
Krizový štáb obce 
 
Krizový štáb obce je nutné chápat jako pracovní orgán starosty, který má k dispozici na řešení 
rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací v obci, kdy musí zajistit ochranu 
občanů, majetku, životního prostředí. 
 
Krizový štáb obce tvoří nejbližší spolupracovníci starosty, kteří jsou obeznámeni 
s problematikou obce. 

SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 
- vedoucí krizového štábu obce – starosta obce 
- zástupce krizového štábu obce – místostarosta 
- člen krizového štábu obce – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
- člen krizového štábu obce – starostou obce určený krizový manažer obce 
- člen krizového štábu obce – dle určení starostou obce 
- člen krizového štábu obce – dle určení starostou obce 
- člen krizového štábu obce – dle určení starostou obce 
 

Na základě zkušeností z řešení krizových situací je vhodné, aby členy krizového štábu obce 
byli nejbližší spolupracovníci starosty, příslušník obecní policie, člen sboru dobrovolných 
hasičů, zástupce Českého Červeného kříže, případně vybrané právnické a fyzické osoby nebo 
zástupci dobrovolných sdružení. 

Počet členů krizového štábu obce je optimální celkem 5 – 7 osob, ale na základě rozhodnutí 
starosty může být i jiný. Například u větších obcí. 

Úkoly krizového štábu obce 
 

Štáb po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu, jakož i při vzniku mimořádné události, krizové situace, nebo při jiných závažných 
situacích dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky, projednává možnost řešení 
mimořádné události/krizové situace, navrhuje úkoly a opatření, připravuje návrhy postupu 
řešení těchto situací, zabezpečuje a kontroluje realizaci přijatých úkolů a opatření.   
 
Štáb zabezpečuje sledování a vyhodnocování mimořádné události/krizové situace, plnění 
nařízených úkolů a opatření. 
 
Krizový štáb obce dále zejména: 
a) provede vyhodnocení mimořádné události/krizové situace a zajišťuje realizaci předběžných 
opatření, 
b) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje potřebné informace o mimořádné události/krizové 
situaci, 
c) připravuje podklady a zpracovává starostovi obce návrhy řešení mimořádné 
události/krizové situace, postup a rozsah úkolů k zajištění ochrany obyvatelstva, majetku, 
životního prostředí a návrhy realizace jednotlivých krizových opatření, 
d) vede přehled o následcích, ztrátách a škodách a dokumentuje postup řešení mimořádné 
události/krizové situace, 
e) vede přehled o nasazení sil a prostředků a jejich stavu, plánuje a koordinuje jejich činnost a 
rozpracovává návrhy jejich dalšího využití,  



f) zajišťuje zabezpečení nasazených sil a prostředků, sjednocuje požadavky na jejich 
zásobování, materiálně technické zabezpečení a zabezpečení stravovacích, ubytovacích, 
zdravotnických služeb, zajišťuje ochranu sil a prostředků, jejich doplňování a střídání; 
zabezpečuje udržování disponibilních sil a prostředků v pohotovosti, 
g) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 
správního území obce, 
h) zabezpečuje koordinaci krizových opatření prováděných složkami integrovaného 
záchranného systému, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na správním 
území obce, 
ch) organizuje spojení s krizovými štáby sousedních obcí, krizovým štábem obce s rozšířenou 
působností a ostatními orgány krizového řízení, podává nařízená hlášení,   
i) nepřetržitě informuje krizový štáb obce s rozšířenou působností o situaci a o aktuálních 
změnách a o přijatých krizových opatřeních, zpracovává nařízená hlášení, 
j) zabezpečuje varování a informování obyvatelstva, poskytování úkrytu, organizování 
dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnické zabezpečení, registraci 
pohřešovaných, identifikaci a pohřbívání mrtvých osob, ochranu hospodářského zvířectva, 
ochranu životního prostředí, zejména vodních zdrojů, ochranu kulturních památek a další 
ochranná opatření, 
k) v případě potřeby nařizuje a zabezpečuje evakuaci obyvatelstva, organizuje činnost v 
podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, zejména nouzového ubytování, stravování, 
zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva; zabezpečuje 
poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu,  
l) podílí se na zajištění veřejného pořádku v obci, 
m) poskytuje a přijímá humanitární pomoc, organizuje centra humanitární pomoci s využitím 
spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se humanitární pomocí, 
o) zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti 
poskytovat věcné prostředky,  
p) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené 
krizovému štábu obce s rozšířenou působností,  
q) využívá podle potřeby systém hospodářských opatření pro krizové stavy, zejména zásoby 
humanitární pomoci,  
r) zabezpečuje opravy nezbytných zařízení, 
s) sleduje a vyhodnocuje hygienicko-epidemiologickou situaci, 
t) zabezpečuje informování občanů obce o přijatých opatřeních a postupu řešení mimořádné 
události, nebo krizové situace;  informuje sdělovací prostředky, vydává tiskové zprávy,  
u) organizuje výjezdy členů krizové štábu obce na místa mimořádné události/krizové situace 
k zjištění stavu postižení jednotlivých občanů obce, 
v) provádí kontrolu plnění nařízených úkolů a opatření,  
w) vede evidenci finančních výdajů a nákladů na realizaci úkolů a opatření, připravuje 
rozbory a realizuje finanční a ostatní ekonomické činnosti, vede evidenci finančních výdajů a 
nákladů na realizaci opatření při mimořádné události/krizové situaci, 
z) zpracovává závěrečnou zprávu o řešení mimořádné události/krizové situace a souhrnnou 
zprávu o škodách. 
 
  

 
 

 


