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Jiří ČERMÁK – tajemník Bezpečnostní rady a Krizového  štábu    

                          Ústeckého kraje, krizové plánování 
tel.     475 657 175 

mob.  733 787 737 

cermak.j@kr-ustecky.cz  

DS t9zbsva  
. 

Bc. Marcel KUCR, DiS. – hospodářská opatření pro krizové stavy 
tel.     475 657 113 

mob.  733 787 739 

kucr.m@kr-ustecky.cz  
. 

Ing. Drahoslav TESAŘ – obranné plánování 
tel.     475 657 118 

mob.  733 787 738 

tesar.d@kr-ustecky.cz 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA KRAJ 
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HTTP://pkr.kr-ustecky.cz/ 

NEVEŘEJNÉ KONTAKTY 

PŘÍSTUPOVÉ HESLO  
 

VYSTAVENÉ PREZENTACE + LEGISLATIVA 
http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/skoleni-obci/ 

 

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  

ÚSTECKÉHO KRAJE 
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BÍLINA  

 
Yvona BÁRTOVÁ  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     417 810 853  

mob. 728 025 438  

bartova@bilina.cz  

DS: qdtb7vx  
 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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DĚČÍN  

 
Ing. Radek TUHÝ 

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení 

tel.     412 593 4OO 

mob.  777 205 166 

radek.tuhy@mmdecin.cz 

DS: x9hbpfn   

 

Richard MUSIL, DiS. 

– organizační složky, JSDHO 

tel.     412 593 302 

mob.  724 897 449 

richard.musil@mmdecin.cz  

 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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CHOMUTOV 

  
Ing. Václav FIALA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP  

tel. 474 637 280  

mob. 602 442 343  

v.fiala@chomutov-mesto.cz  

DS: 497beyz  

 

Ing. Bc. Stanislav HÁJEK  

– krizové řízení  

tel. 474 637 280  

mob. 606 648 735  

s.hajek@chomutov-mesto.cz 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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KADAŇ  

 

Martin POLACSEK  APOLEN  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel. 474 343 104  

mob. 606 486 325  

velitel.jpokadan@seznam.cz  

DS: uaybdrx 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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LITOMĚŘICE  

 

Miroslav LETAFKA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel. 416 916 301  

mob. 734 783 312  

miroslav.letafka@litomerice.cz  

DS: tpebfnu  

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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LITVÍNOV  

 
Bc. Miroslav VOPAT  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     476 767 826  

mob. 602 417 511  

miroslav.vopat@mulitvinov.cz  

DS: 8tybqzk  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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LOUNY  

 
Michal OVŠONKA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     415 621 101  

mob. 604 226 317  

ovsonka@mulouny.cz  

DS: gc9bxmk  

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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LOVOSICE  

 
Jaroslav KŘIVAN  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     416 571 176  

mob. 724 180 508  

jaroslav.krivan@meulovo.cz  

DS: ytbbs49  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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MOST 

  
Bc. Luboš PROS  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel. 476 448 203  

mob. 606 602 778  

Lubos.Pros@mesto-most.cz  

DS: a64ai6n  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 

Školení zvolených zástupců obcí  2015 

13 



PODBOŘANY  

 
Karel ŽEŽULKA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     415 237 568  

mob. 725 061 058  

zezulka@podborany.net  

DS: fh4btis  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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ROUDNICE NAD LABEM  

 
Roman PŘÍHODA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     416 850 188  

mob. 602 133 487  

rprihoda@roudnicenl.cz  

DS: qdwbviv  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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RUMBURK  

 
Jiří JELÍNEK, MBA  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     412 356 217  

mob. 723 610 207  

jiri.jelinek@rumburk.cz  

DS: sdrbhgg  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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TEPLICE  

 
Iveta RYCHECKÁ  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.     417 510 229  

mob. 722 711 048 

rychecka@teplice.cz  

DS: nmrb49w  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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ÚSTÍ NAD LABEM  

 
Ing. Jana HAVELKOVÁ  

– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  

tel.    475 271 552  

mob. 777 218 521  

jana.havelkova@mag-ul.cz  

DS: vt8bhx2  

 

Ing. Vladimír VALÁŠEK  

– krizové a povodňové plánování  

tel.     475 271 668  

mob. 728 120 141  

vladimir.valasek@mag-ul.cz  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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VARNSDORF 
 
Ing. Radek KŘÍŽ  
– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového  štábu ORP 
tel.     416 327 241 linka 154 
mob.  602 176 022 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
DS: kabbfuj    
 
 
Jiří SUCHARDA  
– krizové řízení, velitel JSDHO  
tel.      416 327 222 
mob.  602 104 570 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz 
 
 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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ŽATEC  
 
Ing. Helena ŠMERÁKOVÁ  
– tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP, krizové řízení  
tel.     415 736 300  
mob. 724 000 394  
smerakova@mesto-zatec.cz  
DS: q7ebuu4  
 
Ing. Václav HENZL  
– zástupce tajemníka BR, krizové řízení  
tel.     415 436 345  
mob. 604 971 560  
henzl@mesto-zatec.cz  
 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ORP 
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OBEC – STAROSTA 
 

 

 

ORP - PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

 

 

KRAJ - PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

 

POSTUP PŘI KRIZOVÉM VOLÁNÍ 
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Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace 

a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury 

 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ JE DEFINOVÁNO JAKO 
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ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
a) ústřední úroveň 
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Orgán krizového 

řízení 
Zřizuje Podle zákona Důvod zřízení 

Vláda  

České republiky 

Bezpečnostní rada státu Čl. 9 ústavního zák. č. 110/1998 Sb. 
Stálý pracovní orgán pro koordinaci 

problematiky bezpečnosti ČR 

Ústřední krizový štáb §4 zák. č. 240/2000 Sb. Pracovní orgán k řešení krizových situací 

Ministerstva Krizový štáb §9 zák. č. 240/2000 Sb. Pracovní orgán k řešení krizových situací 

Česká národní  

banka 
Krizový štáb §13 zák. č. 240/2000Sb. Pracovní orgán k řešení krizových situací 
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ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
b) úroveň kraje a obce 
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Orgán krizového řízení Zřizuje Podle zákona Důvod zřízení 

Orgány  

kraje 

Hejtman 
Krajský úřad 

Bezpečnostní  

rada kraje 
§14 zák. č. 240/2000Sb. 

poradní orgán hetmana pro přípravu  

na řešení krizových situací 

Krizový štáb  

kraje 
§14 zák. č. 240/2000Sb. Pracovní orgán k řešení krizových situací 

HZS kraje §15 zák. č. 240/2000Sb. 
Plní úkoly kraje při přípravě na  

krizové situace, které nesouvisejí s bezpečností  

a pořádkem 

Policie ČR §16 zák. č. 240/2000Sb. 
Plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace,  

které souvisejí s bezpečností a pořádkem 

Orgány  

obce 
Starosta 

Obecní úřad 

Bezpečnostní  

rada ORP 
§18 zák. č. 240/2000Sb. 

poradní orgán starosty  pro přípravu  

na řešení krizových situací 

Krizový štáb  

ORP 
§18 zák. č. 240/2000Sb. Pracovní orgán k řešení krizových situací 
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KRIZOVÁ SITUACE JE 

Mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

    stav nebezpečí – hejtman,  

     nouzový stav - vláda,  

     stav ohrožení státu – parlament, na návrh vlády ČR,  

     válečný stav - parlament. 
 

Činnost obce v krizových situacích, kdy je vyhlášen některý  
z výše uvedených krizových stavů, je vymezena zákonem  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a jeho prováděcími 
předpisy. 
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PODMÍNKY PRO VYHLÁŠENÍ  

STAVU NEBEZPEČÍ 
• V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

(krizový zákon), může hejtman kraje k řešení vzniklé situace vyhlásit jako 

bezodkladné opatření stav nebezpečí, a to toliko v případě, že 

• jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí  

• intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu  

• není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, 

orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) nebo subjektů kritické infrastruktury.  

• Důležité je to, že všechny tři výše uvedené podmínky pro vyhlášení 

stavu nebezpečí hejtmanem kraje musí být splněny současně. 

Téma prezentace 

26 
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Tento zákon ukládá povinnost zajišťovat připravenost obce 

na řešení krizových situací všeobecně a podobně jako 

zákon o integrovaném záchranném systému blíže 

specifikuje úkoly pro starostu obce a obecní úřad. Obec plní 

úkoly v krizovém řízení ve dvou různých režimech – v 

režimu bez vyhlášení krizového stavu    ( příprava obce na 

řešení krizové situace ) a v režimu vyhlášení krizového 

stavu ( řešení krizové situace ). 
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KRIZOVOU SITUACI 
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• organizuje přípravu obce na krizové situace, 

• pokud je obec určená hasičským záchranným sborem kraje, 
rozpracovává vybrané úkoly krizového plánu kraje, 

• poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady  
a informace  potřebné ke zpracování krizového plánu kraje, 

• podílí se na zajištění veřejného pořádku, 

• plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové 
situace a jejich řešení, 

• seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného 
ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 
provedení. 
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PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI OBCE NA 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ OBECNÍ ÚŘAD: 
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• připravenost obce k řešení krizových situací, 

• údržbu a provoz informačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek krizového řízení určených 
Ministerstvem vnitra.  

 

     Starosta obce si může jako svůj pracovní orgán pro 
řešení krizových situací zřídit krizový štáb obce, jehož 
zřízení by mělo proběhnout již při přípravách na řešení 
krizové situace. Jednotlivý členové krizového štábu 
mají být na členství připravováni a pro jejich činnost je 
potřebné předem vybrat a vybavit vhodné prostory. 
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STAROSTA OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ OBCE NA 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ODPOVÍDÁ ZA:  
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Krizový štáb obce je orgán, který se podílí ve spolupráci se 
složkami IZS na koordinaci provedení záchranných  
a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva  
a života obce (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně 
obnovovacích prací (asanační) na postiženém území obce. Na 
základě zpracované dokumentace, předkládá  podklady pro 
rozhodovací činnost starosty obce při řešení mimořádných 
událostí a krizových situací. 

• Krizový štáb se schází podle potřeby a je svoláván starostou 
obce (případně místostarostou nebo pověřeným pracovníkem 
obce) při vzniku mimořádné události velkého rozsahu nebo  
v případě vyhlášení krizového stavu na území obce, zejména je-li 
nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva. KŠ 
obce zejména: 

Školení zvolených zástupců obcí  2015 

STAROSTA OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ OBCE NA 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ODPOVÍDÁ ZA: 
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STAROSTA OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ OBCE NA 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ODPOVÍDÁ ZA: 
• zabezpečuje vyhodnocování situace,  

• přijímá opatření k řešení vzniklého stavu a spolupracuje  
s orgány koordinující záchranné a likvidační práce, 

• zabezpečuje odpovídající zázemí postiženým osobám 
(nouzové přežití), 

• ochranu majetku, 

• likvidaci následků mimořádné události nebo krizové 
situace. 
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Možné složení krizového štábu obce: 

• starosta obce, zástupce starosty (místostarosta), 

• další, předem určení pracovníci obecního úřadu, 

• velitel JSDH obce, zástupce zdravotního střediska, praktický 
lékař, 

• vedoucí pracovníci podniků, školských, zdravotnických  
a sociálních zařízení, 

• specialisté (odborníci z různých oborů) dle řešené krizové 
situace. 

      Na činnosti krizového štábu obce se také podílejí zaměstnanci 
obecního úřadu, kteří jsou vyčleněni pro potřeby krizového 
štábu(ti zpravidla tvoří základ stálé pracovní skupiny krizového 
štábu obce). 
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ZŘÍZENÍ, SLOŽENÍ A SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO 

ŠTÁBU OBCE 
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• při řešení mimořádné události nebo krizové situace a ke 
zmírnění jejich následků, včetně plnění úkolů orgánů 
krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného 
v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za 
válečného stavu, 

• při koordinaci záchranných prací a likvidačních prací 
hejtmanem nebo starostou obce s rozšířenou působností 
v souvislosti s řešením mimořádné události v případech 
stanovených právním předpisem, pokud nevyužijí koordinace 
bez využití krizového štábu, 

• při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných 
k ověření výše uvedených činností, které nařídí k tomu 
oprávněná osoba. 
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KŠ OBCE SVOLÁVÁ STAROSTA OBCE 

(VEDOUCÍ KŠ OBCE) A POUŽÍVÁ JEJ: 
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ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 
se po jeho aktivaci řídí pokyny jeho vedoucího. Když se 

členové krizového štábu obce sejdou na určenou místě   
a v určenou dobu, zahájí nepřetržitou činnost stálá 
pracovní skupina krizového štábu. Tato skupina při řešení 
mimořádné  krizové situace nebo při koordinaci 
záchranných a likvidačních prací: 

 

• analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události 
ve správním území obce, 

 

• dokumentuje postup řešení krizové situace nebo 
mimořádné události 
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ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 

• zabezpečuje informování veřejnosti a přijatých opatřeních  
a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,   

 

• podává vedoucímu KŠ obce návrh na způsob řešení, postup 
při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo 
odvolání krizového stavu, 

 

• soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, 

 

• organizuje spojení s krizovými štáby okolních obcích, KŠ 
určené obce a kraje, 
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ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 
• vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při 

krizové situaci nebo mimořádné události, 

 

• organizuje ochranu obyvatel postiženého území, 
zásobování a humanitární pomoc obyvatelům postiženého 
území, 

 

• zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti  
a pracovní výpomoci,dále ukládání povinnosti poskytovat 
věcné prostředky a jejich využívání. 

  

      Výše uvedené činnosti jsou vykonávány přiměřeně 
rozsahu řešené krizové situace nebo mimořádné události. 
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OBSAH ČINNOSTI A SLOŽENÍ KRIZOVÉHO 

ŠTÁBU OBCE 
stanovuje NV 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst.8 a § 28 

odst.5 krizového zákona. 

     

      Jednotná pravidla, organizační uspořádání krizového 
štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, 
vedení dokumentace a některé další podrobnosti 
stanovuje  

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 
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Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu 

jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových 

opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné 

vydat nařízení obce ( §11 zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích ), nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem 

jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení 

obce se zveřejní také dalšími způsoby v místě obvyklými, 

zejména prostřednictvím hromadných informačních 

prostředků a místního rozhlasu.  
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V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU OBECNÍ ÚŘAD 

• shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době 
krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na 
správní území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu  
a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu 
osob, 

 

• náklady vynaložené na provedení krizových opatření 
stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu. 

      

     V době krizového stavu může obec uložit fyzické osobě 
povinnost pracovní výpomoci.  
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V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU OBECNÍ ÚŘAD 
Pracovní výpomocí se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat 

jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové 
situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem 
krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad 
rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech. 

 

• zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce 
před hrozícím nebezpečím, 

• nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce 

• organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití 
obyvatel obce, 

• je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí 
dobrovolné pomoci, 

• plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje, 

• zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. 
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V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU OBECNÍ ÚŘAD 

Pokud starosta neplní v době krizového stavu výše uvedené 

úkoly, může hejtman kraje převést jeho výkon na předem 

stanovenou dobu na zmocněnce, kterého zatím účelem 

jmenuje.  

V případě nebezpečí z prodlení je starosta obce oprávněn 

uložit  právnické nebo podnikající fyzické osobě 

povinnost poskytnout věcný prostředek, v takovém 

případě: 

• informuje hejtmana o uložení této povinnosti, 

• zabezpečí vrácení prostředku tomu, kdo jej poskytl, 

• vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. 
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PŘI PLNĚNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ  

A REALIZACI HOSPODÁŘSKÝCH 

OPATŘENÍCH (ZÁKON 241/2000 Sb.  

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy) obecní úřad  
s rozšířenou působností a určená obec: 

 

• připravují a vyhlašují regulační opatření a plní úkoly uložené 
jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek, 

• požadují u Správy státních hmotných rezerv vydání zásob 
humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postižených 
krizovou situací a odpovídají za jejich přidělení, 
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PŘI PLNĚNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ  

A REALIZACI HOSPODÁŘSKÝCH 

OPATŘENÍCH (ZÁKON 241/2000 Sb. 

• za stavu nebezpečí může starosta obce s rozšířenou působností 
nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen stav 
nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, 
mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky  
v příslušném územním obvodu, povinnost:  

– dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich 
činnosti   nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, 

– skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání 
stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto 
skladování strpět, 

– přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní 
nebo provozní  prostředky movité povahy a zásoby na určené 
místo. 
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PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 • Pracoviště pověřené zejména statutárním orgánem 
koordinací krizového řízení v rámci daného úřadu nebo 
organizace, zajištěním plnění úkolů za krizových stavů 
a připravenosti na jejich řešení. 

• zajišťuje organizační a administrativní podmínky pro činnost 
příslušné bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce 
s rozšířenou působností  

• poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje 
při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování 
krizového plánu obce s rozšířenou působností 

• zpracovává podklady pro hospodářská opatření pro krizové 
stavy v působnosti obcí 

• zpracovává podklady na Objekty možného napadení (OMN) 

• zpracovává  a aktualizuje plán spojení  
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DĚKUJI  ZA  POZORNOST 
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