
TABULKA ROZD ĚLENÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 
 

 OSOBNÍ ČÁST 
krizového managementu 

SOUKROMÁ ČÁST 
 krizového managementu 

VEŘEJNÁ ČÁST  
krizového managementu 

 
 
 

SUBJEKTY 

 
 
občan a jeho rodina 

podniky, organizace, společnosti, 
družstva, banky, pojišťovny, 
právnické a fyzické podnikající 
osoby, politické strany, církve, svazy, 
nadace, fondy, kluby, spolky, 
sdružení, družstva, .... 

 
samospráva, státní správa 
(prvky bezpečnostního systému) 

 
 
 

PRIORITY 
 

- tvorba bezpečného prostoru 
- komplexní ochrana zdraví členů 
rodiny 
- záchrana života členů rodiny za 
mimořádných událostí a krizových 
situací, poskytnutí první pomoci 
- zajištění základních životních potřeb 

 
 
- tvorba nadhodnoty, realizace zisku 

- zajištění obrany a bezpečnosti státu 
- ochrana občana 
- ochrana majetku, životního prostředí a kulturních hodnot 
(zajištění životních, strategických a dalších významných 
zájmů státu, nedopustit degradaci života občana za 
mimořádných událostí a krizových situací) 

 
 

CÍLE 

1. přežití, ochrana zdraví 
2. tvorba bezpečí 
3. naplnění potřeb členů rodiny, 
zajištění prosperity rodiny,  

1. ochrana majetku, investic 
2. tvorba bezpečného prostoru pro 
podnikání 
3. zajištění prosperity a zisku 

1. zajištění obrany, bezpečnosti a ochrany 
2. tvorba bezpečného prostoru, území, státu 
3. zajištění trvale udržitelného rozvoje obce, kraje, státu 

 
ÚKOLY A 
OPATŘENÍ 

- uvědomění si možných nebezpečí 
- realizace preventivních opatření, 
dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
vyhnutí se rizikovým činnostem 
- objasnění problematiky ochrany 
zdraví a života dětem 
- zvládnutí první pomoci 
- znalost a zvládnutí základních 
ochranných opatření a opatření civilní 
ochrany 

- analýza rizik 
- korekce rizik a realizace 
preventivních opatření  
- havarijní a krizové plánování 
- příprava, výcvik krizových manažerů 
a příprava vedoucích pracovníků 
- tvorba potřebných sil a prostředků na 
zvládání mimořádných událostí a 
krizových situací 
- kontrola  

- analýza bezpečnostních rizik a dalších přírodních, 
technogenních, společenských, ekonomických a 
environmentálních potenciálních zdrojů mimořádných 
událostí a krizových situací 
- korekce rizik a realizace preventivních opatření   
- obranné, krizové a havarijní plánování 
- tvorba sil a prostředků, realizace jejich přípravy a výcviku, 
zajištění zdrojů, tvorba zásob a záloh 
- příprava orgánů krizového řízení 
- kontrola 

 
KDO ŘEŠÍ 

 
Každý musí řešit „své problémy“ sám, 
v rámci své rodiny 

 
Řeší majitelé a vedoucí pracovníci 

Řeší stát v přímé, nebo přenesené působnosti, protože musí 
zajistit existenci České republiky, její suverenitu, územní 
celistvost a politickou nezávislost, obranu demokracie a 
právního státu a ochranu základních lidských práv a svobod 
obyvatel. 

 


