk  XX XX X 

OOP Zábřeh  XX XX X 

OOP Velké 

Losiny 

XX XX X 

ÚO SKPV Šumperk  XX XX X 

ÚO VS Jeseník OOP Javorník XX XX X 

OOP Jeseník XX XX X 

DI Jeseník XX XX X 

OOP Zlaté hory XX XX X 

ÚO SKPV Jeseník  XX XX X 

CELKEM XXXX XXXX XXX 
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Tabulka 7 - Síly Policie ČR V Olomouckém kraji vyčleněné pro řešení KS nebo MU 

KŘ Policie ČR Olomouckého kraje Tabulkový 

počet policistů 

Skutečný počet 

policistů 

Počet policistů 

k dispozici Centrální útvary Základní útvary 

ÚO VS Olomouc OOP Litovel XX XX X 

OOP Lutín XX XX X 

OOP Moravský 

Beroun 

XX XX X 

OOP Olomouc 1 XX XX XX 

OOP Olomouc 2 XX XX XX 

OOP Olomouc 3 XX XX XX 

OOP Olomouc 4 XX XX XX 

OHS Olomouc XX XX XX 

DI Olomouc XX XX XX 

OOP Šternberk XX XX X 

OOP Uničov XX XX X 

OOP Velká 

Bystřice 

XX XX X 

ÚO SKPV Olomouc  XXX XXX XX 

OSPP Olomouc  XX XX X 

OSDP Olomouc  X X X 

ÚO VS Přerov OOP Hranice XX XX X 

OOP Kojetín XX XX X 

OOP Lipník nad 

Bečvou 

XX XX X 

Přerov 1 XX XX XX 

Přerov 2 XX XX X 

Přerov 3 XX XX X 

DI Přerov XX XX X 

ÚO SKPV Přerov  XX XX X 

ÚO VS Prostějov OOP Konice XX XX X 

OOP Němčice XX XX X 
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nad Hanou 

OOP Plumlov XX XX X 

OOP Prostějov 1 XX XX XX 

OOP Prostějov 2 XX XX X 

DI Prostějov XX XX X 

ÚO SKPV Prostějov  XX XX X 

ÚO VS Šumperk OOP Hanušovice XX XX X 

OOP Mohelnice XX XX X 

OOP Šumperk XX XX XX 

DI Šumperk  XX XX X 

OOP Zábřeh XX XX X 

OOP Velké 

Losiny 

XX XX X 

ÚO SKPV Šumperk  XX XX X 

ÚO VS Jeseník OOP Javorník XX XX X 

OOP Jeseník XX XX XX 

DI Jeseník XX XX X 

OOP Zlaté hory XX XX X 

ÚO SKPV Jeseník  XX XX X 

CELKEM XXXX XXXX XXX 

Pozn.  

V rámci této bakalářské práce nebyly vyplněny všechny údaje v tabulkách č. 5 a 6 

v Příloze č. 1, Operačního plánu, neboť tyto konkrétní údaje jsou určeny pouze pro vnitřní 

potřebu a nemohou být zveřejněny. 
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4.2. Příloha č. 2 – Přehled sil a prostředků městské policie v Olomouckém kraji 

Tabulka 8 - Síly MP Olomouckého kraje disponibilní po oznámení KS nebo MU 

MP v Olomouckém kraji Tabulkový počet 

stráţníků 

Skutečný počet 

stráţníků 

Počet stráţníků k 

dispozici 

MP Olomouc XXX XXX XX 

MP Přerov XX XX X 

MP Prostějov XX XX X 

MP Šternberk XX XX X 

MP Litovel XX XX X 

MP Uničov X X X 

MP Šumperk XX XX X 

MP Jeseník X X X 

CELKEM XXX XXX XX 

 

Tabulka 9 - Síly MP Olomouckého kraje vyčleněné pro řešení KS nebo MU 

MP v Olomouckém kraji Tabulkový počet 

stráţníků 

Skutečný počet 

stráţníků 

Počet stráţníků k 

dispozici 

MP Olomouc XXX XXX XX 

MP Přerov XX XX X 

MP Prostějov XX XX X 

MP Šternberk XX XX X 

MP Litovel XX XX X 

MP Uničov X X X 

MP Šumperk XX XX X 

MP Jeseník X X X 

CELKEM XXX XXX XX 

Pozn.  

V rámci této bakalářské práce nebyly vyplněny všechny údaje v tabulkách č. 7 a 8 

v Příloze č. 2, Operačního plánu, neboť tyto konkrétní údaje jsou určeny pouze pro vnitřní 

potřebu a nemohou být zveřejněny. 
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4.3. Příloha č. 3 – Plán spojení KŘ policie ČR Olomouckého kraje se sloţkami IZS 

a s pracovišti krizového řízení 

Tabulka 10 - Plán spojení pracovníků KŘ PČR Olomouckého kraje zařazených do KŠ ředitele KŘ PČR 

Olomouckého kraje a vedoucích centrálních útvarů KŘ PČR Olomouckého kraje 

Hodnost, titul, jméno 

příjmení, funkce u 

KŘ P ČR nebo KŠ 

Telefonní 

spojení/mobilní 

spojení 

Krizový mobil Způsoby spojení 

RDST/ volací znak 
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Tabulka 11 - Plán spojení s útvary jednotlivých ÚO KŘ PČR Olomouckého kraje 

Centrální a základní 

útvary KŘ P ČR 

Olomouckého kraje 

Funkce, název 

pracoviště 

Telefon VTS Krizový mobil/ 

mobil 

ÚO VS Olomouc Vedoucí ÚO VS   

Operační středisko   

Pracoviště KŘ   

OOP Litovel Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Lutín Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Moravský Beroun Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Olomouc 1 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Olomouc 2 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Olomouc 3 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Olomouc 4 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OHS Olomouc Vedoucí OHS   

DI Olomouc Vedoucí DI   

OOP Šternberk Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Uničov Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Velká Bystřice Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

ÚO SKPV Olomouc Vedoucí ÚO SKPV   

OSPP Olomouc Vedoucí OSPP   
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OSDP Olomouc Vedoucí OSDP   

ÚO VS Přerov Vedoucí ÚO VS   

Operační středisko   

Pracoviště KŘ   

OOP Hranice Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Kojetín Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Lipník nad Bečvou Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

Přerov 1 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

Přerov 2 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

Přerov 3 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

DI Přerov Vedoucí DI   

ÚO SKPV Přerov Vedoucí ÚO SKPV   

ÚO VS Prostějov Vedoucí ÚO VS   

Operační středisko   

Pracoviště KŘ   

OOP Konice Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Němčice nad 

Hanou 

Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Plumlov Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Prostějov 1 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Prostějov 2 Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

DI Prostějov Vedoucí DI   
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ÚO SKPV Prostějov Vedoucí ÚO SKPV   

ÚO VS Šumperk Vedoucí ÚO VS   

Operační středisko   

Pracoviště KŘ   

OOP Hanušovice Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Mohelnice Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Šumperk Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

DI Šumperk Vedoucí DI   

OOP Zábřeh Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Velké Losiny Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

ÚO SKPV Šumperk Vedoucí ÚO SKPV   

ÚO VS Jeseník Vedoucí ÚO VS   

Operační středisko   

Pracoviště KŘ   

OOP Javorník Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

OOP Jeseník Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

DI Jeseník Vedoucí DI   

OOP Zlaté hory Vedoucí OO   

Dozorčí sluţba   

ÚO SKPV Jeseník Vedoucí ÚO SKPV   
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Tabulka 12 - Plán spojení se základními sloţkami IZS Olomouckého kraje 

Sloţka IZS Funkce, součást Telefon VTS Krizový 

mobil/mobil 

HZS Olomouckého kraje 

ÚO Olomouc 

Ředitel   

KOPIS   

Pracoviště KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Hranice 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

ÚO Sever- Poţární stanice 

Jeseník 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracoviště KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Kojetín 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Konice 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Lipník 

nad Bečvou 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Litovel 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

ÚO Prostějov 

Ředitel   

OPIS   

Pracoviště KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

ÚO Přerov 

Ředitel   

OPIS   

Pracoviště KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Pobočná stanice Šternberk 

Velitel   

Stálá sluţba   
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Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

ÚO Sever – poţární 

stanice Šumperk 

Ředitel   

OPIS   

Pracoviště KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Pobočná stanice Uničov 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

HZS Olomouckého kraje 

Poţární stanice Zábřeh 

Velitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

ZZS Olomouckého kraje 

ÚO Olomouc 

Ředitel   

KZOS   

Pracoviště KŘ   

ZZS Olomouckého kraje 

ÚO Šumperk 

Ředitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

ZZS Olomouckého kraje 

ÚO Prostějov 

Ředitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

ZZS Olomouckého kraje 

ÚO Přerov 

Ředitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

ZZS Olomouckého kraje 

ÚO Jeseník 

Ředitel   

Stálá sluţba   

Pracovník KŘ   

Pozn.  

V rámci této bakalářské práce nebyly vyplněny všechny údaje v tabulkách č. 9 až 11 

v Příloze č. 3, Operačního plánu, neboť tyto konkrétní údaje jsou určeny pouze pro vnitřní 

potřebu a nemohou být zveřejněny. 
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4.4. Příloha č. 4 – Seznam fyzických osob, které se podílely na zpracování operačního 

plánu 

Tabulka 13 - Seznam fyzických osob podílejících se na zpracování OP 

ÚO KŘ P ČR 

Olomouckého kraje 

Adresy ÚO KŘ P ČR 

Olomouckého kraje 

zpracovatelé Telefonní spojení/ 

sluţební mobil 

ÚO Olomouc    

ÚO Přerov    

ÚO Prostějov    

ÚO Šumperk    

ÚO Jeseník    

Pozn.  

V rámci této bakalářské práce nebyly vyplněny všechny údaje v tabulce č. 12 v Příloze 

č. 4, Operačního plánu, neboť tyto konkrétní údaje jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu 

a nemohou být zveřejněny. 


