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Příloha č.1 – Praktický rozhodovací model 

  

Jaká ohrožení se zjistila? 

Co musím provést jako první? 

Jaká opatření jsou možná? 

Co musím provést jako další? 

Které možnosti jsou nejlepší pro celkové provedení? 

Návrh rozhodnutí (záměr, osnova, další zdroje)? 

ROZKAZ! 

Informace o situaci! Požadavky na další zdroje! 

Závěrečná opatření? 

zdroj: ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, 
V.: Základy krizového managementu 
2.doplněné vydání. Ostrava: Edice 
SPBI Spektrum, 2004, ISBN: 80-
86634-44-2, str.55) 





 
Příloha č.3 

Dotazník 
 
Vážení pracovníci krizového řízení, 
jsem studentkou 4.ročníku Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. 
V současné době pracuji na bakalářské práci Řídící a rozhodovací proces zaměstnanců 
krizového řízení v obcích s rozšířenou působností, a proto bych Vás chtěla požádat o 
vyplnění tohoto dotazníku. Údaje, jenž uvedete, budou použity jen pro účely mé 
bakalářské práce. 
 
Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. 

Bc. Eva Handrejchová 
 

1) Jaký je počet pracovníků krizového řízení vaší ORP? 
 
 
2) Pod jakou oblast spadá krizové řízení v organizační struktu ře ORP? (samostatné 

oddělení, odbor..) 
 
 

3) Jaká školení (odbornou přípravu) absolvoval/i pracovníci krizového řízení? 
 
 

4) Jak často a jakých školení se účastní? 
 
 

5) Jakým způsobem je prováděno vzdělávání občanů ORP v ochraně 
obyvatelstva?(uveďte všechny možnosti) 

 
a. www stránky 
b. tématické brožury 
c. vývěsky a nástěnky 
d. veřejné přednášky 
e. místní rozhlas/televize 
f. jiné………………. 
 

6) Jaký je počet členů bezpečnostní rady ORP? + složení 
 
 

7) Kdy, kam a kdo svolává krizový štáb ORP? 
 
 

8) Je v ORP zřízena povodňová komise? + složení 
 
 

9) Funguje v ORP místní policie? 
 
10) Kolik bylo provedeno nácviků a školení krizových štábů? – kde se konalo, kdo 

prováděl, jak dlouho, téma 



 
 

11) Jaký prostor je k dispozici krizovému štábu ORP? (místnosti – kde, vybavenost). 
Zabezpečení místnosti krizového řízení v případě výpadku proudu, mobilních sítí 
apod. 

 
 

12) Provedl nadřízený orgán kontrolu v oblasti ochrany obyvatel nebo krizového 
řízení? (krajský úřad, HZS kraje) 

 
 

13) Má ORP k dispozici seznam podniků, PO či podnikajících FO jenž mohou 
poskytnout určité prostředky v případě mimořádných událostí? 

 
 

14) Jaký plán, k řešení krizových situací, máte zpracovaný? 
 
 

15) Spolupracuje ORP při přípravách na mimořádné události i s jinými ORP? Je-li 
tomu tak, uveďte s kterými. 

 
 

16) Je ve vaší obci zřízená Jednotka požární ochrany? – počet členů, jak často 
zasahují a při jakých událostech 

 
 

17) Kolik finan čních prostředků z rozpočtu vynaložíte ročně na krizové řízení?  
 
 

18) Jaký typ komunikace jste schopni použít při řešení krizových situací? – s občany, 
IZS, podniky 

 
 

19) Kdo rozhoduje o způsobu komunikace a kdo ji  provádí? 
 
 

20) Jak dlouho pracujete v oblasti krizového řízení? 
 
 

21) Máte k dispozici dostatečný prostor pro řešení Vám zadaných úkolů? Navrhněte 
co by mělo být řešeno jiným způsobem (převedení práce na jiné lidi, neřešit tento 
problém aj.) 

 
 

22) Máte dostatečnou volnost při rozhodování nebo jste stále omezování někým 
jiným p říp. kým? 

 
 

23) Co může snížit riziko chybných rozhodnutí? Ohodnoťte dle důležitosti od 1 do 5 
(kde 1 = malý vliv na snížení rizika chybných rozhodnutí, 5 = velký vliv) 



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

 
 

24) Je podle vás důležitá praxe (nabyté zkušenosti) v oboru pro zvládání krizových  
situací? (vyberte jednu možnost) 

a. ANO, zkušenosti jsou velmi důležité  
b. ANO, ale není to vše  
c. NE, důležitější je být důkladně proškolen/připraven  
d. Jiné (doplňte prosím):………………. 

 
 

25) Jaké je vaše dokončené vzdělání? 
a. středoškolské 
b. Vyšší odborné 
c. bakalářské  
d. vysokoškolské 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.4 

Dotazník č.1 
 
Vážení pracovníci krizového řízení, 
jsem studentkou 4.ročníku Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. 
V současné době pracuji na bakalářské práci Řídící a rozhodovací proces zaměstnanců 
krizového řízení v obcích s rozšířenou působností, a proto bych Vás chtěla požádat o 
vyplnění tohoto dotazníku. Údaje, jenž uvedete, budou použity jen pro účely mé 
bakalářské práce. 
 
Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. 

Eva Handrejchová 
 

26) Jaký je počet pracovníků krizového řízení vaší ORP? 
              1  
 
27) Pod jakou oblast spadá krizové řízení v organizační struktu ře ORP? (samostatné 

oddělení, odbor..) 
                    Krizové řízení spadá pod odbor organizační, oddělení hospodářské správy a 
krizového řízení,  na základě organizačního řádu městského úřadu schváleného radou 
města 
 

28) Jaká školení (odbornou přípravu) absolvoval/i pracovníci krizového řízení? 
                    Zvláštní odbornou způsobilost, školení k HOPKS, školení ke krizovému 
řízení, povodňová ochrana, požární ochrana, Zásady BOZP a a ochranné prostředky, 
evidence válečných hrobů a pietních míst, další školení k egovermentu 
 

29) Jak často a jakých školení se účastní? 
                    odborných školení 1x za půl roku, ostatní dle potřeby 
 

30) Jakým způsobem je prováděno vzdělávání občanů ORP v ochraně 
obyvatelstva?(uveďte všechny možnosti) 

 
a. www stránky 
b. tématické brožury 
c. vývěsky a nástěnky 
d. veřejné přednášky 
e. místní rozhlas/televize 
f. jiné………………. 
 

31) Jaký je počet členů bezpečnostní rady ORP? + složení 
              8 členů, starosta, 2 místostarostové, tajemník MěÚ, zástupce PČR, zástupce 
HZS, dobrovolný hasič, pracovník KŘ  

 
32) Kdy, kam a kdo svolává krizový štáb ORP? 

                     svolává starosta města k řešení krizové situace do zasedací místnosti úřadu 
 

33) Je v ORP zřízena povodňová komise? + složení 
                      Ano povodňová komise ORP je jmenována starostou města. 



                       Složení : starosta, místostarostové, tajemník MěÚ, zástupci správců 
vodních toků a vodních nádrží na území ORP, zástupce PČR, zástupce HZS, vybraní 
vedoucí odborů a odborní pracovníci MěÚ 
 

34) Funguje v ORP místní policie? 
                        v ORP nemůže fungovat městská policie neboť tá má pouze místní 
působnost ale lze pouze na základě dohod mezi jednotlivými obcemi, na území ORP 
Nový Jičín máme Městskou policii Nový jičín, Obecní policii Starý Jičín, Obecní Policii 
Šenov u Nového Jičína. Obecní policie se skládá ze dvou členů. 
 

35) Kolik bylo provedeno nácviků a školení krizových štábů? – kde se konalo, kdo 
prováděl, jak dlouho, téma 

                           1x nácvik - Sněhová kalamita - místnosti krizového štábu (klubovna), 
společné cvičení s Krajským úřadem 
                           1x základní školení - Seznámení s činnosti KŠ, povinnosti členů KŠ - 
místnosti krizového štábu (klubovna), starosta města a pracovník krizového řízení 
                           1xreálná práce krizového štábu při povodni Červen 2009. 
 

36) Jaký prostor je k dispozici krizovému štábu ORP? (místnosti – kde, vybavenost). 
Zabezpečení místnosti krizového řízení v případě výpadku proudu, mobilních sítí 
apod. 

pro činnost KŠ jsou vytipovány 3 místnosti vybavené kancelářskými potřebami a 
technikou, připojením k IS 

 
37) Provedl nadřízený orgán kontrolu v oblasti ochrany obyvatel nebo krizového 
řízení? (krajský úřad, HZS kraje) 

                            2x provedena kontrola oblastí krizového a obranného plánování, 
ochrany obyvatel, HOPKS a evidence válečných hrobů a pietních míst (2006, 2009) 
 

38) Má ORP k dispozici seznam podniků, PO či podnikajících FO jenž mohou 
poskytnout určité prostředky v případě mimořádných událostí? 

                              ano, jsou zapracovány v přehledu sil a prostředků v Rozpracování 
krizového plánu určenou obcí 
 

39) Jaký plán, k řešení krizových situací, máte zpracovaný? 
                                  Rozpracován úkolů krizového plánu Moravskoslezského kraje 
určenou obcí Nový Jičín 
 

40) Spolupracuje ORP při přípravách na mimořádné události i s jinými ORP? Je-li 
tomu tak, uveďte s kterými. 

                                  úzce spolupracujeme s ORP okresu Nový jičín ( Nový Jičín, Odry, 
Kopřivnice, Frenštát p.R., Bílovec) a s HZSMSK ÚO Nový Jičín 
 

41) Je ve vaší obci zřízená Jednotka požární ochrany? – počet členů, jak často 
zasahují a při jakých událostech 

                                  zřízené 2 JPO typu 5 každá jednotka má 9 členů a zasahují dle 
vyžádání HZS, kompletní požární ochranu území města je smluvně zabezpečena 
profesionální JPO HZS MSK  
 
 



42) Kolik finan čních prostředků z rozpočtu vynaložíte ročně na krizové řízení?  
                                 průměrně asi 60 tisíc Kč  
 

43) Jaký typ komunikace jste schopni použít při řešení krizových situací? – s občany, 
IZS, podniky 

                                telefonická, místní rozhlas, sirény, hovorová zařízení na vozidlech 
HZS, a MP 

44) Kdo rozhoduje o způsobu komunikace a kdo ji  provádí? 
                                 rozhoduje vedoucí krizového štábu, provádí určení pracovníci  
 

45) Jak dlouho pracujete v oblasti krizového řízení? 
                                   7 let 
 

46) Máte k dispozici dostatečný prostor pro řešení Vám zadaných úkolů? Navrhněte 
co by mělo být řešeno jiným způsobem (převedení práce na jiné lidi, neřešit tento 
problém aj.) 

                                  nemám dostatečný prostor k práci v oblasti krizového řízen 
z důvodu další jiných činností, které musím plnit na základě svého zařazení 
v organizační struktu ře úřadu. Navrhované řešení je osamostatnit pozici pracovníka 
krizového řešení tak, že by spadal přímo pod starostu města nebo tajemníka MěÚ 
 

47) Máte dostatečnou volnost při rozhodování nebo jste stále omezování někým 
jiným p říp. kým? 

                                během mírové doby nemůžu plně rozhodovat ve věcech KŘ neboť 
mám nad sebou dva vedoucí (vedoucí oddělení a vedoucí odboru) 
 

48) Co může snížit riziko chybných rozhodnutí? Ohodnoťte dle důležitosti od 1 do 5 
(kde 1 = malý vliv na snížení rizika chybných rozhodnutí, 5 = velký vliv) 

a. dostatek informací před zásahem  5 
b. komunikační znalosti/dovednosti  3 
c. intuice 3 
d. všestranná školení a výcvik (komunikace, sebeobrana, atd.) 1 
e. zkušenosti organizace zásahu  4 
f. jiné (doplňte prosím)………………… 

 
 

49) Je podle vás důležitá praxe (nabyté zkušenosti) v oboru pro zvládání krizových  
situací? (vyberte jednu možnost) 

a. ANO, zkušenosti jsou velmi důležité  
b. ANO, ale není to vše  
c. NE, důležitější je být důkladně proškolen/připraven  
d. Jiné (doplňte prosím):………………. 

 
 

50) Jaké je vaše dokončené vzdělání? 
a. středoškolské 
b. Vyšší odborné 
c. bakalářské  
d. vysokoškolské 

 


