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1 Úvod 

 

Vzdělávání v obecné rovině je procesem získávání vědomostí, dovedností a schopností, jejich 
upevňování a rozvíjení. V odborné praxi se rozlišuje:  

• vzdělávání k získání kvalifikace a  
• další profesní vzdělávání. 

V krizovém řízení se další profesní vzdělávání, realizované nad rámec vzdělávání k získání 
kvalifikace, odvíjí dvěma směry, a to jako:  

• vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti a 
• průběžné (celoživotní) profesní vzdělávání. 

Oblast krizového řízení ve veřejném zájmu je svázána s výkonem státní správy. Nutno tedy 
respektovat to, že v zájmu veřejné správy je zde požadavek na zajištění procesní i profesní 
jednotnosti a provázanosti jednotlivých aktivit s tím spojených.  

 

1.1  Charakteristika, cíle a určení metodiky 

 

Metodika pro školení pracovníků krizového managementu1, (dále jen „Metodika“), reaguje na 
aktuální situaci a potřeby odborné přípravy v krizovém řízení, zejména na úrovni obcí 
s rozšířenou působností, resp. obcí a krajů.   

Metodika si klade za cíl: 

• při zachování kontinuity s dosavadní praxí,  
• s přihlédnutím k zásadám vzdělávání v krizovém řízení dle Koncepce vzdělávání 

v krizovém řízení (dále jen „Koncepce“) [6], a  
• v návaznosti na čl. 11 Směrnice [12],  

sjednotit přístupy k organizaci a realizaci školení v krizovém řízení ve složkách IZS a orgá-
nech veřejné správy, zejména u osob, na které se nevztahuje zvláštní odborná způsobilost 
[13],[15],[16],[17], a které jsou zařazeny v krizových štábech orgánů krizového řízení, resp. 
v krizových štábech představitelů složek IZS. 

Metodika je určena orgánům (funkcionářům), kteří jsou odpovědni za organizaci a realizaci 
školení pracovníků krizového managementu u složek IZS a orgánů veřejné správy. 

Při aplikaci Metodiky je možné pro rozšíření teoretických znalostí využít textů a publikací 
[1],[2],[3],[4],[10].  

 
  

                                                 
1 Metodika pro školení pracovníků krizového managementu je jedním z výsledků Projektu bezpečnostního vý-

zkumu VG20102015043 „Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání slo-
žek IZS a orgánů veřejné správy“. 
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1.2 Definice vybraných pojmů a zkratek  

V následujícím textu jsou definice vybraných základních pojmů k řešené problematice, které 
se přímo vztahují k textu metodiky.  

Další profesní vzdělávání je dlouhodobým procesem, velmi často celoživotním, a je vázán na 
karierní postup vzdělávané osoby.  

Dovednosti jsou určité dispozice k provádění určitých pracovních činností efektivním způso-
bem. Vznikají na základě použití osvojených vědomostí; jsou vytvářeny v procesu vyučovaní 
a učeni nejčastěji cvičením a formováním. 

Krizovou situací2 se rozumí mimořádná událost3, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 
nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále 
jen „krizový stav“). 

Metodika vzdělávání představuje souhrn postupů lektorů ve výuce. Tyto postupy by v oblasti 
vzdělávání dospělých měly respektovat zákonitosti a specifika učení dospělých účastníků vý-
uky. 

Průběžné profesní vzdělávání je zpravidla v plném rozsahu ponecháno na zaměstnavateli.  

Standard vzdělávání je definování znalostí a dovedností nutných pro zvládnutí určitých pro-
fesních činnosti jako výstupů výuky. Určení úrovně požadovaných vědomostí a dovedností se 
promítá do zkušebních požadavků při ukončení výuky. 

Učební pomůcka je materiální prostředek výuky, který napomáhá k interpretaci obsahu vzdě-
lávání. Umožňuje lektorovi didakticky zpracovat učební látku a zdůraznit, jaké informace má 
účastník ve vyučování prioritně vnímat. Učební pomůcky s didaktickou technikou plní důleži-
tou zprostředkující funkci mezi lektorem a účastníkem výuky. Pomáhají zprostředkovat učeb-
ní látku, a tím také přímo přispívají k tomu, aby si účastníci vzdělávacího procesu mohli efek-
tivněji osvojovat potřebné informace, vědomosti, dovednosti, případně profesní návyky. 

Vědomosti obecně jsou osvojeným poznáním skutečnosti, kterou objektivně odráží. Mají po-
dobu fakt, pojmů, souvislosti, vztahů, zákonů a teorií, uspořádaných v soustavě. Jsou nástro-
jem myšlení i praktické činnosti člověka. Profesní vědomosti jsou tou částí osvojeného po-
znání pracovníka, která je podmínkou i předpokladem kvalifikovaného výkonu konkrétní pra-
covní činnosti. Mají u jednotlivých pracovníků různou hloubku i šíři a různý stupeň kvality. 

Výcvik je druh výuky v podobě výcvikové situace, simulované nebo skutečné, která umožňuje 
osvojení dovedností určité třídy (intelektuálních, motorických a senzomotorických) až na 
úroveň žádoucích návyků a adekvátních postojů. Výcvik je možno provádět individuálně ne-
bo skupinově. Výcviková situace může být buďto skutečná nebo simulovaná, k výcvikovému 
cíli záměrně organizovaná.  

Vzdělávací modul je základní jednotkou školícího procesu, která je základem pro jeho reali-
zaci. Modul je zpravidla omezen na jedno úzké téma výuky a zpravidla obsahuje: vymezení 
učebních cílů, cílovou skupinu adresátů výuky, učivo, vzdělávací formu, didaktické metody 
realizace modulu, vyučovací pomůcky, organizační zajištění, způsoby ověření znalosti účast-
níků, předepsanou pedagogickou dokumentaci. Vzdělávací projekt také může vzniknout se-
stavením jednotlivých vzdělávacích modulů. 

                                                 
2 § 2 zákona č. 240/2000 Sb. 
3 § 2 zákona č. 239/2000 Sb.  
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Vzdělávání k získání profesní odborné způsobilosti, resp. zvláštní odborné způsobilosti, je 
spojeno s výkonem funkcí ve veřejné správě a jako proces je velmi přísně regulováno.  

Vzdělávání k získání kvalifikace je zpravidla jednorázový proces, který je ukončen absolvo-
váním střední, resp. vysoké školy v příslušném oboru.  

Zvláštní odborná způsobilost4 - je souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon stano-
vených činností ve veřejné správě. Zvláštní odborná způsobilost má část obecnou a část 
zvláštní. Obecná část zahrnuje znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy 
a s tím souvisejících právních předpisů a schopnost aplikace těchto znalostí. Zvláštní část za-
hrnuje znalosti nezbytné k výkonu stanovených správních činností, např. krizové řízení, 
a schopnost jejich aplikace.  
  

                                                 
4 § 21 zákona č. 312/2002 Sb. 
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2 Současnost vzdělávání v krizovém řízení ve veřejném zájmu 

 

Základní požadavky na obsah a rozsah odborné přípravy v krizovém řízení ve veřejném zájmu 
jsou specifikovány zejména v Koncepci [6], která rozlišuje:  

• vzdělávání k získání kvalifikace a  
• další profesní vzdělávání. 

 

2.1 Vzdělávání k získávání kvalifikace 

Koncepce předpokládá, že vzdělávání k získání kvalifikace se realizuje cestou studia na 
vyšších odborných nebo vysokých školách, a to studijních programech akreditovaných 
MŠMT. Jejich součástí má být mimo jiné následující: 

a) Obecná část 

• základní cíle a východiska řešení problematiky krizového řízení v ČR i v zahraničí, 
• management, metody a nástroje řešení krizových situací, 
• informační a komunikační systémy, 
• prevence a řešení krizových situací, 
• ekonomické aspekty prevence a řešení krizových situací. 

b) Speciální část 

• obrana státu, 
• ochrana obyvatelstva, 
• ochrana ekonomiky, 
• vnitřní bezpečnost a pořádek, 
• hospodářská opatření pro krizové stavy, 
• integrovaný záchranný systém, 
• požární ochrana, 
• zdravotnictví. 

Doporučený obsah vzdělávacích programů ve vysokoškolských akreditovaných studijních 
programech je specifikován usnesením Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 3. července 2007 
[7]. Pro akreditaci výuky bezpečnostní problematiky na VŠ jsou doporučovány následující 
minimální obsahové standardy v těchto profilujících oblastech: 

• krizový management, 
• analýza rizik, 
• bezpečnostní politika a prevence kriminality, 
• ochrana obyvatelstva, 
• ekonomika krizových situací, 
• aplikovaná informatika, 
• veřejné právo a základní související předpisy, 
• angličtina. 

 

Studující mají studiem získat vědomosti a dovednosti zejména v následujících oblastech: 
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• základy teorie krizového managementu, 
• struktura bezpečnostního systému státu, 
• struktura krizového řízení ve státě, 
• fáze řízení za krizové situace, 
• složky IZS, jejich spolupráce a úkoly, 
• plánování pro zajištění bezpečnosti a udržitelný rozvoj v ČR, 
• metody pro podporu řízení a rozhodování, 
• psychologie krizového řízení, 
• právní prostředí pro řízení bezpečnosti, rozvoje území a krizové řízení. 

Lze odvodit, že se jedná o vzdělávání v oblasti krizového managementu s požadavkem na 
přiměřené vzdělávání v dalších oblastech bezpečnosti, viz též „Zpráva ke stavu vzdělávání 
v oblasti ochrany obyvatelstva na vysokých školách v České republice“ [5]. 

 

2.2 Další profesní vzdělávání 

Profesní vzdělávání v krizovém řízení realizované nad rámec vzdělávání k získání kvalifikace 
se odvíjí dvěma směry, a to jako:  

• Vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti a 
• Průběžné (celoživotní) profesní vzdělávání. 

 

2.2.1 Vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti 

Vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti ve vybraných oblastech správních činností 
je vyžadováno prioritně pro zaměstnance ve správě územních samosprávných celků, resp. 
obdobně pro úředníky ve státní správě. Tento druh vzdělávání mají poskytovat jen státem 
akreditovaná vzdělávací zařízení [15],[16], [17]. 

Ve věcech odborné způsobilosti v krizovém řízení přísluší významná role Ministerstvu vnitra, 
které má, mimo jiné, za povinnost organizovat instruktáže a školení, a podílet se na přípravě 
k získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců orgánů krizového řízení [15].  

Organizační postup k dosažení zvláštní odborné způsobilosti, zejména obsah samotného vzdě-
lávání, je součástí Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. [6], která rovněž stanoví 
cílové skupiny pro vzdělávání a obsah jednotlivých oblastí vzdělávání ve formě vzdělávacích 
modulů: 

• Modul A - Obecné základy krizového řízení, 
• Modul B - Úvod do problematiky krizového řízení, 
• Modul C - Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, 
• Modul D - Obrana státu, 
• Modul E - Ochrana obyvatelstva, 
• Modul F - Ochrana ekonomiky, 
• Modul G - Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 
• Modul H - Hospodářská opatření pro krizové stavy, 
• Modul I - Integrovaný záchranný systém, 
• Modul J - Krizové řízení v oblasti zdravotnictví. 
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Naplňování Koncepce bylo průběžně vyhodnocováno v letech 2007 a 2011 formou Zpráv 
o zhodnocení průběhu plnění Koncepce [8],[9]. Další zhodnocení průběhu plnění Koncepce 
vzdělávání v oblasti krizového řízení se má provést v roce 2015. 

 

2.2.2 Průběžné profesní (celoživotní) vzdělávání  

Problematika průběžného (celoživotního) profesního vzdělávání k prohlubování kvalifikace 
nad rámec vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti je z části obsahem speciálních 
právních předpisů.  

V této souvislosti je možné zmínit zejména obecné požadavky vycházející ze zákona o úřed-
nících územních samosprávných celků, resp. dalších předpisů [15],[16],[17].  

Pro úředníky územních samosprávných celků zákon stanoví, že prohlubování kvalifikace pro-
bíhá minimálně v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících tří let.  

Příslušníkům bezpečnostních sborů je uložena povinnost prohlubovat svoji odbornost a po-
drobovat se jejímu ověřování. Vedoucímu příslušníkovi je pak uloženo zabezpečovat, aby 
příslušníci byli pro výkon služby náležitě vyškoleni a vycvičeni.  Podrobnosti jsou řešeny 
v příslušných vnitřních služebních předpisech a svým rozsahem přesahují rámec tohoto textu. 

Problematika vzdělávání k prohlubování kvalifikace v krizovém řízení nad rámec vzdělávání 
k získání zvláštní odborné způsobilosti blíže specifikována není [6]. Požadavky musí stanovit 
zejména příslušný orgán krizového řízení, resp. vedoucí představitelé ostatních organizací 
a institucí podílejících se na krizovém řízení dle aktuální potřeby. 

Směrnicí [12] jsou stanoveny jen základní požadavky na odbornou přípravu členů krizových 
štábů, a to následovně: 

• Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje zejména formou školení 
a cvičeními, která jsou organizována příslušnými orgány krizového řízení.  

• Cvičení krizového štábu se provádí za účelem přípravy členů krizového štábu a orgánů 
podílejících se na řešení mimořádné události nebo krizové situace.  

• Předseda krizového štábu nařídí cvičení krizového štábu, pokud během uplynulých 
12 kalendářních měsíců nebyl svolán krizový štáb při cvičení složek integrovaného 
záchranného systému nebo při cvičení orgánů krizového řízení nebo při řešení mimo-
řádné události nebo krizové situace.  

Podrobnosti k obsahu, resp. rozsahu odborné přípravy blíže specifikovány nejsou.  

V souvislosti s problematikou průběžného (celoživotního) profesního vzdělávání 
k prohlubování kvalifikace nad rámec vzdělávání k získání zvláštní odborné způsobilosti nut-
no upozornit na pojetí celoživotního vzdělávání v ČR i v zahraničí. Za celoživotní vzdělávání, 
nově „celoživotní učení“, se považuje kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, inte-
lektových schopností a praktických dovedností. Realizuje se organizovanou formou (formál-
ní), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně (informální). 
Jeho součástí je jak základní školní docházka, tak i vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího 
věku). [11] 
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3 Koncept vzdělávacích programů pro školení pracovníků krizového managementu  

 

Koncept vzdělávacích programů pro školení pracovníků krizového managementu je založen 
na sjednocující modifikaci současného vymezení pojmu „krizové řízení“ ve veřejné správě, 
a ve vazbě na deklarované procesy krizového managementu podpořené odpovídající organi-
zační strukturou [2]. 

Krizovým řízením5 se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení, které jsou za-
měřené na: 

• analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 
• plánování, 
• organizování, 
• realizaci a 
• kontrolu činností prováděných v souvislosti s: 

o přípravou na krizové situace, 
o řešením krizových situací, nebo 
o ochranou kritické infrastruktury. 

Pojetí procesů krizového řízení pro tvorbu Konceptu „Školení pracovníků krizového ma-
nagementu“ je rámcově znázorněno na Obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3.1 – Pojetí procesů krizového řízení pro potřeby Metodiky 

 

Příprava na krizové situace a řešení krizových situací jsou pojímány v Metodice v tradičním 
pojetí krizového řízení ve veřejném zájmu. 

Ochrana kritické infrastruktury je pojímána jako soubor činností a opatření zaměřených na 
snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury, která jsou v praxi vykonávána jak 
v rámci přípravy na krizové situace, tak i v rámci řešení krizových situací.  

                                                 
5 § 2 zákon č. 240/2000 Sb.  
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To umožňuje z věcného hlediska problematiku ochrany kritické infrastruktury vnímat jako 
součást jak procesů přípravy na krizové situace, tak i procesů řešení krizové situace.  

 

3.1 Všeobecné souvislosti 

Procesy přípravy na krizové situace a procesy řešení krizové situace jsou pro potřebu Metodi-
ky pojímány jako dva hlavní procesy krizového managementu.6 

Z hlediska náročnosti školení pracovníků krizového managementu je upřednostňována pří-
prava na nejnepříznivější známé varianty z hlediska vývoje bezpečnostní situace v území. 
To vyžaduje připravovat účastníky odborné přípravy pro ty případy, kdy dojde ke vzniku mi-
mořádné události i přesto, že preventivní opatření jsou realizována. Proto se upřednostňuje 
řešení mimořádných událostí, resp. řešení krizových situací, před přípravou na krizové situa-
ce.  

Zohledněno je i to, že vstup orgánů veřejné správy do řešení krizových situací (urgentní kri-
zový management) je spíše výjimečný, než běžný. Totéž platí pro část personálu složek zá-
chranného systémů. I zde přechod do režimu krizového řízení je spíše málo četný než běžný.  

Zřetel je brán rovněž na značný rozsah speciálních potřeb a rozdílných požadavků, které jsou 
kladeny na vzdělávání v krizovém řízení k získání kvalifikace pro výkon funkce [15],[16], 
[17] oproti požadavkům v celoživotním vzdělávání.  

Metodika proto upřednostňuje školení pracovníků krizového managementu, kteří jsou 
zařazeni do krizových štábů, resp. stálých pracovních skupin krizových štábů, a jsou 
to osoby, které nemají zvláštní odbornou způsobilost. To nevylučuje účast na vzdělávání 
u ostatních skupin osob působících v krizovém managementu. 

 

3.2 Koncept školení pracovníků krizového managementu  

Dosavadní poznatky z praxe, a v perspektivě se rýsující potřeby, vedou k závěru, že při škole-
ní pracovníků krizového managementu: 

• nelze opomenout základní požadavky na vzdělávání v krizovém řízení, tj. zaměření na 
přípravu na vznik krizové situace a na jejich řešení, 

• nelze opomenout, zda se jedná o osoby, které již získaly zvláštní odbornou způsobilost 
v dané oblasti.  

• je nutné rozlišovat, zda se bude jednat o nově jmenované nebo stávající členy krizové-
ho štábu, 

• je nutné upřednostnit vzdělávání k řešení krizových situací, 
• je nutné se při vzdělávání k řešení krizových situací obsahově zaměřit na stěžejní čin-

nosti krizového štábu, tj. rozhodovací procesy a dokumentaci jejich průběhu,  

Pro praktickou realizaci se využijí způsoby odborné přípravy v praxi obvyklé, tj.: 

• příprava jednotlivých funkcí ve štábu (dílčí příprava), 

• příprava skupiny vybraných funkcí (skupinová příprava) a  

                                                 
6 V odborné praxi se rovněž využívá členění procesů na oblast prevence, připravenosti, odezvy a obnovy.  
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• příprava všech funkcí daného orgánu (komplexní příprava). 

Rámcové schéma vzdělávání se simulací procesů krizového managementu je znázorněno na 
Obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2 – Didaktický model pro Koncept Školení pracovníků krizového managementu  

 

K získávání a rozvoji vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností v rámci 
školení pracovníků krizového managementu se využije kombinace:  

• teoretické přípravy a 
• praktické přípravy. 

Této kombinace se využije jak v rámci přípravy na krizové situace, tak i v rámci řešení krizo-
vých situací. V obou případech se účastníci školení podrobí ověření znalostí.  

V případech, kdy se vzdělávání poskytuje cestou určených vzdělávacích zařízení, obdrží 
účastníci, po úspěšném absolvování odborné přípravy, osvědčení. 

 

3.3 Základní koncept vzdělávání 

Koncept „Školení pracovníků krizového managementu“ sestává ze tří vzdělávacích programů: 

• Vzdělávací program Základní odborná příprava (ZOP), 

• Vzdělávací program Nástavbová odborná příprava (NOP), 

• Vzdělávací program Speciální odborná příprava (SOP).   

Vzdělávací programy se dále člení na vzdělávací moduly (kurzy): 

• Vzdělávací program Základní odborná příprava (ZOP) obsahuje moduly: 
o Modul Z1 -  Základní příprava pro členy SPS, 
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o Modul Z2 – Průběžná odborná příprava.   
• Vzdělávací program Nástavbová odborná příprava (NOP) obsahuje moduly: 

o Modul N1 – Příprava na krizové situace, 
o Modul N2 – Řešení krizových situací, 
o Modul N3 – Komunikace s veřejností za krizových situací.  

• Vzdělávací program Speciální odborná příprava (SOP) obsahuje moduly: 
o Modul S1 – Speciální příprava na krizové situace, 
o Modul S2 – Speciální cvičení krizového štábu, 
o Modul S3 – Ostatní odborná příprava dle dohody.  

Struktura Konceptu Školení pracovníků krizového managementu je zobrazena na Obr. 3.3. 

  

 

Obr. 3.3 – Vzdělávací moduly Konceptu Školení pracovníků krizového managementu 

 

Obsahová specifikace jednotlivých modulů je uvedena v Příloze I. 

Délka vyučovací hodiny v kurzu je stanovena na 50 minut. U modulů speciální odborné pří-
pravy časová dotace stanovená není. Tato je předmětem dohody mezi objednatelem školení 
a poskytovatelem školení. 

Při volbě vzdělávacích modulů, se v závislosti na jejich návaznost, resp. prostupnost mezi 
nimi, postupuje podle schéma na Obr. 3.4.  
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Obr. 3.4 – Doporučená návaznost jednotlivých vzdělávacích modulů 

Základní odborná příprava (ZOP) se provádí tak, aby všechny osoby zařazené do krizového 
štábu nabyly stejnou vstupní úroveň znalostí a dovedností, a to: 

a) u členů KŠ, kteří absolvovali přípravu k prokázání zvláštní odborné způsobilosti 
v krizovém řízení složením předepsané zkoušky, 

b) u členů KŠ, kteří neabsolvovali přípravu k prokázání zvláštní odborné způsobilosti, 
úspěšným absolvováním školení v rozsahu Modulu Z1.  

Odborná příprava k udržování potřebné úrovně akceschopnosti členů krizových štábů se pro-
vádí 1 x ročně za podmínek čl. 11 Směrnice Ministerstva vnitra ČR [12], v rozsahu Modulu 
Z2. 

Nástavbová odborná příprava - Moduly N1 až N3, resp. speciální odborná příprava - Moduly 
S1 až S3, jsou zařazeny jako nepovinné a mají charakter samostatně volitelných kurzů. O roz-
sahu této formy odborné přípravy rozhodne příslušný orgán krizového řízení, resp. vedoucí 
složky IZS. Podmínkou pro zařazení do nástavbové nebo speciální odborné přípravy je absol-
vování základní odborné přípravy (ZOP). 

 
  



Metodika pro školení pracovníků krizového managementu 
Projekt bezpečnostního výzkumu VG20102015043  

„Simulace procesů KM v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ 

 
 

16 

 

4 Simulace procesů krizového managementu 

 

Simulace procesů krizového managementu se realizuje předem vytvořeným scénářem, jehož 
zpracování, spuštění, průběh a další aktivity se regulují manuálně nebo za podpory speciálně 
vyvinutého SW – Simulátor SIMPROKIM, podle samostatné metodiky.  

Základní princip simulace znázorňuje Obr. 4.1. 

 

  

Obr. 4.1 – Schematické znázornění vzdělávání SPS s využitím simulace 

 

Do konceptu Školení pracovníků krizového managementu jsou začleněny tyto podpory: 

a) V rámci procesu přípravy na krizové situace jsou předmětem simulace dílčí procesy 
hodnocení bezpečnostní situace v území mimo období krizové situace (interaktivní 
mapa zájmového území), 

b) V rámci řešení krizových situací jsou předmětem simulace dílčí procesy rozhodo-
vacích a dalších činností v krizovém štábu při dynamických změnách bezpečnostní 
situace v území. 

Využití simulace procesů a dílčích procesů krizového managementu ve vzdělávání vyžaduje 
zvláštní přípravu. 
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5 Metodický postup pro organizaci školení pracovníků krizového managementu 

 

Při organizaci školení pracovníků krizového managementu se postupuje následovně: 

1) Organizaci školení pracovníků krizového řízení zajišťuje osoba určená orgánem krizového 
řízení nebo vedoucím složky IZS, dále jen „Organizátor“. 

2) Organizátor zajišťuje přípravu a provedení školení v souladu Plánem školení v krizovém 
řízení, (dále jen „Plán školení“), který schvaluje orgán krizového řízení nebo vedoucí 
složky IZS.  

3) Plán školení obsahuje základní informace o: 
a) vzdělávacích modulech, které mají být proškoleny (druh, rozsah, obsah školení), 
b) způsobech realizace školení7 (vlastními silami nebo dodavatelsky),  
c) termínech školení a jeho účastnících. 

Plán školení může být zpracován jako krátkodobý, zpravidla na rok nebo dlouhodobý – více-
leté období.  

4) Je-li v Plánu školení u vzdělávacího modulu požadavek na proškolení dodavatelským způ-
sobem, dohodne organizátor požadavky na školení s příslušným vzdělávacím zařízením8 
a dále se řídí pokyny dodavatele. 

5) Je-li v Plánu školení u vzdělávacího modulu uvedeno, že organizace realizuje školení 
vlastními silami, resp. pozvanými lektory, organizátor zajistí: 

a) pozvání účastníků školení,  
b) místnost odpovídající obsahu proškolovaného modulu, 
c) kvalifikované lektory, 
d) případně dohodnuté didaktické pomůcky a další potřeby.  

6) Je-li součásti plánovaného modulu štábní cvičení (Moduly Z1, Z2, N2), postupuje se při 
jeho přípravě následovně: 

a) U školení, které zajišťuje organizace vlastními silami, upřednostňuje Organizátor 
organizační uspořádání krizového štábu pro štábní cvičení, zejména však SPS KŠ, 
podle organizace krizového řízení, která je stanovená v příslušném krizovém plá-
nu, nebo jiném dokumentu obsahujícím popis jeho organizační struktury.  

b) U školení, které je realizováno dodavatelským způsobem cestou vzdělávacího zaří-
zení (Moduly Z1, Z2, N2), se upřednostňuje organizační uspořádání SPS KŠ podle 
Obr. 5.1.  

 

                                                 
7 Realizaci školení dodavatelským způsobem zvolí složky IZS nebo orgány krizového řízení tehdy, vyžaduje-li 

to právní řád nebo když v organizaci není k disposici odpovídající personální a materiální zabezpečení 
k realizaci školení ve zvoleném modulu příslušného vzdělávacího programu. V ostatních případech je školení 
realizováno vlastními silami. 

8 Zpravidla se bude jednat o vzdělávací zařízení, které obdrží pro příslušné vzdělávací programy pověře-
ní/akreditaci ze strany gestora za vzdělávání v krizovém řízení, kterým je MV- generální ředitelství HZS ČR. 
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Obr. 5.1 - Přiřazení funkcí ve stálé pracovní skupině [2] 

 

Organizační uspořádání cvičícího krizového štábu pro speciální cvičení v rámci 
Modulu S2 dohodne Organizátor s dodavatelem. 

c) Dokumentace potřebná pro provedení štábních cvičení, zejména námět cvičení 
a scénář cvičení (časová osa průběhu cvičení), se zpracovávají v přiměřené podrob-
nosti a v souladu se Zásadami pro přípravu a provedení cvičení orgánu krizového 
řízení [18], případně s Postupem pro přípravu a provedení prověřovacích a taktic-
kých cvičení [13].  

d) U školení, které zajišťuje organizace vlastními silami, dohodne podrobnosti 
o rozsahu a obsahu zpracovávané dokumentace Organizátor s příslušným lektorem.     

7) O průběhu školení vede určená osoba evidenci o účasti a obsahu školení, která 
se archivuje vedoucím organizace stanoveným způsobem. 
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6 Metodický postup pro realizaci školení pracovníků krizového managementu 

 

K získání a udržení základních znalostí a dovedností potřebných pro zařazení osoby do krizo-
vého štábu slouží Vzdělávací program Základní odborná příprava (ZOP), který obsahu-
je moduly: 

• Modul Z1 -  Základní příprava pro členy SPS a 
• Modul Z2 -  Průběžná odborná příprava KŠ.   

Vzdělávací program je koncipován tak, aby při proškolení vzdělávacího Modulu Z1 u osob 
nově zařazovaných do krizových štábů a zařazení Modulu  Z2 alespoň jednou za rok, byly 
vytvořeny předpoklady pro naplnění ustanovení o školení dle Směrnice [12].  

Vzdělávání v rámci ostatních vzdělávacích programů je výběrové. 

Školení v rámci Modulu Z1 -  Základní příprava pro členy SPS se považuje za výchozí 
a v dalším textu je metodicky přiměřeně popsáno.  

Lektor se při školení zaměří na to, aby účastníci školení získali: 

• základní znalostí o bezpečnostní situaci v území, 
• znalostí a dovedností k zásadám hodnocení bezpečnostní situace v území, 
• znalostí a dovedností potřebné pro řešení krizových situací.   

 

6.1 Bezpečnostní situace v území 

Při školení k získání základních znalostí o bezpečnostní situaci v území se postupuje násle-
dovně: 

1) Účastníkům školení se osvětlí v obecné rovině pojem bezpečnostní situace 
v území. Bezpečnostní situaci v území se rozumí stav území, který je k určitému 
času charakterizován souborem objektivně existujících prvků v území a vazeb 
mezi nimi, které mohou buď přispívat, nebo bránit vzniku mimořádných události 
a zároveň také určovat jejich možný rozsah a následky. K osvětlení problematiky 
se využije obecný bezpečnostní model území – viz Obr. 6.1.  

2) Pro při výkladu pojmu bezpečnostní situace v území pro praxi se využije prezen-
tace odpovědí na následující otázky: 

� Čím je území charakteristické? 
� Čím je území ohrožováno? 
� Jak je území zranitelné, a kde se nacházejí zranitelná místa?  
� Jak je území připraveno k odezvě na vznik mimořádné události?  
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Obr. 6.1 – Bezpečnostní model území [10] 

3) Pro získání znalostí a dovedností k otázkám bezpečnostní situace v území využije 
lektor postup, který je rámcově znázorněn na Obr. 6.2.  

 

 

Obr. 6.2 – Dílčí proces Seznámení s bezpečnostní situací v území 

 

4) Při výkladu charakteristických vlastností území ovlivňujících jeho bezpečnost se 
využije informační část havarijního plánu příslušného kraje. Výklad se soustředí 
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zejména na geografickou, demografickou, klimatickou a hydrologickou charakte-
ristiku území. 

5) Při výkladu problematiky ohrožení území se využije informační část havarijního 
plánu příslušného kraje v kapitole, která popisuje možný výskyt mimořádných 
událostí v území a jejich dopad. 

6) Při výkladu problematiky zranitelnosti a připravenosti území se využije mecha-
nismu bezpečnostně významných objektů (dále jen „BVO“). Pod pojmem bez-
pečnostně významné objekty se zahrnují zařízení, jednotlivé budovy, komplexy 
budov, venkovní prostory, služby, apod., které mají vliv na zvyšování rizika 
v území – objekty R (Risk) nebo snižování (eliminaci) rizika území – objekty 
S (Safety). 

7) Při prezentaci zranitelnosti území se využije informační část havarijního plánu 
příslušného kraje v kapitole, která popisuje výskyt infrastruktury ovlivňující jeho 
bezpečnost a výklad se zaměří na BVO, které mají vliv na zvyšování rizika – ob-
jekty BVO-R.  

8) Při prezentaci připravenosti území se využije informační část havarijního plánu 
příslušného kraje v kapitole, která popisuje výskyt infrastruktury ovlivňující jeho 
bezpečnost a výklad se zaměří na BVO, které mají vliv na snižování rizika – ob-
jekty BVO-S. 

9) Je-li školení realizováno vlastními silami, resp. pozvanými lektory, využije se při 
zpracování výsledků a jejich hodnocení způsobů, které je u rámci dotčené organi-
zace obvyklé. 

10) Je-li školení realizováno dodavatelsky, využije se při zpracování výsledků a jejich 
hodnocení způsobů, které preferuje příslušné vzdělávací zařízení. 

 

6.2 Hodnocení bezpečnostní situace v území  

Při školení k získání znalosti a dovednosti, resp. upevnění návyků, v hodnocení bezpečnostní 
situace v území a predikci jejího dalšího možného vývoje se postupuje následovně: 

1) Při vzdělávání v hodnocení bezpečnostní situace v území se postupuje ve dvou 
krocích: 

� Hodnocení situace v území s volbou druhu mimořádné události, 
� Hodnocení situace v území s volbou bezpečnostně významného objek-

tu. 

2) Při vzdělávání v hodnocení bezpečnostní situace v území na základě volby druhu 
mimořádné události se postupuje podle schéma na Obr. 6.3.  

3) Zvolí se území, pro které se hodnocení bezpečnostní situace bude provádět. In-
formace potřebné pro hodnocení ve vybraném území se získají z mapových pod-
kladů o území a příslušné bezpečnostní dokumentace (havarijní plán kraje, krizo-
vý plán kraje), dostupné na pracovišti krizového řízení. 

4) Podle Katalogu mimořádných událostí, který obsahuje jejich základní charakteris-
tiky, se zvolí druh mimořádné události, pro kterou se hodnocení bezpečnostní si-
tuace bude provádět.  
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5) Pro zvolený druh mimořádné události se vyhledá rozsah území, které je dopadem 
postiženo a analyzuje se zda, a které bezpečnostně významné objekty jsou zasaže-
ny, a jaký je rozsah jejich poškození.  

 

 

Obr. 6.3 – Dílčí proces Hodnocení situace v území – volba mimořádné události 

 

6) Výsledek hodnocení zasažených bezpečnostně významných objektů a rozsahu je-
jich poškození vybranou mimořádnou události, se zaznamená. 

7) Následuje volba dalšího druhu mimořádné události a proces hodnocení se opaku-
je. 

8) Vzdělávání v hodnocení bezpečnostní situace v území se přeruší ukončením výbě-
ru mimořádných událostí.  

9) O výsledku hodnocení bezpečnostní situace v území se pořídí záznam, který ob-
sahuje seznam poznatků získaných z obou zdrojů a formulaci doporučení 
k aktualizaci (sjednocení) informací v jednotlivých zdrojích. 

10) Při vzdělávání v hodnocení bezpečnostní situace v území na základě volby bez-
pečnostně významného objektu se postupuje podle schéma na Obr. 6.4.  

11) Zvolí se území, pro které se hodnocení bezpečnostní situace bude provádět. In-
formace potřebné pro hodnocení ve vybraném území se získají z mapových pod-
kladů o území a příslušné bezpečnostní dokumentace (havarijní plán kraje, krizo-
vý plán kraje), dostupné na pracovišti krizového řízení. 



Metodika pro školení pracovníků krizového managementu 
Projekt bezpečnostního výzkumu VG20102015043  

„Simulace procesů KM v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ 

 
 

23 

 

12) Podle Katalogu BVO, který obsahuje jejich základní charakteristiky, se zvolí kon-
krétní BVO, pro který se hodnocení bezpečnostní situace bude provádět.  

 

 

Obr. 6.4 – Dílčí proces Hodnocení situace v území – volba bezpečnostně významného objektu 

13) Pro zvolený druh mimořádné události se vyhledá rozsah jejího působení v území, 
a analyzuje se, zda je vybraný BVO zasažen a jaký je očekávaný rozsah jeho po-
škození. 

14) Výsledek analýzy – informace o tom, zda je BVO zasažen a jaký je očekávaný 
rozsah jeho poškození vybranou mimořádnou události, se zaznamená.   

15) Následuje volba dalšího druhu mimořádné události a proces hodnocení se opaku-
je. 

16) Vzdělávání v hodnocení bezpečnostní situace v území se přeruší ukončením výbě-
ru BVO.  

17) O výsledku hodnocení bezpečnostní situace v území se pořídí záznam, který ob-
sahuje seznam poznatků získaných z obou zdrojů a formulaci doporučení 
k aktualizaci (sjednocení) informací v jednotlivých zdrojích. 

11) Další podrobnosti k jednotlivým prezentovaným dílčích krokům jsou uvedeny 
v publikaci „Bezpečnostní situace v území a její hodnocení“[10]. 
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6.3 Řešení krizových situací   

 

Při školení pracovníků krizového managementu k získání znalostí a dovedností, resp. upevně-
ní návyků, potřebných ke zvládnutí jednotlivých procesů probíhajících při řešení krizové situ-
ace v krizovém štábu, se postupuje následovně: 

1) Účastníkům školení se v obecné rovině osvětlí proces řešení krizové situace 
s podporou krizového štábu, a to s důrazem: 

a) na vnitřní organizační uspořádání krizového štábu a  

b) členění činnosti krizového štábu při řešení krizové situace na: 
� zasedání krizového štábu a 
� činnost stálé pracovní skupiny,  

dle požadavků příslušných ustanovení Směrnice Ministerstva vnitra [12]. 

2) Při volbě vnitřního organizačního uspořádání krizového štábu se postupuje podle 
kapitoly 5 Metodický postup pro organizaci školení pracovníků krizového ma-
nagementu, odst. 6), této metodiky. 

3) Při výkladu průběhu zasedání krizového štábu se upozorní na časovou posloup-
nost jednotlivých zasedání – rozlišuje se zasedání úvodní, průběžné, závěrečné. 
A dále na samotný průběh zasedání, který je dán jeho programem, zpravidla roz-
sahu: 

� zahájení zasedání, 
� informace o aktuální bezpečnostní situaci,  
� prognóza dalšího vývoje situace, 
� návrhy řešení identifikovaných problémů, 
� diskuse k předneseným návrhům, 
� přijetí rozhodnutí o dalším postupu, 
� projednání návrhu informace pro sdělovací prostředky, 
� různé, 
� ukončení zasedání. 

Dále se upozorní účastníci školení na to, že přípravu zasedání krizového štábu, 
včetně pořízení zápisu ze zasedání, zajišťuje určený štábní funkcionář (zpravidla 
tajemník krizového štábu). 

4) K osvětlení činností, které probíhají v rámci SPS krizového štábu, se využije po-
stup podle obecného modelu v posloupnosti kroků, které jsou blokově znázorněny 
na Obr. 6.5.  
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Obr. 6.5 – Rámcové schéma procesu řešení krizových situací 

5) Přitom se upozorní na to, že činnost ve SPS KŠ, resp. krizovém štábu, je založena 
na přijímání zpráv, které do krizového štábu přicházejí, vyhodnocení jejich obsa-
hu a následném návrhu, přijímání, vydávání a realizaci opatření, kterými je nutno 
na nastalou situaci reagovat.  

6) Podrobnější popis jednotlivých dílčích procesů je uveden v Příloze II – Obr. P_1 
až Obr. P_8.  
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7 Závěr 

 

Metodika pro školení pracovníků krizového managementu vymezuje rámcové postupy, jak 
organizovat, resp. realizovat, školení zejména u osob, které nemají zvláštní odbornou způso-
bilost a jsou zařazeny do krizových štábů obcí s rozšířenou působností. 

Obsahová náplň vzdělávacích programů je navržena tak, aby umožňovala školení i dalších 
pracovníků složek IZS a orgánů krizového řízení v předmětné oblasti. 

Při školení pracovníků krizového managementu podle této Metodiky je možné pro rozšíření 
teoretických znalostí využít publikací [2],[10].  
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Seznam zkratek 

 

BVO Bezpečnostně významný objekt 

HPK Havarijní plán kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KP ORP Krizový plán obce s rozšířenou působností 

KPK Krizový plán kraje 

KŠ Krizový štáb 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MU Mimořádná událost 

NOP Vzdělávací program Nástavbová odborná příprava 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PKŠ Předseda krizového štábu 

PP ORP Povodňový plán obce s rozšířenou působností 

PPK Povodňový plán kraje 

PPO Povodňový plán obce 

SOP Vzdělávací program Speciální odborná příprava 

SPS  Stálá pracovní skupina  

SW Software  

VHP Vnější havarijní plán 

VŠ Vysoká škola 

ZOP Vzdělávací program Základní odborná příprava 
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Obr. 6.5 – Rámcové schéma procesu řešení krizových situací 

Obr. P_1 – Dílčí proces Administrace zpráv 

Obr. P_2 – Dílčí proces Analýza obsahu přijaté zprávy 

Obr. P_3 – Dílčí proces Zjištění změn situace 

Obr. P_4 – Model pro vytvoření obrazu aktuální situace 

Obr. P_5 – Dílčí proces Návrh řešení situace 

Obr. P_6 – Dílčí proces Návrh rozhodnutí 

Obr. P_7 – Dílčí proces Přijetí rozhodnutí 

Obr. P_8 – Dílčí proces Plnění rozhodnutí 
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Příloha I 

Charakteristika vzdělávacích modulů 

 

Vzdělávací program:  Základní odborná příprava (ZOP) 

Vzdělávací modul: Modul Z1 -  Základní příprava pro členy SPS 

Vzdělávací modul je určen pro účastníky, kteří nikdy v krizovém řízení nepracovali, nemají 
zvláštní odbornou způsobilost dle zákona, a byli jmenováni členy KŠ. Délka kurzu je 16 ho-
din. Kurz je realizován formou společných přednášek a individuálního a skupinového procvi-
čení potřebných činností. Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti potřebné pro 
práci ve stálé pracovní skupině krizového štábu. 

 

Obsahové zaměření 

H
od

in
a 

Obsah Poznámka 

1. 
Zahájení kurzu 

Vstupní test 
Organizační záležitosti kurzu, ověření znalostí účastníků 

2. Krizové řízení v území 
Seminář ke sjednocení pohledu na KŘ na úrovni kraj-
ORP-obec s preferencí místních podmínek 

3. Zásady práce v týmu Přednáška k organizaci a fungování pracovních týmů  

4. Komunikace v týmu  
Nácvik komunikace v týmové práci (jednosměrná komu-
nikace, obousměrná komunikace – příklady z praxe)  

5. 
Příprava na řešení krizo-
vých situací 

Přednáška k bezpečnostní situaci v území - ohrožení, zra-
nitelnost a připravenost území – atributy pro stanovení 
rizika území  

6. 
Bezpečnostní dokumen-
tace krizového štábu 

PPO, PP ORP, PPK, VHP, HPK, KP ORP, KPK,  

7. 
Studium bezpečnostní 
situace v území 

Cvičení se zaměřením na vyhodnocování BVO v území 
(interaktivně) 

8. 
Činnost KŠ a jeho SPS 
při řešení krizové situace 

Přednáška k fungování SPS KŠ s důrazem na štábní práce 

9. 
Informační podpora 
štábních prací  

Interaktivní tabule, GIS, dokumentace krizového štábu 

10. 
Vyhodnocení aktuální 
bezpečnostní situace 
v území 

Cvičení na vyhodnocení aktuální  bezpečnostní situace 
v území zakončené situačním grémiem 

11. Štábní cvičení Cvičení podle zvoleného scénáře 
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12. Předání směny při přestávce na oběd 

13. Cvičení podle zvoleného scénáře 

14. Cvičení podle zvoleného scénáře 

15. Vyhodnocení cvičení  
Hodnocení průběhu cvičení 

Hodnocení aktivit jednotlivých účastníků cvičení 

16. Ukončení kurzu 
Anketa k průběhu kurzu 

Předání osvědčení a ukončení kurzu 
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Vzdělávací program:  Základní odborná příprava (ZOP) 

Vzdělávací modul: Modul Z2 – Průběžná odborná příprava 

Kurz je zaměřen na udržení návyků a dovedností potřebných pro práci v krizovém štábu. Je 
určen pro všechny osoby zařazené do krizových štábů, které se v průběhu uplynulého roku 
neúčastnily řešení krizové situace ani cvičení s účastí krizového štábu, ve kterém jsou zařa-
zeny. Délka kurzu je 8 hodin. Kurz je realizován formou společných přednášek a individuál-
ního a skupinového procvičení potřebných činností. 

Absolvent kurzu si zdokonalí znalosti a dovednosti potřebné pro práci v krizovém štábu. 

 

Obsahové zaměření 

H
od

in
a 

Obsah Poznámka 

1 
Zahájení kurzu a sjed-
nocení znalostí 

Organizační záležitosti kurzu, ověření znalostí účastníků 

2 Krizové řízení v území 
Seminář ke sjednocení pohledu na KŘ na úrovni kraj-
ORP-obec s preferencí místních podmínek (KP ORP) 

3 
Příprava na řešení kri-
zových situací 

Seminář k bezpečnostní situaci v území - ohrožení, zrani-
telnost a připravenost území – atributy pro stanovení rizi-
ka území  

4 

Informační podpora 
krizového štábu  

 

Seznámení s používaným SW, PPO, PP ORP, PPK, VHP, 
HPK, KP ORP, KPK, 

5 
Rozhodování při řešení 
krizových situací 

Seminář k činnosti územních krizových štábů a jejich 
SPS s důrazem na štábní práce 

6 Štábní cvičení  

7 Štábní cvičení  

8 
Vyhodnocení cvičení a 
ukončení kurzu 

Hodnocení průběhu cvičení  

Hodnocení jednotlivých účastníků cvičení  

Anketa k průběhu kurzu 

Předání osvědčení 

Ukončení kurzu 
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Vzdělávací program:  Nástavbová odborná příprava (N) 

Vzdělávací modul: Modul N1 – Příprava na krizové situace 

Kurz je určen pro účastníky, kteří absolvovali Základní kurz KŘ, případně Zdokonalovací 
kurz KŘ.  Délka kurzu je 8 hodin. Kurz je realizován formou společných přednášek a indivi-
duálního a skupinového procvičení potřebných činností.  

Absolvent si rozšíří znalosti a zvýší dovednosti v oblasti přípravy na krizové situace. 

 

Obsahové zaměření 

H
od

in
a 

Obsah Poznámka 

1. Zahájení kurzu a vstupní test  Organizační záležitosti kurzu, ověření znalostí 
účastníků 

2. 
Krizové řízení v území 

Seminář ke sjednocení pohledu na KŘ na 
úrovni kraj-ORP-obec s preferencí místních 
podmínek 

3. Příprava na řešení krizových situací Přednáška k bezpečnostní situaci v území – 

ohrožení, zranitelnost a připravenost území – 
atributy pro stanovení rizika území  

4. Bezpečnostní dokumentace krizového 
štábu 

POP, HPK, VHP, KP ORP, KPK,  

5. Hodnocení bezpečnostní situace 
v území 

Cvičení se zaměřením na vyhodnocování 
BVO v území (interaktivně) 

6. Studium bezpečnostní situace 
v území 

Cvičení se zaměřením na vyhodnocování 
BVO v území (interaktivně) 

7. Činnost KŠ a jeho SPS při řešení kri-
zové situace 

Přednáška k fungování SPS KŠ s důrazem na 
štábní práce 

8. Ukončení kurzu Anketa k průběhu kurzu 

Předání osvědčení 

Ukončení kurzu 
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Vzdělávací program:  Nástavbová odborná příprava (N) 

Vzdělávací modul: Modul N2 – Řešení krizových situací 

Kurz je určen pro účastníky, kteří absolvovali Základní kurz KŘ, případně Zdokonalovací 
kurz KŘ Délka kurzu je 8 hodin. Kurz je realizován formou společných přednášek a skupi-
nového procvičení potřebných činností. 

Absolvent si rozšíří znalosti a zvýší dovednosti v oblasti řešení krizových situací. 

 

Obsahové zaměření 

H
od

in
a 

Obsah Poznámka 

1 
Zahájení kurzu a sjed-
nocení znalostí 

Organizační záležitosti kurzu, ověření znalostí účastníků 

2 Krizové řízení v území 
Seminář ke sjednocení pohledu na KŘ na úrovni kraj-
ORP-obec s preferencí místních podmínek 

3 
Příprava na řešení kri-
zových situací 

Seminář k bezpečnostní situaci v území - ohrožení, zrani-
telnost a připravenost území – atributy pro stanovení rizi-
ka území  

4 

Informační podpora KŘ  

(HPK, VHP, KP ORP, 
KPK,…) 

Seznámení s používaným SW 

5 Řešení krizových situací 
Seminář k činnosti územních krizových štábů a jejich 
SPS s důrazem na štábní práce 

6 Štábní cvičení  

7 Štábní cvičení  

8 
Vyhodnocení cvičení a 
ukončení kurzu 

Hodnocení průběhu cvičení  

Hodnocení jednotlivých účastníků cvičení  

Anketa k průběhu kurzu 

Předání osvědčení 

Ukončení kurzu 
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Vzdělávací program:  Nástavbová odborná příprava (N) 

Vzdělávací modul: Modul N3 – Komunikace s veřejností za krizových situací  

Kurz je určen pro osoby, které mají v rámci funkčního zařazení v krizovém štábu poskytovat 
veřejnosti informace o průběhu řešení krizové situace a přijatých opatřeních. Délka kurzu je 
8 hodin. Kurz je realizován formou společných přednášek a individuálního procvičení po-
třebných činností. 

Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti v přípravě komunikace s veřejností za 
krizových situací. 

 

Obsahové zaměření 

H
od

in
a 

Obsah Poznámka 

1. Zahájení kurzu Organizační záležitosti kurzu, ověření znalostí účastníků 

2. 
Základy komunikace 
s veřejnosti 

Přednáška k zásadám poskytování informací veřejnosti 

3. 
Příprava sdělení pro ve-
řejnost  

Přednáška k obsahu a zásadám tvorby sdělení pro veřej-
nost 

4. 
Příprava krátké zprávy k 
bezpečnostní situaci v 
území 

Praktické cvičení – zpracování krátké zprávy 
k bezpečnostní situaci v území dle zadané situace 

5. 
Příprava tiskové konfe-
rence  

Přednáška k zásadám organizace tiskové konference 
a řízení jejího průběhu 

6. 
Tisková konference k 
bezpečnostní situaci v 
území 

Praktické cvičení – organizace a řízení průběhu tiskové 
konference 

7. 
Interview k bezpečnostní 
situaci v území 

Praktické cvičení – vystupování před zástupci sdělova-
cích prostředků 

8. Ukončení kurzu 

Hodnocení průběhu kurzu  

Hodnocení jednotlivých účastníků cvičení  

Anketa k průběhu kurzu 

Předání osvědčení 

Ukončení kurzu 
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Vzdělávací program:  Speciální odborná příprava (S) 

Vzdělávací modul: 

Modul S1 – Speciální příprava na krizové situace 

Modul S2 – Speciální cvičení krizového štábu 

Modul S3 – Ostatní odborná příprava dle dohody  

Jedná se o speciální kurzy sestavené na míru objednatele. 

 

Obsahové zaměření 

 

Speciální příprava na krizové situace 

Kurz zaměřený na přípravu na krizové situace dle požadavků zadavatele. Obsah kurzu 
a časová dotace stanoveny nejsou. Vše je předmětem dohody mezi objednatelem školení 
a poskytovatelem školení. 

 

Speciální cvičení krizového štábu 

Kurz zaměřený na řešení krizových situací dle požadavků zadavatele. Obsah kurzu a časová 
dotace stanoveny nejsou. Vše je předmětem dohody mezi objednatelem školení a poskytova-
telem školení. 

 

Ostatní odborná příprava dle dohody 

Kurz sestavený „na míru“ objednatele. Jeho rozsah, obsah i forma provedení jsou předmětem 
dohody mezi zadavatelem (organizátorem) odborné přípravy a jejím poskytovatelem. 
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Příloha II 

Charakteristika dílčích procesů probíhajících v krizovém štábu 

 

Úvodní poznámka 

Pro školení pracovníků krizového řízení ve vzdělávacích modulech, ve kterých jsou zařazena 
štábní cvičení, se při realizaci vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních, doporučuje složení SPS 
krizového štábu ve struktuře dle Obr. 5.1.  

 

A) Činnost jednotlivých pracovních skupin 

Činnost jednotlivých pracovních skupin, resp. pracovišť v jejich rámci vytvořených a funkcí 
ve štábu je následující:  

Operační skupina 

Operační skupina plní stěžejní úkoly SPS KŠ po stránce procesní, tj. sledování a vyhodnoco-
vání situace a jejich změn, příprava rozhodnutí předsedy KŠ, zabezpečení jeho realizace 
a kontrola plnění uložených opatření. Operační skupina se může dále členit na odborná praco-
viště: 

Dispečer zabezpečuje komunikaci KŠ s okolím a vede základní přehled o jejím průběhu 
a obsahu. 

Analytik sleduje vývoj mimořádné situace, analyzuje a vyhodnocuje její změny, tyto textově 
a graficky dokumentuje a dle pokynu vedoucího SPS poskytuje situační zprávy. 

Logistik vede přehledy o nasazených a disponibilních silách a prostředcích k řešení mimořád-
né situace, zabezpečuje další osobní a věcné zdroje podle potřeby, vede přehled o vynakládání 
finančních prostředků. 

Plánovač připravuje návrh reakce na změnu mimořádné situace ve formě návrhu rozhodnutí 
předsedy KŠ; po přijetí příslušného rozhodnutí zabezpečuje jeho realizaci. Plánovač zastupuje 
v době nepřítomnosti vedoucího SPS. 

Operační skupina pracuje, pokud možno vždy, ve stejném personálním obsazení. Důvodem je 
potřeba garantování standardního způsobu přípravy a realizace rozhodnutí předsedy krizového 
štábu.  

Při dostatečném počtu personálu je možné vytvářet v rámci odborných pracovišť zřídit další 
funkční místa.  

V rámci pracoviště Analytik je možné vytvořit samostatné funkce pro textovou dokumentaci 
(zapisovatel) a grafickou dokumentaci (zakreslovač). 

V rámci pracoviště Logistik je možné vytvořit samostatnou funkci správce pro lidské zdroje 
a správce pro věcné zdroje. 

Při nedostatku stálého personálu SPS je možné sloučit pracoviště Dispečer a Logistik do jed-
noho a obdobně pracoviště Vyhodnocovač a Plánovač do jednoho pracoviště.  
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Sekretariát krizového štábu 

Sekretariát krizového štábu podporuje administrativně, organizačně a mediálně předsedu kri-
zového štábu a krizový štáb jako celek. Je zde zařazen tajemník krizového štábu, tiskový 
mluvčí, zapisovatel a další pracovníci, např. právník, kteří mohou být potřební při řešení na-
stalé situace. Sekretariát KŠ připravuje zasedání KŠ a zabezpečuje jeho řádný průběh a plní 
další uložené úkoly.  

 

Představitelé složek 

Představitelé složek územního bezpečnostního systému jsou stálými členy SPS KŠ. Tito mo-
hou být doplněni o zástupce dalších vybraných organizací. Úkolem pracovní skupiny je tvor-
ba odborných podkladů pro přípravu rozhodnutí předsedy KŠ a zabezpečení plnění přijatých 
rozhodnutí u organizací, které zastupují.  

Skupinu tvoří zejména: 

• určený představitel HZS kraje, 
• určený představitel PČR, 
• určený představitel ZZS kraje. 

 

Expertní skupina   

Jednotliví odborníci, zařazeni do expertní skupiny v závislosti na druhu řešené mimořádné 
situace, se v rámci své odbornosti podílejí na tvorbě odborných podkladů pro přípravu roz-
hodnutí předsedy KŠ. V případě potřeby mohou být rovněž zapojeni do jeho realizace. Jed-
notliví experti zaujímají posici nestálých členů SPS.  

 

B) Procesy probíhající v SPS KŠ 

Pro znázornění rozhodovacího procesu, který probíhá ve SPS KŠ, resp. KŠ, je zvolena forma 
vývojového diagramu, při dodržení zásad pro jeho sestavení. Z důvodu možné nepřehlednosti 
celého rozhodovacího procesu, je celkový vývojový diagram rozdělen na části – dílčí procesy: 

• Obr. P_1 – Dílčí proces Administrace zpráv, 
• Obr. P_2 – Dílčí proces Analýza obsahu přijaté zprávy, 
• Obr. P_3 – Dílčí proces Zjištění změn situace, 
• Obr. P_4 – Model pro vytvoření obrazu aktuální situace, 
• Obr. P_5 – Dílčí proces Návrh řešení situace, 
• Obr. P_6 – Dílčí proces Návrh rozhodnutí, 
• Obr. P_7 – Dílčí proces Přijetí rozhodnutí, 
• Obr. P_8 – Dílčí proces Plnění rozhodnutí. 

Návaznost jednotlivých dílčích procesů je pak označena očíslovanými terči – spojnicemi - 
vždy stejně očíslované terče tvoří přechodový bod. 
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Dílčí proces Administrace zpráv 

Dílčí proces Administrace zpráv sestává z jejich příjmu, evidence a následné distribuce. Ad-
ministraci zpráv realizuje dispečerské pracoviště KŠ. Zpráva pro KŠ může být na kontaktní 
místo doručena, resp. exportována, zejména následujícími komunikačními způsoby: 

• telefonem, 
• faxem, 
• emailem, 
• poštou, 
• kurýrem, 
• ústním podáním občana, 
• jiný, 

- viz Obr. P_1. 

 

 

Obr. P_1 – Dílčí proces Administrace zpráv 

Dispečerské pracoviště každou příchozí, resp. odchozí zprávu, zaeviduje do Knihy příchozích 
a odchozích zpráv. Zaevidovaná zpráva je předána určenému adresátovi podle Rozdělovníku 
KŠ k dalšímu využití následovně: 

• Zpráva Analytik KŠ - Každá zaevidovaná zpráva musí být vždy doručena k vyhodno-
cení jejího obsahu na vyhodnocovací pracoviště, 

• Zpráva Jiný člen KŠ -  zpráva je předána určenému adresátovi v rámci KŠ, 
• Zpráva mimo KŠ - Dispečerské pracoviště zajistí doručení zprávy určenému adresáto-

vi. 
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Dílčí proces Analýza obsahu zprávy  

Každá zpráva postoupená na vyhodnocovací pracoviště je zde analyzována. Cílem analýzy 
obsahu zpráv je získání dostatečných podkladů pro vytvoření obrazu aktuální bezpečnostní 
situace v postiženém území. Při samotné analýze zprávy se postupuje dle schématu na  
Obr. P_2. 

 

 

Obr. P_2 – Dílčí proces Analýza obsahu přijaté zprávy 

 

Pro sledování jednotlivých ohrožujících faktorů je možné využít různé pomůcky specifikova-
né v publikaci: „Krizové štáby veřejné správy“ [2]. 

Neavizuje-li výsledek analyzované zprávy změnu dosavadní situace, obsah zprávy se zaevidu-
je a průběžně archivuje. V opačném případě následuje zjištění, o jakou změnu situace se jed-
ná. Nutno zdůraznit, že značný význam pro další postup má rovněž nebezpečí z prodlení nebo 
požadovaná urgentnost při řešení nastalé situace. 

Výsledkem Analýzy obsahu přijaté zprávy je Příchozí informace. 
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Dílčí proces Zjištění situace 

Zjišťování situace představuje sdružování disponibilních údajů o situaci a jejich posouzení, 
přičemž se, podle potřeby, využívá tří zdrojů informací: 

• existujících, 
• nově příchozích a  
• doplňkových, získaných dodatečným vyžádáním.  

Viz Obr. P_3. 

 

Obr. P_3 – Dílčí proces Zjištění změn situace 

Zjišťování situace začíná u informací, které jsou  již v daném čase ve štábu k dispozici. Při 
zahájení činnosti krizového štábu jsou to zejména předem připravené informační zdroje, jako 
je havarijní plán, krizový plán apod. 

První Příchozí informací je zpravidla úvodní situační zpráva, která vedla k aktivaci krizového 
štábu. Informace obsažené v úvodní situační zprávě se postupně rozšiřují o další informace, 
které od posledního vyhodnocení situace do štábu došly. 

V případě, že disponibilní informace nejsou dostatečné nebo je potřeba je upřesnit, organizuje 
vyhodnocovací pracoviště obstarání dalších potřebných informací. 

Proces zjišťování situace sestává z třídění a porovnání informací získaných z uvedených zdro-
jů a jejich doplnění o změny, které nastaly od poslední aktualizace, v rozsahu potřebném pro 
návrh opatření předsedy krizového štábu. 
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Dílčí proces Vyhodnocení situace 

Vyhodnocením situace se rozumí vytvoření souboru poznatků, které popisují aktuální situaci 
v postiženém území a naléhavost (priority) při jejím řešení. Situace se vyhodnocuje vždy 
k určitému časovému okamžiku a probíhá tak, že se k dosavadním informacím doplňují další 
poznatky, které získáme odpověďmi na následující otázky: 

• Je identifikováno nějaké nové ohrožení? 
• Hrozí někde nebezpečí z prodlení? 
• Je indikován nějaký úkol, který má štáb řešit? 
• Jsou zjištěna nějaká omezení pro řešení situace? 

Nově identifikovaná ohrožení nutno vyhodnocovat v pořadí: 

• ohrožení pro osoby, 
• ohrožení pro zvířata, 
• ohrožení věcí (hmotných statků), 
• ohrožení prostředí. 

V rámci posuzování nebezpečí z prodlení budeme vyhodnocovat: 

• Které ohrožení se musí zdolat jako první? 
• Kde se musí ohrožení nejdříve zdolat? 

Identifikace nových ohrožení a zejména jejich závažnost (hrozba nebezpečí z prodlení) jsou 
podkladem pro stanovení priorit pro přípravu návrhu řešení. Platí, že čím je závažnost identi-
fikovaného ohrožení větší, tím mají opatření k jeho eliminaci vyšší prioritu. 

Nutno zdůraznit, že pokud jsou identifikována ohrožení pro osoby, pak jejich zdolání má nej-
vyšší prioritu. 

Na stanovení priorit má rovněž vliv časový limit, který je stanoven nadřízeným ke splnění 
uložených opatření. Nelze opomenout ani rozsah a složitost zadaných úloh, což může mít za 
následek rozdělení celkového úkolu na dílčí úkoly, jejich seřazení podle naléhavosti realizace 
(priorizace) a jejich postupná realizace. 

Jednotlivé faktory hodnotíme tak, že uvedeme, zda se jedná o nový problém, nebo zda oproti 
minulému hodnocení došlo k nárůstu nebo poklesu, nebo se jedná o setrvalý stav. 

Při vyhodnocení situace je nutné se rovněž vyjádřit k prognóze dalšího vývoje v jednotlivých 
oblastech. 

 

Při vytyčení cílů je nutné dbát, aby: 

• záchrana osob měla přednost před ostatními zásahovými opatřeními, 
• nejprve se zachraňovaly ty osoby, které jsou nejvíce ohroženy, 
• záchrana zvířat měla přednost před záchranou věcí, 
• posuzovány byly rovněž možné vlivy na životní prostředí, 
• škody se minimalizovaly. 

Při plánování postupu plnění opatření je nutné dále dbát na to, aby: 

• platila zásada úměrnosti (přiměřenosti), 
• stanovily se priority zásahu adekvátně ohrožení, 
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• byla zajištěna tvorba rezerv, 
• byla upřednostněna nařízená opatření před vlastní iniciativou, 
• opatření byla připravována v souladu s řídícím a rozhodovacím procesem, 
• opatření a hlášení byla koncipována srozumitelně. 

Při cílovém nasazení a činnosti zásahových sil je potřeba rovněž dbát na to, aby: 

• odchylky od ustanovení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se připouš-
těly jen v případech, je-li to nutné pro záchranu osob, 

• při záchraně osob se rovněž vyhodnocovala rizika pro zasahující složky, 
• nedocházelo k nekontrolovanému nebo opatřeními nenařízenému pobytu v nebezpečné 

oblasti, 
• použitá osobní a ostatní ochranná výzbroj a výstroj odpovídala existujícímu nebezpe-

čí, 
• byla zajištěna ústupová cesta pro nasazené záchranné složky. 

S aktuální situací je nutno seznámit ostatní členy SPS. Pro málo významné změny situace 
postačí již zmíněné znázornění situace na situační tabuli. U významných změn situace, např. 
obdržení rozhodnutí předsedy nadřízeného KŠ nebo při vzniku okolností, jejichž řešení ne-
snese odkladu, je nutné poskytnout informace o sledované situaci svoláním Situačního gré-
mia. 

 

Dílčí proces Znázornění situace 

Informace o situaci zjištěné k danému časovému momentu se zpřístupňuje všem členům SPS 
KŠ, resp. KŠ, jako celku. 

Pro pozdější využití se provádí zadokumentování potřebných údajů o situaci cestou obsahové 
evidence (Protokol o postupu řešení mimořádné situace) a prostorové evidence (Situační 
mapa). 

 

Obr. P_4 – Model pro vytvoření obrazu aktuální situace 
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Pro získání okamžitého přehledu o situaci se využívá znázornění situace - viz Obr. P_4. Zná-
zornění situace, vizualizace, představuje sestavení stručného přehledu podstatných informací 
získaných při zjišťování situace. 

 

Ke znázornění situace se využívá kombinace krátkého a výstižného volného textu, různých 
formulářů a mapových podkladů s využitím grafických značek9. Vše se umístí na předurčené 
pracovní ploše na pracovišti SPS - situační tabuli. A to tak, aby informace byly kdykoliv pří-
stupné všem členů SPS. 

Moderní znázornění situace může využít interaktivní počítačovou mapu (GIS), která umožní 
připojit k jednotlivým grafickým symbolům, umístěným v situační mapě, rovněž doplňkové 
textové informace. Zobrazení by mělo fungovat i tak, že se změnou měřítka mapy se zobrazí 
větší či menší detaily v území. 

 

Situační grémium 

Situačním grémiem rozumíme poradu členů SPS KŠ k informování o situaci k určitému časo-
vému momentu. Porada může mít následující průběh: 

• poradu zahájí vedoucí SPS, 
• vedoucí SPS vyžádá od vyhodnocovače prezentaci situace, 
• vyhodnocovač prezentuje aktuální situaci a změny od minulé situační porady, 
• výčet klíčových zjištění, 
• očekávaný vývoj situace, 
• možné problémy, 
• logistik prezentuje situaci na svém úseku k danému časovému okamžiku, 
• plánovač předkládá poznatky za své oblasti, 
• představitelé složek IZS předkládají poznatky za své oblasti (kolečko), 
• vedoucí SPS 
• shrne získané poznatky a 
• stanoví hlavní úkoly pro nastávající období (záměr řešení), 
• uloží plánovači připravit návrh rozhodnutí PKŠ, 
• stanoví čas další porady k projednání návrhu rozhodnutí PKŠ, 
• informuje tajemníka KŠ o situaci a záměru řešení, 
• informuje PKŠ o situaci a záměru řešení s cílem získat jeho předběžný souhlas. 

Při prezentaci situace se doporučuje zpravidla následující členění: 

1. Všeobecná situace  
a) Situace k aktuálnímu času 
b) Místní poměry /postižená místa/ 
c) Povětrnostní situace  
d) Dopravní situace 
e) Chování obyvatelstva 

 
  

                                                 
9 Pro znázornění grafických informací může být k disposici Katalog grafických značek 
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2. Mimořádná situace 
a) Přehled evidovaných mimořádných událostí/jevů s uvedením příčiny jejich vzniku a 

rozsahu škod v rozsahu:  
b) Údaje o počtu usmrcených, zraněných, jinak postižených osob, 
c) Další očekávané oběti a ztráty 

 
3. Vlastní situace 

a) Učiněná opatření 
b) Nasazené síly a prostředky 
c) Disponibilní síly a prostředky 
d) Situace v zásobování /logistická podpora/ 
e) Komunikační situace /zabezpečení spojení/ 

 
4. Zvláštní problémy 
5. Shrnutí 

K lepší orientaci účastníků porady se využívá průběžně zpracovávaný obraz aktuální situace, 
resp. další pomůcky. 

 

Dílčí proces Příprava rozhodnutí 

Při přípravě podkladů pro rozhodování předsedy KŠ se vychází z aktuální situace, její korekce 
vyplývající ze závěrů situačního grémia a priorit stanovených pro její řešení vedoucím SPS. 
Příprava samotná probíhá ve dvou dílčích fázích, fázi Návrhu řešení aktuální situace a fázi 
Návrhu rozhodnutí předsedy krizového štábu. 

 

Návrh řešení situace 

Na základě projednání aktuální situace a stanovení priorit pro její řešení, vyzve vedoucí SPS 
plánovací pracoviště, aby ke stanovenému času připravilo Návrh řešení aktuální situace (dále 
jen „Návrh řešení“) – viz Obr. P_5. 

Tento úkol plní plánovací pracoviště ve spolupráci s pracovištěm logistiky, představiteli slo-
žek bezpečnostního systému a přizvanými experty. 

Zpracování návrhu řešení předchází výběr nejlepších variant pro řešení dílčích problémů a 
jejich vzájemné sladění tak, aby výstupem bylo nejlepší řešení možné situace, pro které je 
zpracováván návrh řešení. 

Návrh řešení by měl být připravován s následujícím obsahem: 

• Co je cílem řešení (operace)? 
• Čeho se má operací dosáhnout? (výčet stěžejních činností/priorit) 
• Jaká opatření se navrhují k dosažení cíle? 
• Jaké síly a prostředky se přiřazují k jejich realizaci? (výčet podle jednotlivých úkolů) 
• V jaké posloupnosti budou opatření plněna? 
• Jak dlouho bude realizace opatření trvat? 
• Je potřeba dalších sil a prostředků? 
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• Jaké úkoly nutno přijmout k ochraně obyvatelstva? (Varování, evakuace, nouzové 
přežití.) 

• Jaká logistická opatření se navrhují? (Stravování, zásobování PHM, zdravotnickým 
materiálem,…) 

 

Obr. P_5 – Dílčí proces Návrh řešení situace 

 

K projednání Návrhu řešení aktuální situace svolá vedoucí SPS Operační grémium. 

 

Operační grémium 

Operační grémium rozumíme poradu členů SPS KŠ k přípravě rozhodnutí. Porada může pro-
bíhat podle následujícího schématu: 

• grémium zahájí vedoucí SPS, 
• vyžádá si prezentaci návrhu záměru řešení, 
• plánovač přednese návrh záměru řešení, 
• tiskový mluvčí, podle potřeby, seznámí s aktualizovaným Sdělením pro média, 
• podněty a připomínky ostatních účastníků k navrhovanému záměru řešení, 

Vedoucí SPS: 

• shrne získané poznatky, 
• seznámí SPS s aktualizovaným záměrem řešení (korigovaný), 
• informuje tajemníka KŠ o aktualizovaném návrhu záměru řešení 
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• dohodne s PKŠ, zda je potřeba přijetí rozhodnutí svolat zasedání KŠ. 

Doporučuje se, aby prezentace k přípravě rozhodnutí měla následující členění: 

1. Důvod, proč bylo svoláno situační grémium 
• Zvláštní vývoj situace, 
• Její odborně specifické aspekty, 

 
2. Identifikace událostí - druh - místo - datum - čas 

Odborně specifické informace k: 
• Nebezpečné situaci/přehled o škodách, 
• Zdrojům nebezpečí, 
• Nebezpečným účinkům, 
• Možným tendencím vývoje, 
• Návrhu priorit při řešení situace (hlavní směry řešení), 
• Stavu informací. 

 
3. Návrh záměru řešení 

• Potřebné síly a prostředky  
• Změny v prioritách zásahu, 
• Disponibilní rezervy, 
• Stanovisko k dostatečnosti disponibilních rezerv 
• Očekávané reakční doby, 
• Potřebné materiálně technické vybavení  

 
4. Zvážení možností postupu 
5. Návrh rozhodnutí 
6. Naléhavost návrhu rozhodnutí (úroveň nebezpečí z prodlení) 

Plánovací pracoviště popisuje možné alternativy řešení, zvláště vedlejší a dlouhodobé dopady 
a stručně zdůvodní, proč se pro tu předkládanou alternativu rozhodlo. Tato upřednostňovaná 
alternativa je návrhem vedoucímu štábu pro další řešení. 

 

Návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu 

Po projednání Návrhu řešení v rámci operačního grémia, případně po jeho korekci, která vy-
plyne při projednání, je Návrh řešení předán sekretariátu krizového štábu ke zpracování Ná-
vrhu rozhodnutí předsedy krizového štábu (dále jen „Návrh rozhodnutí“) – viz postup dle dia-
gramu Obr. P_6. 

Zpracování Návrhu rozhodnutí představuje v zásadě administrativní akt. Jeho podstatou je 
úprava Návrhu řešení do předem stanoveného tvaru – např. výrok, odůvodnění, poučení. Ná-
vrh řešení představuje výrokovou část návrhu rozhodnutí. 

Při přípravě Návrhu rozhodnutí dohodne tajemník KŠ s tiskovým mluvčím potřebu zpracová-
ní Sdělení pro média. Pokud tato potřeba vyvstane, tiskový mluvčí připraví příslušný návrh 
a předá jej tajemníkovi krizového štábu jako podklad pro zasedání krizového štábu. 
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Následně tajemník KŠ vyžádá od předsedy KŠ stanovisko k dalšímu postupu. V zásadě mo-
hou nastat tři varianty: 

• Předseda KŠ rozhodne bez zasedání krizového štábu nebo  
• Předseda KŠ vyžaduje pro přijetí rozhodnutí svolání zasedání KŠ, 
• Předseda KŠ přenese kompetence rozhodnout na třetí osobu. 

Typickým úkolem, který může být řešen bez zasedání krizového štábu nebo přenesením kom-
petence rozhodnout na třetí osobu, je zpracovávání různých hlášení, resp. informací určených 
jiným krizovým štábům nebo MV nebo vyžádaných nadřízenými orgány. 

 

Obr. P_6 – Dílčí proces Návrh rozhodnutí 

Hlášení můžeme rozdělit na standardizovaná a ostatní. Standardizovaná hlášení – 
viz Příloha 2 – se odesílají po úvodním zasedání krizového štábu a dále k 08,00 hod 
a 18,00 hod na územně příslušné operační a informační středisko IZS. Podrobnosti o způsobu 
předávání a formě hlášení krizového štábu ORP krizovému štábu kraje jsou uvedeny 
v příslušném krizovém plánu kraje, resp. krizovém plánu obce s rozšířenou působností. 

Hlášení zpravidla zpracovává vyhodnocovací pracoviště. Po schválení je hlášení předáno se-
kretariátu KŠ k dalšímu zpracování. Sekretariát provede zaevidování rozhodnutí. Je-li potřeba 
pořídit další výtisky dokumentu, vyhotoví potřebný počet výtisků a předá je na dispečerské 
pracoviště. Sekretariát dokument zapracuje jako podklad pro nejbližší zasedání KŠ. 
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Dispečerské pracoviště s obdrženým dokumentem manipuluje jako s odchozí zprávou, kterou 
zaeviduje do Knihy příchozích a odchozích zpráv a zabezpečí její doručení dotčeným institu-
cím – viz Dílčí proces Administrace zpráv - Obr. P_1.  

V ostatních případech, např. u Sdělení pro media, nebo u jiných dokumentů zařazených do 
těchto kategorií, se postupuje obdobně.  

Pokud předseda KŠ stanoví, že k přijetí rozhodnutí je potřeba svolat zasedání krizového štábu, 
pak stanoví místo a čas zahájení zasedání KŠ, případně i program zasedání. Organizačně za-
jišťuje zasedání KŠ tajemník KŠ. 

 

Dílčí proces Zasedání krizového štábu k přijetí rozhodnutí 

Zasedání KŠ může být svoláno na základě předem daného harmonogramu zasedání nebo ope-
rativně v případě nebezpečí z prodlení. Tajemník KŠ, podle pokynu předsedy KŠ, zajistí po-
zvání účastníků zasedání, přičemž upřesní místo, čas a program zasedání. 

Sekretariát připraví prostory pro zasedání KŠ, potřebné dokumenty k projednání, resp. 
v případě potřeby rovněž občerstvení atd. Situaci schematicky znázorňuje graf na Obr. P_7.  

Zasedání krizového štábu řídí předseda KŠ. Vlastní jednání probíhá zpravidla následovně.  

 

 

Obr. P_7 – Dílčí proces Přijetí rozhodnutí 

Po zahájení zasedání vyzve předseda vedoucího SPS k přednesení informace o aktuální situa-
ci, prognóze jejího dalšího vývoje a přednesení návrhů na řešení identifikovaných problémů. 

Následuje diskuse k jednotlivým předneseným návrhům. V diskusi se vyjádří jak přizvání 
členové bezpečnostní rady, tak i další vyzvané osoby. Poté o řešení jednotlivých problémů 
předseda KŠ rozhodne. 

Předseda KŠ dále rozhodne o tom, zda, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají být informo-
vány sdělovací prostředky a jejich prostřednictvím občané. Je-li to potřebné, může předseda 
KŠ nařídit konání tiskové konference, které se účastní předsedou určení funkcionáři. 
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Po projednání jednotlivých bodů programu předseda zasedání KŠ ukončí. 

Ze zasedání KŠ se pořizuje prezenční listina, zápis a zvukový záznam. K zápisu se přikládají 
projednané dokumenty. Dokumentační činnosti zabezpečuje sekretariát KŠ, resp. určený člen 
SPS KŠ. 

Schválená Rozhodnutí předsedy KŠ a Sdělení pro média převezme sekretariát KŠ k dalšímu 
zpracování. 

 

Dílčí proces Vydání rozhodnutí a kontrola jeho plnění 

Sekretariát KŠ převzaté dokumenty zaeviduje a podle potřeby formálně upraví. Po formální 
úpravě dokumentu je vyžádán podpis předsedy krizového štábu. 

 

Distribuce rozhodnutí předsedy krizového štábu 

Následně je vyhotoven stanovený počet výtisků a dokument je předán na dispečerské praco-
viště s požadavkem na doručení určeným adresátům. Dispečerské pracoviště manipuluje 
s obdrženým dokumentem jako s odchozí zprávou (Zpráva mimo KŠ), kterou zaeviduje do 
Knihy příchozích a odchozích zpráv a zabezpečí jeho doručení – viz Dílčí proces Administra-
ce zpráv - Obr. P_1. Obdobně se postupuje se Sdělením pro média. 

 

Kontrola plnění rozhodnutí  

Po doručení rozhodnutí předsedy krizového štábu dotčené instituci, zabezpečí její vedoucí 
funkcionář plnění rozhodnutí – viz Obr. P_8. 

Plnění rozhodnutí příslušný vedoucí funkcionář průběžně kontroluje. Kontrolou se rozumí 
průběžné srovnávání plánovaného (požadovaného) stavu věci formulovaného v rozhodnutí, se 
stavem dosaženým k danému časovému okamžiku. 

O postupu plnění, resp. splnění uloženého úkolu, informuje dotčený vedoucí funkcionář před-
sedu krizového štábu. Činí tak prostřednictvím stanovených formulářů, případně speciálně 
zpracovaných zpráv. Četnost předávání zpráv, resp. hlášení, pro tyto případy může být stano-
vena vnitřními předpisy. Příslušný funkcionář může taky jednat z vlastních podnětů na zákla-
dě okamžité situace. 
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Obr. P_8 – Dílčí proces Plnění rozhodnutí 

 

Pro SPS KŠ představují obdržené zprávy o plnění uložených opatření zdroj informací potřeb-
ných pro celkovou kontrolu plnění vydaného rozhodnutí. 

Jednotlivé obdržené zprávy jsou postupně analyzovány, přičemž se sleduje zda, resp. jak je 
opatření plněno. Současně se hodnotí, zda je nutná korekce dříve vydaného rozhodnutí nebo 
nastala taková změna situace, že je nutno ji posuzovat jako novou situaci a dále ji řešit samo-
statně. 

Rozhodovací proces popsaný v předchozím se opakuje. Počet průchodů rozhodovacím cyk-
lem se odvíjí od výsledků dosažených plněním uložených opatření. 
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Poznámky: 
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