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ABSTRAKT  
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. 
Základem jsou informace a informační procesy a jejich využití pro krizové řízení. Opatření 
pro provázanost jednotlivých systémů v rámci Jihomoravského kraje. 

ABSTRACT 
Things, phenomenons and processes are still more and more risky. Civil protection is gaining 
its meaning. The basic phenomen are information and information processes and their using  
for crisis management. Steps for cohesion systems in frame of region South Moravia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Krizové řízení, informace, plánování, ICT 

KEYWORDS  
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ÚVOD 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Možnosti a potřeby využívání ICT pro 
podporu krizového řízení“. Toto téma je pro mě mimořádně aktuální a zásadní.  Od roku 2003 
pracuji na pozici pracovníka krizového řízení na městském úřadě obce s rozšířenou 
působností a jako zástupce jedné z pěti obcí, jsem měla možnost zúčastnit se pilotního 
projektu zavedení informačního systému pro podporu krizové řízení v rámci Jihomoravského 
kraje.  
 
Samotná práce zahrnuje přehled ICT používaných v praxi orgánů krizového řízení, složek IZS 
a dalších dotčených organizací a zhodnocení využití jednotného informačního systému 
aplikovaného na úrovni kraje. Výsledek práce, kterým je doporučení na zavedení centrálního 
informačního systému, je důležitý zejména z pohledu orgánů krizového řízení na úrovni obcí 
s rozšířenou působností. Po zániku okresních úřadů, byla část odpovědnosti v oblasti obrany a 
ochrany obyvatel přenesena právě na nově vzniklé obce s rozšířenou působností, které však 
v řadě případů nebyly dostatečně zabezpečeny jak po stránce technické, tak personální. 
Velkým problémem jsou také nedostatečné praktické zkušenosti s řešením krizových situací.  
 
Proto se z mého pohledu jeví vznik jednotného informační systém pro podporu krizového 
řízení jako zásadní úkol (pro ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor), při kterém by se 
mohlo vycházet ze zkušeností s používáním IS v rámci Jihomoravského kraje. 
 
 
 
1. CÍL PRÁCE 

Cílem práce je  popsat a zhodnotit ICT používané na podporu krizového řízení jak ve fázi 
plánovací (havarijní plánování, krizové plánování, povodňové plánování), tak pro přímé řízení 
při krizových situacích a mimořádných událostech. Navrhnout opatření a způsoby řešení pro 
lepší provázanost v rámci celého systému krizového řízení. 
 
V analytické části je zpracován přehled vybraných informačních a komunikačních technologií 
používaných v dílčích etapách krizového řízení. V části praktické je vyhodnoceno využití 
informačního systému pro podporu krizového řízení aplikovaného v Jihomoravském kraji. Na 
základě vyhodnocení dílčích aplikací i stávajících informačních systémů je doporučeno 
zahájit budování uceleného systému pro podporu krizového řízení jednotného v celé ČR se 
zapojením všech orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému.  
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2. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

 

2.1. Základní pojmy 

 

 2.1.1. Informační a komunikační technologie (ICT ) 

Informační a komunikační technologie slouží pro sběr a zpracování informací (vstupních dat), 
samostatně s nimi provádí operace a vydávají příslušná výstupní data. V krizovém řízení 
slouží tyto ICT zejména pro sběr informací, přenos informací, tvorbu plánů a analýz. [9] 
 

2.1.2. Systém  

Systém je určitým způsobem uspořádaný souhrn prvků, vzájemně spojených vztahy mezi 
vlastnostmi těchto prvků, které z hlediska zkoumání tvoří celek a mají společný funkční účel. 
Je tvořen strukturou (prvky systému a jejich vzájemné vztahy) a chováním (vtah systému 
k okolí, souhrn reakcí na všech výstupech). Vstupy do systému a jeho prvků a výstupy z nich 
mohou být hmotné, energetické a informační. Systém může být tvořen i více podsystémy 
(subsystémy), jež jsou relativně samostatné uzavřené celky, plnící určitý funkční účel. [1] 
 

2.1.3. Krizové řízení 

Pojem krizové řízení je definován zákonem č. 240/2000 Sb. § 2 písm. a) jako souhrn řídících 
činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 
rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu prováděných v souvislosti s řešením 
krizové situace. 
 
Základní cíl krizového řízení byl stanoven v Ministerské směrnici pro civilní nouzové 
plánování na léta 2000 – 2001 NATO (příloha k AC/98-WP/381), kde je v článku 7 uvedeno: 
"Pro každý stát je cílem krizového řízení zajistit, aby jeho legislativa a další mechanismy byly 
adekvátní, aby vyhověly civilním a vojenským požadavkům na civilní zdroje, aby umožnily 
zvládat jakýkoliv typ krizové situace postihující civilní sektor v míru při krizi nebo ve válce". 
 
V podmínkách České republiky jsou cíle krizového řízení státu zakotveny v ústavním zákoně 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kde je v Čl. 1 – "Zajištění svrchovanosti 
a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana 
životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu." Pro další subjekty KŘ jsou 
stanoveny povinnosti v Čl. 3 odst. 2 – "Státní orgány, orgány územních samosprávných celků 
a právnické a fyzické osoby jsou povinny podílet se na zajišťování bezpečnosti České 
republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon."  
 
Pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajištění připravenosti na řešení krizových 
situací v oboru své působnosti jsou stanoveny úkoly mimo jiné usnesením Bezpečnostní rady 
státu č. 295 ze 14. května 2002 k Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů. [2] 
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2.1.4. Orgány krizového řízení 

Definuje zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Orgány krizového řízení zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení, bezpečnosti, 
plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 
přípravnými opatřeními a řešením krizových situací: 

• Vláda ČR, 
• ministerstva, 
• ostatní ústřední správní úřady, 
• ČNB, 
• orgány krajů, 
• orgány obcí, 
• určené orgány s územní působností,  
• bezpečnostní rady. 

 

2.1.5. Krizové situace 

Mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje krizový stav (stav nebezpečí, nouzový 
stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav). Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či 
statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit 
běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 
havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob.  
 
Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 295/2003 byly definovány krizové situace, na které 
bylo uloženo ústředním správním úřadům zpracovat typové plány: 

• Dlouhodobá inverzní situace, 
• Povodně velkého rozsahu, 
• Jiné živelní pohromy velkého rozsahu (rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, 

vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.), 
• Epidemie, 
• Epifytie, 
• Epizootie, 
• Radiační havárie, 
• Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami, 
• Jiné technické a technologické havárie, 
• Narušení hrází významných vodohospodářských děl, 
• Narušení finančního a devizového hospodářství, 
• Narušení dodávek ropy a ropných produktů, 
• Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie, 
• Narušení dodávek potravin, 
• Narušení dodávek pitné vody, 
• Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, 
• Narušení funkčnosti dopravní soustavy, 
• Narušení poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací velkého 

rozsahu, 
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• Narušení funkčnosti veřejných vazeb velkého rozsahu, 
• Migrační vlny velkého rozsahu, 
• Hromadné postižení osob mimo epidemií, 
• Narušování zákonnosti velkého rozsahu, 
• Narušení funkčnosti poštovních služeb velkého rozsahu. 

 

2.1.6. Krizové stavy 

Dle současné legislativy jsou definovány 4 krizové stavy: 
Stav nebezpečí 

• Definuje: zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
• Vyhlašující orgán: hetman kraje, primátor hl. města Prahy. 
• Důvod vyhlášení: Jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové 

havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 
prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita 
ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních 
úřadů a složek IZS. 

• Území: vyhlašuje se pro území kraje nebo jeho část. 
• Doba trvání: nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády). 

 
Nouzový stav 

• Definuje: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. 
• Vyhlašující orgán: Vláda (předseda vlády). 
• Důvod vyhlášení: V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových 

havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, 
zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

• Území: vyhlašuje se pro celý stát nebo omezené území státu. 
• Doba trvání: nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR). 

 
Stav ohrožení státu 

• Definuje: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. 
• Vyhlašující orgán: Parlament ČR na návrh vlády. 
• Důvod vyhlášení: Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní 

celistvost státu anebo jeho demokratické základy 
• Území: vyhlašuje se pro celý stát nebo omezené území státu. 
• Doba trvání: není omezena. 

 
Válečný stav 

• Definuje: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. 
• Vyhlašující orgán: Parlament ČR. 
• Důvod vyhlášení: Je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné obraně proti napadení. 
• Území: vyhlašuje se pro celý stát. 
• Doba trvání: není omezena. 
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Při vyhlášení jakéhokoli typu krizového stavu mohou být po dobu jeho trvání omezena 
některá občanská a lidská práva (svoboda pohybu, shromažďování apod.), urychlen 
legislativní proces aj., aby bylo usnadněno zasahujícím jednotkám IZS a řídícím orgánům 
proces eliminace krizové situace a zabezpečeny životy a zdraví obyvatelstva, jakož i majetek 
a ostatní hodnoty. 
 
 

2.2. Legislativa 

Ústavní zákony 
• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a 

novelizací. 
• Zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a novelizací. 
 
Klí čové zákony 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů a 
novelizací. 

• Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 
předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších 
předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 
• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 
předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
novelizací. 

• Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 

• Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 

 
 

2.3. Fáze krizového řízení  

Rozsáhlé živelní katastrofy (pohromy), průmyslové, ekologické a dopravní havárie, další 
nevojenská ohrožení vedou nejen k bezprostřednímu ohrožení obyvatelstva a životního 
prostředí, ale mohou narušit vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek, chod státní správy a 
samosprávy.  
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Pro pochopení rozsáhlosti problematiky oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany je nutné 
objasnit stavy, období, etapy a fáze řešení krizového managementu.  
 

2.3.1. Etapa přípravy na krizové situace 

Etapa přípravy na krizové situace zahrnuje především provedení analýzy rizik, tzn. určení 
ohrožujících a ohrožených objektů, určení možných dopadů na obyvatelstvo a infrastrukturu. 
Na základě analýzy je třeba stanovit zásady a opatření pro řešení mimořádných událostí a 
krizových situací a zpracovat standardní operační postupy. Výstupem je zpracování krizových 
plánů (typové plány, krizové plány ústředních orgánů, krizové plány krajů a obcí, plány 
krizové připravenosti). Důležitou fází je také následná kontrola a vyhodnocení krizových 
opatření. 

• fáze analýzy a vyhodnocení, 
• fáze havarijního, krizového a obranného plánování, 
• fáze kontroly. 

 

2.3.2. Etapa řešení krizové situace 

Při hrozbě vzniku krizové situace je velmi důležitá fáze monitoringu. Pravidelné sledování 
situace a poskytování informací pro veřejnost a zainteresované subjekty může přispět k 
předcházení či detekci vzniku mimořádné situace. Při řešení vzniklé krizové situace se 
postupuje v souladu s krizovými plány, probíhá automatické vyrozumívání osob, sledování 
nasazení osob a prostředků použitých pro řešení mimořádné události, sledování plnění 
definovaných postupů a opatření, zadávání a sledování úkolů, vytváření hlášení o stavu a 
průběhu řešení a soustřeďování podkladů pro obnovovací práce.  

• fáze realizace předběžných opatření (před vznikem krizové situace), 
• fáze realizace krizových opatření (po vzniku krizové situace). 

 

2.3.3. Etapa obnovy 

Jde o období zániku působení negativních jevů, přistoupení k opatřením pro odstraňování 
následků krizové situace a zahájení obnovy území. Velmi důležité je vyhodnocení příčin a 
následků krizové situace a následná specifikace nových úkolů a z toho vyplývající aktualizace 
krizových plánů. 

• fáze odstraňování následků a řešení škod, 
• fáze vyhodnocení řešení krizové situace a specifikace nových úkolů a opatření. 

 

2.4. Využití ICT pro podporu díl čích etap krizového řízení 

V současné době vyspělých počítačových technologií existuje velké množství ICT, 
vyvinutých a sloužících pro podporu krizového řízení. Tyto ICT jsou většinou zaměřeny na 
dílčí etapy krizového řízení, kdy jde především o analýzu rizik, tvorbu plánů, simulaci a 
modelování krizových situací, přehled škod a obnovu postiženého území.  
  
V této části práce je předložen výčet nejčastěji používaných metod a informačních systémů 
pro podporu dílčích etap a fází krizového řízení. 
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Tab. 2.4.: Informační systémy pro podporu dílčích etap krizového řízení 
 

Fáze krizového řízení Informační systém Podmínky přístupu 

Analýza rizik: 
• RISKAN softwarová aplikace 
• SFERA softwarová aplikace 

Simulace:  • ESIM softwarová aplikace 
Informování veřejnosti: • Internet internet 

Plánování: 
• ARGIS internetová aplikace 
• POVIS internetová aplikace 

Monitoring: 
• PREMIS internetová aplikace 
• MONIS internetová aplikace 

Modelování: 
• TEREX softwarová aplikace 
• VLNA softwarová aplikace 

Vyrozumění: 
• Radiový systém KOPIS radiová síť 
• JSVV speciální síť HZS 
• SMS operátor telekomunikační síť 

Nezbytné dodávky: • EPOZ internetová aplikace 
 
 

2.4.1. Analýza rizik 

Analýza rizik je velice důležitou etapou v řešení bezpečnosti, havarijních a krizových plánů 
organizací a orgánů krizového řízení. Jde o identifikace rizik a jejich negativních dopadů s 
cílem určit, které z nich jsou kritické a stanovit zásady opatření k jejich eliminaci.  
 

2.4.1.1.  IS RISKAN [3] 

Účel: 
Rizikový kalkulátor umožňuje předběžnou analýzu rizik, podporu týmové diskuse, 
konzultační praxe, aktualizace analýz. Nástroj je určen jak pro samostatné, tak pro týmové 
použití, nevyžaduje přesné číselné údaje: 

• výběr aktiv z předdefinovaného seznamu (profilu aktiv),  
• ohodnocení vybraných aktiv,  
• výběr hrozeb z předdefinovaného seznamu hrozeb (profilu hrozeb),  
• určení pravděpodobnosti uplatnění u vybraných hrozeb,  
• určení zranitelnosti každého aktiva hrozbou,  
• výpočet rizika pro každou dvojici aktiva a hrozby,  
• barevné rozlišení rizika podle jeho hodnoty,  
• zobrazení vypočteného rizika formou tabulky (matice hrozby-aktiva, číselné hodnoty 

rizika barevně odlišené),  
• zobrazení rizika ve formě grafů (přehledný graf, dílčí grafy pro skupiny hrozeb a dílčí 

grafy pro jednotlivá aktiva),  
• rychlé a orientační zhodnocení rizika využitím možnosti práce jen se skupinami aktiv 

a hrozeb.   
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Standardy: 
• Vytvořené profily jsou založeny na seznamu aktiv a hrozeb obsažených 

v mezinárodních standardech a metodikách a jsou přizpůsobeny dle dlouhodobých 
zkušeností odborníků: 

• ISO/IEC TR 13335 – Information Technology – Guidelines for the Management of IT 
Security  

• ISO/IEC 17799:2000 – Information Security Management (Britský standard BS 7799)  
• IT Baseline Protection Manual (německá metodika – BSI)  

 

2.4.1.2. IS SFERA [8] 

Účel: 
Softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a objektových havarijních 
plánů. Důraz je položen na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a 
stručnost interpretace výstupů na straně druhé. Umožňuje týmovou práci a možnost verifikace 
výstupů s ostatními analytickými metodami.  
 
Program SFERA je explicitně určen pro analytické účely, avšak lze jej využít pro rychlé 
rozhodování, kdy manažer nepracuje s pravděpodobností a velkým množstvím rizik. Program 
lze obecně využít i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých je potřeba 
sestavit strom souvislostí definovaných prvků. Umožňuje řešit problematiku neviditelných 
cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury.  
 
Výstupy: 

• tvorba kontingenční tabulky, 
• matematické operace třídící data v definovaných souvislostech pod diagonálu,  
• formální editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů,  
• návrh a zapracování hodnotových kritérií do výpočtů,  
• výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry,  
• export vypočítaných dat od Excelu, html stránek nebo do Wordu, 
• zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu.  

 
 

2.4.2. Simulace 

Při řešení  krizové  situace  je zásadní důležité vědět,  jak se  ovládá informační systém  a jak 
z něho získat potřebné informace.  Ovšem mnohem důležitější je vědět, jak se zachovat, jak se 
správně rozhodnout a jak postupovat. Simulace krizové události a postupu jejího řešení může 
významným způsobem přispět k výcviku a připravenosti krizových managerů, nácviku a 
upřesnění postupů řešení nestandardních událostí. 
 

2.4.2.1. IS ESIM [3] 

Účel: 
Slouží pro přípravu personálu, krizových managerů a pro procvičování postupů řešení 
mimořádných/krizových situací. 
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Systém obsahuje: 
• základní informační systém pro krizové řízení,  
• tvorba scénářů,  
• simulační funkce nad základním informačním systémem, 
• vyhodnocení existujících běhů simulace.  

 
Na základě předem připravených scénářů řešení mimořádných událostí jsou uživatelům 
prostřednictvím jádra simulátoru zasílány a zobrazovány informace o průběhu vývoje 
mimořádné události. Uživatelé při simulaci zastávají různé role a jejich úkolem je naučit se 
správně a rutinně reagovat na vzniklé situace. 
 
Průběh simulace je možno po skončení simulace vyhodnotit, simulační běh spustit 
opakovaně, případně scénáře upravit a spustit znovu. Vlastnosti systému vycházejí z analýzy 
procesů v krizovém řízení a z předpokládaných požadavků na informační bezpečnost a 
zajištění kontinuity provozu systému. Systém umožňuje součinnost více organizací či orgánů. 
 
 

2.4.3. Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti o rizicích a ohroženích, o způsobech řešení krizových situací, a 
zejména o prevenci je jedním ze základních úkolů orgánů krizového řízení a složek IZS. 
Nástrojů k informování obyvatelstva o rizicích je celá řada. Od vydávání informačních brožur 
a letáků, přes informace sdělované médii jako je internet, rozhlas nebo televize.  
 
Základním cílem ochrany obyvatelstva je občan informovaný se zájmem o svoji bezpečnost. 
Dosáhnout tohoto cíle je však problém, se kterými se potýkají všechny odpovědné orgány 
v krizovém řízení.  Informací je velké množství, ale zájem občanů o sebevzdělání v této 
oblasti je malý.  
 

2.4.3.1. Využití internetu k informování veřejnosti  

Nejjednodušším informační technologií pro podporu krizového řízení při sdělování informací 
veřejnosti je využití internetu a zveřejnění základních informací v rámci prevence a plánování 
na webových portálech orgánů krizového řízení. (Ne všichni občané mají možnost přístupu na 
internet, ale veškeré zásadní informace jim sdělí obecní úřady v místě jejich bydliště.) 
 
Informace ministerstev a ústředních správních úřadů: 

• Ministerstvo vnitra ČR, GŘ HZS <http://www.hzscr.cz> 
• Správa státních hmotných rezerv <http://www.sshr.cz> 

 
Informace úřadů s místní působností:    

• krajské úřady,  
• hasičské záchranné sbory krajů,  
• úřady obcí s rozšířenou působností,   
• úřady obcí. 
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Webové portály se zaměřením na krizové řízení: 
• <http://www.krizove-rizeni.cz> 
• <http://www.ochranaobyvatel.cz> 

 

2.4.4. Civilní nouzové plánování 

Zdroje, síly a prostředky jsou důležité pro vlastní řešení mimořádné události nebo krizové 
situace. Civilní nouzové plánování se uplatňuje zejména v době velkých krizových situací 
značného rozsahu za mírového stavu a pro mobilizaci v době válečného stavu. 
 
Ze zákona je hlavním gestorem Správa státních hmotných rezerv, která vytváří informační 
podporu hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro 
orgány krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností, přes úroveň 
krajských úřadů až po ministerstva, HZS krajů a ostatní ústřední správní úřady. 
 

2.4.4.1. IS ARGIS [3] 

Účel: 
Informační nástroj orgánů krizového řízení na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů 
v oblasti zajištění zdrojů pro řešení krizových situací  a pro plnění úkolů stanovených 

• zákonem č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 241/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhl. SSHR č. 498/2000 Sb. 

 
Zajišťuje sběr a prezentaci informací o zdrojích a prostředcích na území České republiky. 
 
Informa ční systém umožňuje: 

• práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti, 
• podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné 

součásti Krizového plánu.  
 
Moduly: 

• nouzové hospodářství, 
• objekty (objekty, osoby, přehledy), 
• správa číselníků (externí, interní), 
• výstupní sestavy. 

 
Organizačním prostředkem pro sběr informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) je pro tyto 
účely zpracovaný Číselník nezbytných dodávek. Řízený sběr dat od právnických a 
podnikajících fyzických osob je zabezpečen s využitím speciálního SW nástroje. Jeho pomocí 
je HZS krajů za účelem přípravy na krizové situace umožněno vyžadovat, shromažďovat a 
evidovat údaje v souladu s odst.(3) § 15 zákona č. 240/2000 Sb. 
 
Provozovatel: 
Gestorem a správcem IS ARGIS je Správa státních hmotných rezerv, která zabezpečuje celý 
provoz systému přes internetové rozhraní.  
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2.4.5. Povodňové plánování  

Ochrana před povodněmi zahrnuje soubor opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, 
životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí, prováděných především 
systematickou prevencí, zvyšováním retenčních schopností povodí a ovlivňováním průběhu 
povodní. Je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace také 
podle krizových plánů. 
 

2.4.5.1. IS POVIS [6]  

Účel: 
Informační systém POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací 
činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci 
řešit. Zajistí včasné a adresné informování všech zainteresovaných složek veřejné správy 
o aktuálním stavu a historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě České republiky. 
 
Moduly POVIS: 

• Digitální povodňová kniha, 
• Digitální povodňové plány, 
• Editor dat povodňového plánu, 
• Modul ČHMÚ, 
• Modul POVODÍ, 
• Modul ISVS, 
• Specializované moduly. 

 
Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou 
polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS. 
 
Povodňový plán České republiky: 
Je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. 
Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před 
povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo 
významnou regionální působností.  
 
Povodňové plány územních celků: 

• Povodňové plány obcí, 
• Povodňové plány obcí s rozšířenou působností, 
• Povodňové plány krajů, 
• Povodňový plán ČR. 

 
Části povodňového plánu: 

• Věcná část  – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitostí, obce nebo jiného 
územního celku. 

• Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, způsob spojení a úkoly pro 
jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi. 

• Grafická část – obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, 
hlásné profily a informační místa. 
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Aplikace dPP  
Jde o samostatnou aplikaci, která umožňuje prezentovat povodňové plány jak přes webové 
rozhraní, tak i zcela nezávisle na síťovém připojení na samostatných počítačích a to bez 
nutnosti instalace (program je spustitelný z CD/DVD).  
 
 

2.4.6. Monitorování situace 

Pravidelné sledování situace a poskytování informací pro veřejnost a zainteresované subjekty 
může přispět k předcházení či detekci vzniku mimořádné situace ať již se jedná o 
monitorování ovzduší, stav sjízdnosti silnic, hladin řek či stavu obslužnosti vybraných 
subjektů. Při samotné krizové situaci je monitoring jednou z primárních činností, od které se 
odvíjí rozhodování odpovědných orgánů krizového řízení.  
 

2.4.6.1. IS PREMIS [3] 

Účel: 
IS slouží k informování veřejnosti a orgánů státní správy o stavu ovzduší v Praze. Na 
internetových stránkách jsou k dispozici informace o aktuálním stavu ovzduší, měřících 
stanicích, regulačních stupních a chování během smogu, informace pro řidiče, smogová 
vyhláška, monitorování radioaktivních látek, Atlas životního prostředí a pod..  
 
Provozovatel:  
Odbor informatiky Magistrátu hlavního města Prahy 
 
V současné době je v Praze v provozu 13 měřících stanic (AIM – automatizovaný imisní 
monitoring), kterými ČHMÚ monitoruje stav koncentrací vybraných látek v ovzduší. Každou 
půlhodinu stanice zaznamená nově naměřenou hodnotu pro každou látku a každou hodinu 
jsou tyto údaje k dispozici.  
 
PREMIS je realizován jako internetová WWW aplikace založená na třívrstvé architektuře, 
která má dva typy stránek:  

• Statické stránky jsou použity pro prezentaci informací statického charakteru, např. 
Informace o systému PREMIS, Provozní řád SRS (smogového regulačního systému), 
apod.  

• Dynamické stránky jsou určeny zejména ke grafické prezentaci dat stahovaných do 
datového skladu systému PREMIS. Grafické výstupy (grafy a tabulky) jsou 
generovány dynamicky, na základě zadání koncového uživatele.  

  
Systém PREMIS má dvě základní části:  

• Veřejná část je určena pro informování o stavu ovzduší v Praze a souvisejících údajích 
o životním prostředí pro širokou veřejnost. 

• Neveřejná část je určena pro registrované uživatele z oblasti státní správy a poskytuje 
jim navíc některé další údaje, které mohou sloužit jako podklady pro jejich 
rozhodování.  
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WWW aplikace je realizována jako kniha resp. zápisník, ve kterém jsou záložkami určena 
hlavní témata. Na listech pod danou záložkou jsou potom další odkazy na konkrétní statické 
informace, nebo na spuštění dynamické části aplikace, která interaktivně komunikuje s 
databází PREMIS. 
 
Modul Hydrologie: 
Je neveřejný a poskytuje registrovaným uživatelům základní informace o povodí Vltavy. 
Poskytovatelem těchto dat je ČHMÚ:  

• Stav vody na tocích povodí Vltavy, 
• Předpověď stavu vody na tocích ČR.  

 
Modul Ovzduší / HEAVEN: 
Je v současnosti hlavní částí aplikace, která je realizována kombinací statických a 
dynamických HTML stránek. Model Ovzduší má několik částí, ve kterých jsou zobrazovány 
přehledným grafickým způsobem aktuální informace o znečištění ovzduší na území hlavního 
města Prahy a monitorovacím systému.  
Modul obsahuje:  

• Imise pro veřejnost nebo registrované uživatele,  
• HEAVEN – Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and 

Noise (Řešení dopravy s ohledem na kvalitu ovzduší a hluk) – model aktuálního 
znečištění ovzduší v Praze, předpověď  znečištění a všeobecné informace o projektu 
HEAVEN;  

• Automatizovaný imisní monitoring, 
• Manuální imisní monitoring, 
• Varování a regulace, 
• Chování při smogu,  
• Informace pro řidiče a cestující, 
• Smogová vyhláška. 

 
Modul Meteorologie: 
je neveřejný a poskytuje registrovaným uživatelům informace o počasí v ČR a v Praze. 
Poskytovatelem těchto dat je ČHMÚ:  

• Aktuální stav počasí v Praze,  
• Předpověď pro ČR na dnes, zítra,  
• Předpověď pro Prahu na dnes, zítra, 
• Předpověď pro Prahu na 2.-6. den,  
• Biometeorologie pro ČR, 
• Měsíční přehled počasí. 

 
Radiační monitoring: 
Aby bylo možné posoudit vliv radioaktivního záření na zdravotní stav obyvatelstva, postupně 
upřesnit jak vysoká hodnota v určitých podmínkách již není zcela bezpečná a aby v případě 
mimořádných situací spojených s únikem radioaktivních látek a s tím spojeného zvýšení 
množství radioaktivního záření v ovzduší a na zemi bylo možné zavést opatření pro ochranu 
obyvatel, provádí se radiační monitorování. Sledování a měření radioaktivních látek zajišťuje 



20 
 

radiační monitorovací síť České republiky. Hlavním koordinátorem činnosti této sítě je Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost.  
 
Atlas životního prostředí: 
Atlas životního prostředí obsahuje kapitoly:  

• Ovzduší – Zdroje znečišťování ovzduší, Výsledky měření kvality ovzduší, Modelové 
výpočty kvality ovzduší, Klasifikace klimatu;  

• Voda – Kvalita vody v povrchových tocích, Povodeň 2002;  
• Krajina – Kontaminace půdy, Chráněná území, Vegetační mapa, Povrchy a zeleň, 

Radonové riziko;  
• Hluk – Mapa rozložení hlukové zátěže, Hluková emise, Hluková mapa automobilové 

dopravy, Modelový výpočet (Praha 2), Protihlukové bariéry, Hluk z letecké dopravy;  
• Odpady – Sběrné dvory, Skládky a staré zátěže, Stabilní sběrny nebezpeč. odpadu, 

Stanoviště separovaného odpadu, Svoz komunálního odpadu;  
• Dodatky – EIA, Doprava, Správní členění města, Statistika, Výškové poměry.  

 
Veřejný prezentační systém: 
Veřejný prezentační systém Magistrátu hlavního města Prahy slouží pro informování široké 
veřejnosti a zejména občanů, kteří nemají přístup k Internetu. Ve výloze objektu MHMP v 
Platnéřské ulici je umístěn velkoplošný plazmový displej, kde jsou automaticky podávány 
aktuální informace o stavu ovzduší v Praze, předpovědi počasí, atp.  
 

2.4.6.2. IS MONIS [3] 

Účel: 
Výstupy systému MONIS slouží jak pro operativní a názorné informování zodpovědných 
orgánů státní správy i zahraničních kontaktních míst, tak pro včasnou detekci případných 
problémů většího rozsahu a zahájení patřičných nápravných akcí. Umožňuje operativně 
sledovat stav energetiky, dodávek tepla, vody a plynu, stav klíčových zdravotnických 
zařízení, hlavních zásobovacích uzlů a podobně a tyto informace předávat na příslušná místa.  
 
Charakteristika: 
Systém monitorovacích služeb MONIS je provozován jako internetová služba zajišťující 
distribuci a zpětný sběr formulářových dat od hlásících subjektů. Tyto formuláře jsou 
centrálně vytvářeny a spravovány sběrným orgánem. 
Systém MONIS pracuje v návaznosti na systém ARGIS, který je určen k celostátnímu 
sledování vhodných zdrojů a prostředků pro řešení krizových situací, jako jsou například 
náhradní zdroje elektrického proudu, zdroje vody, zemní stroje, dopravní prostředky, apod. 
 
Uživatelé: 
Do systému mohou zadávat informace pouze uživatelé, kteří mají přiděleno uživatelské jméno 
a heslo. Každá informace je adresná a je označena jak identifikací autora, tak času, kdy byla 
do systému zadána. 
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Moduly systému: 
• AB 353 - je aplikace systému MONIS, která usnadňuje klasifikaci subjektů podle 

nebezpečných látek podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. 

• Hlášení o vzniku závažné havárie – aplikace pro zpracování hlášení o vzniku závažné 
havárie ve smyslu vyhlášky č.7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob 
zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné 
havárie. 

• Mapové prostředí – Ve zkušební podobě byl pro systém MONIS uvolněn produkt 
mapové podpory pro vyhledávání a do budoucna řešení podpory krizových situací. 
Evidentně perspektivní řešení, které účastníkům přinese řadu dosud nevídaných 
možností tvorby grafické podpory krizového managementu. 

• Informace o povodňové aktivitě v povodí Moravy - aplikace poskytující aktuální 
informace o stavu povodňové aktivity v povodí Moravy.  

• Všeobecná pomoc – nástroj pro organizování pomoci občanům v nouzi. 
 

2.4.7. Realizace předběžných opatření - modelování 

Modelování je nedílnou součástí krizového managementu jak v oblastech prevence tak 
předpovědi šíření projevů mimořádné události (chemické, biologické a radiační látky, postup 
povodňové vlny, výbuch, atd.). Produkty jsou založeny na matematickém výpočtu šíření 
účinků v závislosti na externích podmínkách, jako je teplota vzduchu, směr a síla větru, 
struktura povrchu, velikost zdroje ničivých účinků, atd. Čím přesnější je požadovaný výpočet, 
tím složitější a přesnější je požadováno zadání vstupních informací.  
 

2.4.7.1. IS TEREX [3] 

Účel: 
Umožňuje okamžité vyhodnocení ohrožení výbuchy a úniky chemických látek. Je to nástroj 
pro rychlou prognózu dopadů a následků působení nebezpečných látek nebo výbušných 
systémů, zejména při jejich kategorickém zneužití.  
 
Charakteristika: 
Model je vytvořen jako počítačový program s návazností na grafický informační systém pro 
přímé zobrazení výsledků v mapách. 
  
Uživatelé: 
Systém je určen zejména pro operativní použití jednotkami IZS při zásahu, pro rychlé určení 
rozsahu ohrožení a realizaci následných opatření ochrany obyvatel. Je využitelný velitelem 
zásahu přímo na místě nebo operačním důstojníkem v řídicím středisku. Stejně tak je vhodný 
pro analýzy rizik při plánování. Program poskytuje výsledky i při nedostatku přesných 
vstupních informací. 
 
Typy událostí: 

• Modely typu TOXI – vyhodnocují dosah a tvar oblaku, které jsou dány zvolenou 
koncentrací toxické látky.  
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• Modely typu UVCE – vyhodnocují dosah působení vzdušné rázové vlny, vyvolané 
detonací směsi látky se vzduchem pro modely s jednotlivými druhy havárií: 

• déletrvající únik plynu do oblaku,  
• déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku,  
• pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku,  
• druhy havárie modelu PUFF:  
• jednorázový únik plynu do oblaku,  
• jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku.  

• Modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohrožení osob plamennou 
zónou – efekt Flash Fire:  

• BLEVE – ohrožení nádrže plošným požárem,  
• JET FIRE – déletrvající masivní únik plynu se zahořením,  
• POOL FIRE – hoření louže kapaliny nebo vroucí kapaliny.  

• Model typu TEROR – vyhodnocuje možné dopady detonace výbušných systémů, 
založených na kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace.  

 

2.4.7.2. IS VLNA [3] 

Účel: 
IS VLNA je nástroj pro vizualizaci a orientační analýzu následků záplavové vlny vzniklé 
destrukcí vodního díla. Jeho jádrem je model, který umí stanovit výšku čela záplavové vlny v 
závislosti na vzdálenosti od vodního díla, které bylo narušeno a na charakteru terénu (příčném 
a podélném profilu údolí), kterým vlna postupuje. 
 
Výsledky model poskytuje nespojitě po zadaných úsecích vodního toku ve formě číselných 
hodnot i v grafické podobě.  
 
 

2.4.8. Krajská operační a informační střediska IZS  

Pro účinný postup záchranných jednotek při zdolávání mimořádné události je třeba zajistit 
technickou podporu tak, aby bylo možno v co nejkratším časovém intervalu zajistit a využít 
informace, které budou nápomocny při identifikaci, lokalizaci a likvidaci mimořádné události.  

2.4.8.1. Analogový rádiový systém 

Všechny jednotky HZS kraje a část vozidel JSDH obcí jsou vybavena analogovými 
radiostanicemi pracujícími na frekvenci 168 MHz. Tyto radiostanice umožňují přenos hlasu a 
jsou schopny datového přenosu. Maximální teoretická rychlost datových přenosů je zde 9,6 
kbit/s. Analogový rádiový systém však bohužel není schopen současného datového a 
hlasového přenosu.  

2.4.8.2. Digitální rádiový systém 

V současné době je zaváděn všem složkám IZS. Jedná se o rádiový systém 
MATRA/TETRAPOL. Systém je neveřejným komunikačním systémem, který mají využívat 
kromě útvarů ministerstva vnitra a Policie ČR dále subjekty IZS, tj. HZS krajů, zdravotnická 
záchranná služba, civilní ochrana a Armáda České republiky. Tento systém je schopen 
současného hlasového a datového přenosu.  
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2.4.8.3. GIS aplikace 

Pro dispečinky záchranných složek jsou důležité informace o místě zásahu. Pro vizualizaci 
těchto dat je nejlépe použít GIS aplikaci. Hlavní princip GISu spočívá v tom, že spojuje prvky 
v mapě s informacemi o nich. Např. relativní počty obyvatel, nacházejících se v dané budově 
či oblasti. Právě této vlastnosti GISu lze s výhodou využít ke zkvalitnění rozhodovacího 
procesu při operativní činnosti operačních středisek. 
 

 

2.4.9. Zajištění varování a vyrozumění 

Varování a vyrozumění představují klíčová ochranná opatření. Jejich včasné a spolehlivé 
zabezpečení podmiňuje účinnou realizaci všech ostatních opatření, zejména ukrytí, 
individuální a kolektivní ochranu, evakuaci a především rychlé nasazení složek IZS. 
 
Varovná informace může mít charakter akustický (zvukový), verbální (slovní) a optický 
(obrazový) nebo jejich kombinace. Varovné informace v akustické nebo optické podobě mají 
formu předem stanoveného varovného signálu, po jehož vyhlášení jsou neprodleně 
organizována ochranná opatření a plánované činnosti.  
 
Velmi účinným podpůrným nástrojem může být také využití sítí mobilních operátorů 
k rozesílání výstražných a varovných informací složkami IZS, byť bývá spojeno s některými 
problémy (pokrytí signálem, spolehlivost přenosu signálu atp.) 
 

2.4.9.1. Jednotný systém varování a vyrozumění 

Jednotný systém varování a vyrozumění v ČR tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují 
bezprostřední varování obyvatelstva. Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku 
mimořádné události varováno prostřednictvím varovného signálu. Centrálně jsou spouštěny 
Krajskými operačními středisky. 
 
JSVV tvoří: 

• soustava vyrozumívacích center, 
• soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími 

centry), 
• soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a 

vyrozumění osob), 
• HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat 

obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu. 
 
Typy sirén: 

• elektronické, opatřené hlasovým modulem, 
• elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání,  
• elektrické rotační ovládané místně tlačítkem.  

 
Do systému mohou být zařazeny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu 
i předání hlasové tísňové informace. Provázanost systému varování a vyrozumění 
s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob 
o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí.  
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2.4.9.2. SMS Operátor 

Jde o uživatelsky jednoduché a přehledné webové rozhraní, které umožňuje rozesílání a 
příjem SMS, statistiky provozu a zpracování velkého množství dalších údajů.  
 
Hlavní oblasti SMS komunikace: 

� odesílání a příjem SMS, 
� mobilní marketing, 
� SMS zpravodajství, 
� SMS z aplikace. 

 
Charakteristika systému: 

� velmi rychlé odesílání i příjem SMS zpráv (kapacita až 1.200 SMS/min),  
� systém je propojen prostřednictvím vyhrazených linek přímo do hlavních SMS center 

všech 3 mobilních operátorů,  
� neomezená délka zasílané SMS zprávy, není omezen počet posílaných zpráv, 
� průkaznost doručení SMS zpráv (u každé SMS doručenka),  
� možnost vytvořit libovolné množství předem definovaných textů, záhlaví a podpisů,  
� přeposílání informace o doručení SMS i přijetí SMS na libovolnou e-mailovou adresu,  
� evidence a archivace všech odeslaných a přijatých SMS zpráv (včetně doručenek),  
� možnost tvorby libovolného počtu adresářů či distribučních skupin,  
� umožnění vzájemného sdílení již vytvořených společných adresářů mezi uživateli,  
� možnost vytvoření jakékoliv databáze kontaktů zcela automatizovaně 

(číslo mobilu, jméno, adresa, e-mail, seskupování dle kritérií, atd., cílené SMS),  
� umožňujeme tzv. „vzdálený přístup do systému“, tj. zasílání SMS zpráv 

předdefinovaným skupinám z mobilu. 
 

2.4.10. Zajištění nezbytných dodávek 

Nezbytnou dodávkou se rozumí dodávka výrobků, prací a služeb pro zajištění základních 
životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených 
bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu 
výkonu státní správy, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Prioritními zdroji 
nezbytné dodávky jsou zejména podnikatelé, kteří v rámci svého podnikání jsou schopni 
potřebné výrobky, práci nebo služby dodat (dodavatelé nezbytné dodávky). Dalším zdrojem 
nezbytné dodávky jsou předem vytvořené zásoby v rámci státních hmotných rezerv, případně 
prostředky zajištěné v rámci mezinárodní spolupráce a pomoci [9]. 
 

2.4.10.1. IS EPOZ [3] 

Účel: 
IS EPOZ je systém pro zajištění nezbytných dodávek během krizových situací. Softwarový 
nástroj EPOZ poskytuje služby pro sběr, registraci a přehled o všech požadavcích na nezbytné 
dodávky, nutné pro překonání krizových situací. Umožňuje tak orgánům státní správy a 
samosprávy kvalitní a rychlé rozhodování při řešení těchto situací. 
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Základní charakteristika: 
Na základě usnesení vlády byla přijata metodika pro sběr informací a požadavků na zdroje 
v krizových situacích a současně i rozhodnutí vytvořit informační podporu pro tyto činnosti. 
Aplikace EPOZ je modulem monitorovacího systému MONIS. 
 
Uživatelé: 
Systém je určen výhradně pracovníkům orgánů krizového řízení: 

• Krizový štáb určené obce, 
• Krizový štáb jiných správních úřadů, 
• Krizový štáb kraje, 
• Krizový štáb ústředních správních úřadů,  
• Ústřední krizový štáb. 

Tyto orgány řeší požadavky na zdroje ve své působnosti a pokud zdroje nestačí, obrací se přes 
nástroj EPOZ se svým požadavkem na orgán vyššího stupně. Účty pro práci s EPOZ jsou 
přidělovány na základě žádosti příslušného pracovníka krizového štábu, prostřednictvím 
formuláře volně přístupného na MONISu. 
 
Požadavek na nezbytnou dodávku 
Požadavek na nezbytnou dodávku je požadavek oprávněného uživatele, vzniklý za krizového 
stavu. Jednotlivé požadavky mohou být vybírány z číselníku nezbytných dodávek (CND). 
Kterýkoliv úřad může vytvářet seznamy požadavků a posílat je orgánu vyššího stupně. 
Požadavek na nezbytnou dodávku je odeslán adresátovi, u kterého lze zobrazit všechny 
požadavky, které mu byly poslány od všech orgánů nižšího stupně. Pracovník krizového štábu 
posoudí jednotlivé požadavky a ty, které není schopen uspokojit, může dále odeslat, přičemž 
adresátem bude ten subjekt, který je pro něho nastavený jako adresát požadavků. 
Přednastaveného adresáta (orgán vyššího stupně) je možné kdykoliv změnit. 
 
Podmínky: 
EPOZ pracuje jako internetová aplikace. Uživatelům stačí k práci internetový prohlížeč. 
Uživatel nástroje EPOZ by měl mít k dispozici přístup k informačnímu systému ARGIS.  
 
 
 
 

2.5.  Informa ční systémy zaměřené na podporu více fází krizového řízení 

Na vyšších stupních řízení, a to jak u státní správy, tak i u místní samosprávy, je snaha o  
vytvoření  koordinovaného systému pro krizové řízení. Jde o snahu vytvořit nástroj, který 
podporuje efektivní vytváření havarijních a krizových plánů a následné rozhodování v 
mimořádných a krizových situacích.  
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2.5.1.  EMOFF [3] 

 
 

Obr. 2.5.1.: Struktura IS EMOFF 
 
Účel: 
EMOFF je soubor technologií určený pro podporu analýzy, plánování a řešení mimořádných 
událostí a krizových situací. Vlastnosti systému vycházejí z analýzy procesů v krizovém 
řízení a z předpokládaných požadavků na informační bezpečnost a zajištění kontinuity 
provozu systému. Systém podporuje součinnost více osob, organizací či orgánů v různých 
hierarchických úrovních a různě specializovaných. 
 
Charakteristika: 
Systém podporuje 3 základní fáze krizového řízení: 

• Analýzu rizik - určení ohrožujících a ohrožených entit, určení druhu ohrožení 
možných dopadů na obyvatelstvo a infrastrukturu. 

• Plánování - podpora vytváření typových plánů, kterými ústřední správní úřady 
stanovují zásady a opatření pro řešení mimořádných událostí a krizových situací a 
doporučují standardní operační postupy (SOP) k jejich realizaci. Typové plány jsou 
podkladem pro rozpracování do jednotlivých druhů a částí konkrétních krizových 
plánů.  

• Řešení vzniklé mimořádné události - automatické vyrozumívání definovaných osob, 
sledování nasazení osob a prostředků použitých pro řešení mimořádné události, 
sledování plnění definovaných postupů a opatření, zadávání a sledování úkolů, 
vytváření hlášení o stavu a průběhu řešení a soustřeďování podkladů pro obnovovací 
práce.  
 

Struktura: 
• databázové jádro,  
• přístup přes bezpečné spojení (šifrování, využití čipových karet) pomocí web 

browseru,  
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• napojení na mapové servery přístupné přes Internet,  
• zajištění interoperability se zdroji dat (povodí apod.) na bázi standardů NATO,  
• vyrozumívací subsystém,  
• integrovatelnost modulů do jiných systémů a schopnost integrace "cizích" modulů. 

  
Bezpečnost 
Systém je určen k centralizovanému provozu na zabezpečeném serveru. Základní přístup 
k aplikaci je přes web browser (Internet Explorer apod.). Bezpečnost systému je řešena 
modulárním způsobem podle priorit (bezpečnostních cílů) stanovených gestorem systému.  
 
Moduly: 

• Rizika (ohrožení) – modul analýzy rizik, jejich příčin a možných dopadů, určení 
ohrožujících a ohrožených objektů.  

• Typové plány – modul tvorby typových plánů, kterými ústřední správní úřady, 
odpovídající za řešení příslušných druhů krizových situací, stanovují doporučené 
typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. 

• Krizové plány – modul tvorby krizových plánů shrnující v plánovacích dokumentech 
nezbytné činnosti, procedury a vazby uskutečňované krizovým managementem. 

• Opatření – modul přípravy a provádění opatření pro prevenci vzniku, podpory řešení a 
zmírnění dopadů mimořádných událostí a krizových stavů.  

• SOP – modul přípravy standardních operačních postupů – SOP (plánů řešení). 
• Orgány a organizace – modul pro evidenci a přehledy orgánů a organizací zapojených 

do krizového řízení. 
• Osoby – modul pro evidenci osob zapojených do plánu řešení a kontaktních osob 

orgánů a organizací. 
• Zdroje (Síly, Prostředky, Zařízení) – modul pro evidenci a přehledy sil, prostředků a 

zařízení pro podporu řešení.  
• Vyrozumění – modul podporuje konfigurace seznamů osob a organizací, které mají 

být prostřednictvím systému vyrozumívány.  
• Mimořádné události – modul řešení krizových stavů a mimořádných událostí. 
• Obnova – modul pro podporu odstraňování vzniklých škod a ztrát.  
• Mapový modul – umožňuje efektivně znázornit problematiku do dostupných 

mapových podkladů.  
• Nástroje – správa účtů a přístupů k systému. 
• Simulátor – simulační nadstavba pro výuku uživatelů a nácvik řešení. 

 
Možnosti instalace systému: 

• Pronájem - EMOFF lze pronajmout jako službu provozovanou na internetu. 
Provozovatel ručí za ochranu uložených dat i zajištění bezpečného přenosu dat 
k uživateli. Uživatelům pak postačí k přístupu internetový prohlížeč.  

• Instalace do vlastní sítě intranet - možnost získání licence pro provozování systému ve 
vlastní síti intranet pro definovaný počet uživatelů.  

• Instalace na samostatné PC. Například notebook pro mobilní použití.  
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2.5.2. IS WAK KIS [7] 

 

Obr. 2.5.2.: Struktura IS WAK KIS 

Účel: 
WAK KIS je informační systém pro podporu krizového řízení. Umožňuje tvorbu a správu 
krizových plánů a plánů krizové připravenosti. Implementované funkce jsou ve shodě 
s ustanoveními zákona o krizovém řízení (240/2000 Sb.) a souvisejících právních předpisů. 
 
Hlavní funkce: 

• Analýza rizik - slouží pro vytvoření uspořádané představy o rizikách, která mohou 
působit na sledované oblasti. Vstupem je bezpečnostní politika organizace a 
legislativní normy. Výstupem je katalog ohrožení, který slouží jako vstupní data do 
procesu plánování opatření. 

• Plánování opatření - určeno pro stanovení postupů, které mohou působit proti 
hrozbám, při vzniku mimořádné události nebo při likvidaci následků mimořádné 
události. Vstupem mohou být typové plány, katalog ohrožení nebo již existující 
postupy v papírové nebo elektronické formě. Výstupem je katalog opatření. 

• Vytváření dokumentů krizových plánů - slouží pro spojení různých datových a 
textových informací do jednoho celku. Vstupem je katalog ohrožení, katalog opatření 
nebo objekty datové základny. Výstupem je dokument, který je uložen v databázi a má 
vazby na datové prvky v systému. Díky tomu je zabezpečena integrita strukturovaných 
dat dokumentu. 

• Řešení krizových situací - umožňuje najít a upřesnit opatření vhodná pro konkrétní 
mimořádnou událost a sledovat průběh řešení krizové situace. Je možné použít jak pro 
provádění simulací tak pro řešení skutečné mimořádné události. Vstupem jsou objekty 
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katalog ohrožení, katalog opatření a databázový dokument krizového plánu. Výstupem 
je vyřešená krizová situace. 

 
 Struktura systému: 

• Datová základna - Do objektů datové základny patří adresář organizací, personální 
adresář, katalog prostředků, přehled smluv, seznam skladů a katalog nebezpečných 
látek. 

• Krizové plánování - Mezi objekty krizového plánování je možné zařadit katalog 
ohrožení, katalog opatření, stavy zásob, zranitelná místa, příčiny a důsledky krizových 
situací, organizační struktury a budovy.  

• Řešení krizových situací - Hlavním objektem řešení krizových situací je katalog 
řešených situací. Každé řešení je hierarchicky rozčleněno na fáze řešení a úkoly. 
Jednotlivé úkoly obsahují potřeby sil a prostředků.  

• Dokumenty krizového plánování - Databázový dokument krizového plánování je 
strukturován do kapitol, v každé kapitole může být text nebo datový objekt. Ke 
každému dokumentu je možné uchovávat historii verzí jeho textů. Dokumenty jsou 
začleněny do katalogu dokumentů. 

• Bezdrátová komunikace - Modul pro GSM komunikaci, který umožňuje zasílat 
vyrozumění formou SMS, e-mailem nebo faxem a manuálně nebo automaticky 
přijímat hlášení o mimořádných stavech. Vyrozumění je možné zasílat na distribuční 
seznamy krizových skupin, osob nebo organizací. 

• Uzly - Díky funkcím pro vzdálenou komunikaci mezi jednotlivými uzly systému lze 
synchronizovat krizové plány vzniklé na různých místech. Přenášená data je možné 
digitálně podepsat a zašifrovat. 

 
HW a SW požadavky: 

• Operační systémy: Microsoft Windows 2000/XP/9x/NT 
• Prostorové uspořádání: lokální PC, lokální sítě, oddělené sítě 

 
 

2.5.3. IS C3M [4]  

Účel: 
Podpora práce krizových manažerů a osob, které se podílejí na krizovém řízení a plánování. 
Shromažďuje a rychle poskytuje informace potřebné k řešení mimořádných událostí a 
umožňuje zaznamenávat a sledovat průběh řešení těchto událostí a následně je vyhodnocovat  
 
Určení: 
Systém C3M je určen pro všechny úrovně spolupracujících subjektů od obcí, Krajských 
úřadů, Hasičských záchranných sborů až po Ministerstva. Systém C3M zohledňuje požadavky 
platné legislativy, vztahující se k problematice krizového řízení. 
 
Struktura: 
Systém C3M má architekturu klient – server. Komunikace probíhá po intranet/internetové síti. 
Klienti systému se pak nachází na každé pracovní stanici, na které uživatelé pracují s 
dokumentací spravovanou systémem. Systém ukládá veškeré spravované informace, 
dokumenty a ostatní související data v centrální databázi. Klienti systému mohou mít na svém 
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počítači výstupy dat v HTML formátu, které obsahují požadované informace v případě, že je 
přerušeno datové spojení. 
Při práci s informacemi a dokumenty spravovanými systémem lze využívat podpory 
geografického informačního systému. Uživatel si může prostorovou informaci zobrazit na 
digitální mapě, zakreslit v mapě zaplavenou či ohroženou oblast, únikovou trasu, případně 
může připojovat libovolný výřez digitální mapy k evidované informaci a mít tak obrázek 
mapy k dispozici i pro uživatele, kteří nemají do GIS přístup. 
 
Hlavní moduly C3M: 

• Síly a prostředky - možnost zaznamenávat veškeré síly a prostředky (osoby, 
organizace, odbornosti, funkce, prostředky: disponibilní, vyráběné, potřebné, atd.), 
které je možno použít při řešení krizových situací a mimořádných událostí. 

• Mimořádné události - možnost zaznamenávat veškeré události, a to jak 
předpokládané, které jsou výsledkem analýzy rizik, tak i skutečné. K událostem 
možno zaznamenávat libovolné informace, které jsou potřebné, včetně zakreslení 
informací na mapě, jako např. místo události, ohrožené oblasti, zaplavené oblasti 
pro jednotlivé stupně povodňové aktivity, únikové trasy aj.  

• Opatření a úkoly - možnost zaznamenávat veškerá opatření a postupy řešení 
událostí. Může se jednat o krizová opatření, úkoly, plány (postupy) konkrétních 
činností, operační postupy, zodpovědnosti, atd. V případě postupu řešení skutečné 
události je možno sledovat časový sled řešení jednotlivých úkolů i celých postupů.  

• GIS - možnost zobrazit prostorovou informaci spravovanou informačním systémem 
na digitální mapě. Lze zakreslit požadovanou situaci na mapě a uchovat ji jako 
grafickou informaci k události. 

• Plány a dokumentace - shromažďování veškerých informací z ostatních částí 
aplikace a také okolí do výsledného dokumentu, kterým je vlastní plán nebo další 
příslušná zákonem požadovaná dokumentace. Je možno definovat krizové plány, 
havarijní plány, plány konkrétních činností, operační plány, a další dokumentace ve 
struktuře definované uživatelem. Jednotlivé kapitoly plánů a dalších dokumentů 
pak obsahují informace z různých částí informačního systému či okolních zdrojů, 
ale uspořádané v logickém strukturovaném sledu.  
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3. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INFORMA ČNÍCH SYSTÉMŮ  

3.1. Přehled využití ICT pro podporu krizového řízení v rámci ČR 

Na základě informací poskytnutých zástupci krizového řízení na krajských úřadech krajů ČR 
jsem sestavila přehled informačních systémů využívaných pro podporu krizového řízení na 
úrovních krajů. 
 

 
 

Kraj 
Využití IS  

pro krizové řízení 
Využití IS pro tvorbu 

krizových plánů 

1 Hlavní město Praha ne ne 

2 Jihočeský kraj ne ne 

3 Jihomoravský kraj IS EMOFF IS EMOFF 

4 Karlovarský kraj ne ne 

5 Vysočina ne ne 

6 Královéhradecký kraj WAK KIS WAK KIS 

7 Liberecký kraj ne ne 

8 Moravskoslezský kraj ne ne 

9 Olomoucký kraj ne ne 

10 Pardubický kraj ne ne 

11 Plzeňský kraj ne ne 

12 Středočeský kraj ne ne 

13 Ústecký kraj Portál krizového řízení ne 

14 Zlínský kraj ne ne 

 
Tab. 3.1.1.: Využití ISKŘ na úrovni krajů 

 
Ucelené IS pro podporu KŘ jsou aplikovány pouze ve dvou krajích ČR. Při dotazníkovém 
šetření vyplynulo, že zástupci orgánů krizového řízení vyčkávají, až bude vytvořen jednotný 
ISKŘ garantovaný Ministerstvem vnitra ČR. Ústecký kraj jako jediný vytvořil speciální portál 
pro krizové řízení určený jak veřejnosti, tak v neveřejné části orgánům krizového řízení. 
Tento webový portál obsahuje základní informace o bezpečnosti obyvatel a krizovém řízení 
v kraji.  
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3.2. Využití ICT pro podporu krizového řízení v Jihomoravském kraji 

V Jihomoravském kraji se podařilo aplikovat jednotný informační systém EMOFF, který 
zahrnuje krizové řízení ve více etapách včetně tvorby krizových plánů. Provoz systému byl 
zahájen v roce 2004 a jsou do něho jednotně zapojeny orgány krizového řízení kraje, obcí 
s rozšířenou působností a obcí. Dále mají do systému přístup složky IZS a určených subjektů 
krizového řízení.  
 
Zástupci určených orgánů mají přístup přes internetové rozhraní k datům a informacím 
uloženým na zabezpečeném serveru Jihomoravského kraje.  Uživatelé se k IS EMOFF 
přihlašují přiděleným jménem a heslem. Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka – diagram, ze 
kterého jsou přístupné jednotlivé moduly systému EMOFF. Uživatel pak zadává a aktualizuje 
vybrané informace o osobách, organizacích, vede přehledné informace o dostupných zdrojích 
(silách, prostředcích a zařízeních), které jsou využitelné při řešení konkrétní MU.  Vzhledem 
k tomu, že informace se soustřeďují v jednom místě za celý  Jihomoravský kraj, je možné vést 
plánovací dokumentaci maximálně aktualizovanou. V tomto vidím jednu z obrovských výhod 
a předností celého systému.  
 
Do systému se podařilo zapojit orgány všech obcí s rozšířenou působností, byla stanovena 
jednotná struktura zadávaných informací, což je zásadní podmínka, která tak umožňuje tvorbu 
krizového plánu kraje.  
 
Pokud bych měla hovořit o nedostatcích, vidím ji v robustnosti celého systému, který se 
v některých fázích stává příliš složitým a pro uživatele, kteří nepracují se systémem  běžně, to 
může být při řešení krizové situace „překážkou“.  Složitější struktura způsobuje také problém 
při tisku některých dokumentů (dlouhá doba a příliš velký rozsah). 
 
Jako nedostatek vidím také v absenci propojení na centrální systém civilního nouzového 
plánování „ARGIS“  a na systém povodňového plánování ČR „POVIS“. Také není do 
systému zahrnuto obranné plánování pro krizové situace vojenského charakteru.  
 
Informační systém EMOFF  byl v roce 2006 rozšířen o komunikační a varovný SMS systém.  
SMS systém umožňuje starostům obcí a měst a jednotlivým institucím operativně a velmi 
rychle komunikovat v případě vzniku mimořádných nebo krizových situací.  Což bylo 
prověřeno „na ostro“ při povodních v roce 2006. Možnost přihlásit se do systému mají však 
také samotní občané kraje. Pokud se zaregistrují odesláním SMS zprávy na určené telefonní 
číslo, jsou uloženi do databáze a v případě krizových a jiných důležitých situací obdrží 
informační SOS zprávy na svůj mobilní telefon. SMS krizová komunikace  je tak  svým  
rozsahem unikátní nejen v měřítku České republiky, ale i v měřítku Evropské unie. 
Dlouhodobé trvání projektu, jeho rozsah a plošné využití, ale také získané zkušenosti a jejich 
využívání se stávají inspirací nejen pro sousední kraje, ale i pro sousední státy. V praxi se 
SMS systém osvědčil převážně také z důvodu, že nemusí být určen výhradně jen pro krizové 
situace. Starostové nebo další pracovníci městských a obecních úřadů mohou občany formou 
SMS zpráv informovat o všech  pro ně důležitých událostech v životě obcí a měst. 
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4. DÍL ČÍ ZÁV ĚRY A NÁVRHY 

Problematiku informačních systémů krizového řízení řeší  krizový zákon 240/2000 Sb., který 
uvádí, že orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových 
situací využívají informační systémy krizového řízení. V zákoně je stanoveno, že zaváděné a 
užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat standardy informačních systémů 
veřejné správy a pravidla: 

a) přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového 
řízení,  

b) technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách,  
c) bezpečnosti uchovávaných informací stanovené pro informace s nejvyšším stupněm 

utajení obsažené ve zpracované dokumentaci. 
 

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 se hovoří o snaze 
vytvořit sofistikované nástroje k informačnímu zabezpečení úkolů v oblasti ochrany životů a 
zdraví obyvatel a majetkových hodnot na všech stupních krizového řízení. Garantem 
vytvoření informačního systému je MV – GŘ HZS ČR. V Harmonogramu koncepce je však 
uveden pouze úkol „Zpřístupnit povodňový informační systém veřejnosti (digitální 
povodňový plán, atlas záplavových území)“. 
 
Potřeba jednotného informačního systému vyplynula jednoznačně  také na základě zkušeností, 
které  vznikly při řešení krizové situace při rozsáhlých povodních v roce 2002. Tato potřeba 
byla projednána na zasedání Vlády ČR v dubnu 2003, přičemž bylo uloženo příslušným 
ministrům předložit návrh dalšího postupu.  
 
V roce 2004 projednala Vláda České republiky dokument "Záměr výstavby Informačního 
systému krizového řízení České republiky". Jeho návrh byl vypracován Ministerstvem vnitra 
v úzké spolupráci s Ministerstvem informatiky a upraven podle připomínek jednotlivých 
resortů. Vláda vzala záměr na vybudování Informačního systému krizového řízení ČR na 
vědomí a uložila ministru vnitra, aby zpracoval a předložil do roku 2005 Studii 
proveditelnosti. Do současné doby však bohužel tento systém realizován nebyl.  
 
Z pohledu obcí s rozšířenou působností, na které byla přenesena řada úkolů v oblasti obrany a 
ochrany obyvatel, se jeví vytvoření jednotného informačního systému Hasičským záchranným 
sborem ČR jako opodstatněné. Vycházet by se mělo ze zkušeností při provozování IS 
EMOFF v rámci Jihomoravského kraje. Struktura systému by měla být postavena na 
samostatných vzájemně komunikujících podsystémech na třech základních úrovních, a to 
centrální úrovni, krajské úrovni a úrovni obcí.  
 
Informační systém bych navrhovala doplnit o možnost výstupu v podobě digitálního 
krizového plánu jako html aplikaci. Tato aplikace by měla mít dvě základní části, a to 
veřejnou a neveřejnou. Část veřejná by měla nabízet informace určené pro obyvatelstvo, část 
neveřejná by měla sloužit pro potřeby orgánů krizového řízení. V této části doporučuji využít 
zkušenosti s provozem portálu krizového řízení v Ústeckém kraji. Důležitou součástí by měla 
být možnost krizové komunikace pomocí SMS systému, také vycházející ze zkušeností 
v Jihomoravském kraji. Základním cílem by mělo být zapojení všech složek IZS, což se 
doposud u žádného systému nepodařilo. Systém by tedy zahrnoval jak havarijní, tak krizové 
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plánování. Stejně tak by měl mít systém návaznost na povodňové plánování, propojení na 
digitální povodňový plán ČR a také obranné plánování. 
 
Vstupy: 
Měla by být snaha o zapojení pokud možno všech dotčených orgánů a organizací v krizovém 
řízení (ústřední správní úřady, orgány krajů, orgány určených obcí, obcí s rozšířenou 
působností, orgány obcí, složky IZS - HZS, PČR, ZZS, subjekty krizového řízení). Důležité je 
také zapojení dodavatelů energií – vody, plynu, elektřiny.  Neméně důležité by mělo být 
zabezpečení aktuálních monitorovacích služeb (stav počasí, stav vody, aktuální dopravní 
situace).  
 
Data: 
Vstupní databáze by měly být přístupné on-line a ve standardním formátu. Mělo by jít o 
aplikaci databáze na veřejně přístupném serveru s přístupovým heslem pro všechny orgány a 
subjekty krizového řízení. Základními jsou demografická data, databáze ohrožení a zdrojů 
rizika, ohrožující objekty, ohrožené objekty, kontaktní informace orgánů krizového řízení a 
organizací, databáze sil a prostředků k nasazení, databáze monitorovacích center a databáze 
operačních postupů. Důležitým by mělo být zapojení systému ARGIS pro civilní a nouzové 
plánování. Výhodou internetového připojení je jeho velká operabilita, nevýhodou je 
nefunkčnost systému při zhroucení internetové nebo energetické sítě. 
 
GIS: 
Velmi důležité a praktické je zobrazení určených dat do vrstev v geografickém systému. 
(Základní katastrální údaje, zdroje ohrožení a rizik, ohrožující objekty a ohrožené objekty, 
organizace a subjekty krizového řízení), zaznamenání výchozího stavu a vývoje situace. 
 
Komunikace a vyrozumění: 
Komunikace je jednou ze stěžejních činností při řešení krizových situací a je třeba využít co 
nejširšího rozsahu informačních a komunikačních technologií, kterými jsou zejména připojení 
on-line (internet, webové stránky), GSM připojení (SMS zprávy, e-mail), informační systém 
operačních středisek složek IZS (KOPIS HZS, JSVV). 
 
Výstupy systému: 
Základním výstupem systému jsou plánovací dokumenty (havarijní plány, krizové plány, 
povodňové plány, plány krizové připravenosti, vnější a vnitřní havarijní plány). Velmi 
důležitá je podoba dokumentů. Výstup by měl být jak v digitální podobě jako html aplikace 
s omezeným přístupem i pro veřejnost, tak umožňovat tisk dokumentu v listinné podobě. Tisk 
dokumentu by měl být jednoduchý a rychlý. Pro každého občana je důležité znát především 
rizika a ohrožení, aby se na ně mohl účinně připravit a bránit škodlivým následkům. Jednou 
z možností by mohla být zjednodušená interaktivní mapa s grafickým vyznačením 
jednotlivých druhů ohrožení v území. 
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5. ZÁVĚR 

 
Abychom mohli předcházet negativním důsledkům krizových situací, které okolo nás 
vznikají, ohrožují životy a zdraví lidí, způsobují velké majetkové škody a narušují životní 
prostředí, je třeba, aby si každý stát vytvářel svůj vlastní bezpečnostní systém, který by byl 
schopný na situace reagovat, těmto situacím předcházet nebo efektivně eliminovat následky. 
 
Důležitá je včasná, systémová a koordinovaná příprava činností a příslušných řídících orgánů 
na všech úrovních státní správy, samosprávy, bezpečnostních a záchranných složek. 
 
Základem je vytvoření a používání mimořádných postupů a opatření, které odpovídají 
předpokládaným krizovým situacím. K tomu by měl sloužit jednotný systém sběru, přenosu, 
vyhodnocení, zpracování, uchování a využití dat a informací pro přípravu na krizové situace a 
pro jejich řešení. Nezbytnou roli v tom hraje výpočetní technika a specializovaný software. 
 
V práci jsem se snažila zmapovat jednotlivé podpůrné systémy a navrhnout některé prvky pro 
výstavbu jednotného systému, který by v sobě zahrnoval pokud možno všechny fáze 
krizového řízení. Závěry této práce podporující vznik centrálního IS vychází zejména ze 
zkušeností s používáním informačního systému aplikovaného v Jihomoravském kraji.   
 
Pokud by se podařilo informační centralizovaný systém vytvořit, bylo by to bezesporu 
přínosným řešením pro všechny orgány krizového řízení. Pokud by se přistoupilo na řešení 
aktuálních výstupů pro obyvatelstvo, zvýšila by se také informovanost v této oblasti a 
pomohlo by to ke zvýšení sebevzdělání občanů a jejich zapojení do ochrany obyvatelstva. 
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7. POUŽITÉ ZKRATKY 

 
CND číselník nezbytných dodávek 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
dPP digitální povodňový plán 
GIS geografický informační systém 
GŘ generální ředitelství 
HZS Hasičský záchranný sbor 
IS informační systém 
IT  informační technologie 
ICT  informační a komunikační technologie 
IZS integrovaný záchranný systém 
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSVV jednotný systém varování a vyrozumění 
KOPIS krajské operační a informační středisko 
KS krizová situace 
MHMP Magistrát hlavního města Prahy 
MU mimořádná událost 
PČR policie ČR 
SaP síly a prostředky 
SOP standardní operační postup 
ZZS zdravotnická záchranná služba 
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8. PŘÍLOHY 

1. Klíčová legislativa pro krizové řízení 
2. Období a fáze krizového řízení 
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Příloha č. 1 

 
 

Schéma klíčové legislativy pro krizové řízení 
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Příloha č. 2 
 
 

Schéma etap a fází krizového řízení 
 

 
 
 


