KRIZOVÝ MANAGEMENT
Krizový management bychom měli chápat jako „totální vědu“, k níž směřují všechny vědy
ostatní, protože pokud v krizovém managementu neuspějeme - zemřeme.
Možná na první pohled se toto tvrzení zdá přehnané, ale ….. . Je nutné si uvědomit, že
existuje řada rizik, byť vzdálených, jež mohou způsobit i zánik celé civilizace. Nutně musíme
vzít na vědomí rizika, které ovlivňují vývoj ve světě a mají globální, nebo kontinentální
působnost. Nelze opominout národní a územní rizika. Existenci ekonomických rizik a rizik
ovlivňujících ekonomický rozvoj států, významných podnikatelských subjektů, ale i malých
živnostníků také nelze přehlížet. A nakonec je tu celá škála rizik, které mohou fatálním
způsobem ovlivnit život každého člověka, rodiny, komunity.
Nikdo nechce onemocnět, být zraněn. Nikdo nechce, aby jeho majetek poškodila, či zničila
povodeň, vichřice, požár, výbuch. Žádná firma, podnik, společnost nechce být ve ztrátě, nebo
dokonce zkrachovat. Žádný stát nechce být v krizi, nebo dokonce ve válce. A přece
k takovým negativním jevům, událostem, procesům a činnostem dochází. Rizika tu vždy byly,
jsou a budou. Nelze je přehlížet, opomíjet, bagatelizovat a ignorovat. Kdo to dělá, nemá
ujasněný přístup k životu samému. Vždyť na základě našich osobních zkušeností
k mimořádným událostem a krizovým situacím dochází každodenně. Každý den nejen ve
světě, ale i zde v České republice zbytečně umírají lidé, je poškozováno zdraví občanů, ničen
majetek, narušováno životní prostředí. A to by již mělo stát za zamyšlení. Přesněji řečeno za
hluboké zamyšlení.
KRIZOVÝ MANAGEMENT je mnohem složitější a rozsáhlejší, než by se na první pohled
mohlo zdát. Vždyť využívá poznatků desítek věd a stovek vědních oborů. Nemůže se zabývat
jen bezpečnostními riziky, ale všemi možnými riziky. A nemůže to být činnost jen orgánů
krizového řízení, ale každého občana, každé firmy, podniku, společnosti a každého orgánu
státní správy, samosprávy, ale také všech ostatních prvků bezpečnostního systému státu,
všech prvků kritické infrastruktury.
KRIZOVÝ MANAGEMENT je tak objektivně zcela neodmyslitelnou součástí našeho života.
Uvědomění si možných rizik, možných následků je prvním krokem k ochraně svého zdraví a
života. Je základem pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Je ochranou proti špatným
manažerským rozhodnutím právnických a podnikajících fyzických osob.
Z uvedených důvodů v rámci krizového managementu je nutné specifikovat poslání, priority,
cíle, úkoly a opatření.
POSLÁNÍ
Objasnit problematiku obrany, bezpečnosti a ochrany, stanovit priority, cíle, úkoly a opatření
k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
PRIORITA
1. ochrana zdraví a životů občana
stojí jednoznačně nad všemi úkoly v mírovém životě (za stavu ohrožení státu a válečném
stavu se priority mění)
dalšími úkoly jsou:
2. ochrana kritické infrastruktury
3. ochrana majetku
4. ochrana životního prostředí

CÍL
Realizace úkolů a opatření k zajištění ochrany zdraví, života obyvatel, majetku, životního
prostředí, zajištění obrany a bezpečnosti, zajištění trvale udržitelného rozvoje
ÚKOL
- soustavné vzdělávání (příprava krizového manažera)
- studium právních norem
- realizaci manažerských funkcí v oblasti krizového managementu
- provedení systémové analýzy rizik
- realizace korekce rizik, preventivní opatření
- zpracování havarijních, krizových a obranných plánů
- využití informačních technologií k analyzování, třídění, zpracování, prezentaci a ukládání
dat a informací
- tvorbu řídících týmů a jejich přípravu
- tvorbu sil a prostředků, jejich přípravu
- zajištění zdrojů, tvorbu záloh, zásob
- kontrolu všech opatření
DEFINICE
– krizový management je – existují desítky definic a bylo by nerozumné vybrat jedinou.
Mnohem důležitější je objasnit obsah pojmu krizový management:
 krizový management je příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací
 krizový management je realizace úkolů a opatření k zajištění obrany státu,
bezpečnosti a ochrany obyvatel
 krizový management je realizace manažerských funkcí v oblasti obrany, bezpečnosti a
ochrany
 krizový management jsou také krizoví manažeři, orgány krizového řízení,
bezpečnostní rady, krizové štáby, komise
 krizový management je také předmětem zkoumání oblasti obrany, bezpečnosti a
ochrany z hlediska vzniku mimořádných událostí a krizových situací (VĚDNÍ OBOR)

Nástroje krizového managementu
● metody vědeckého zkoumání
● management
● riskmanagement, management rizik, řízení rizik
● operační management
● vědecké poznatky
● právní normy
● bezpečnostní dokumenty
● bezpečnostní systém České republiky
● havarijní, krizové a obranné plánování
● systém orgánů krizového řízení, bezpečnostních rad, krizových štábů, povodňových
komisí a dalších komisí
● tvorba sil a prostředků, záloh, zásob
● kontrola

AXIOMY krizového managementu
Komukoli se kdykoli může stát cokoli.
Nepříjemné jevy, události a procesy nás vždy překvapí.
Hrozby si sami vybírají své místo, čas a i své oběti.
V krizovém managementu existuje jediná jistota, že NIC NENÍ JISTÉ.

