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Povinnosti orgánů obce 

 

Povinností a činností, které mají orgány obce 
zabezpečovat  je mnoho a jsou organizačně 
velmi náročné. 

 

Proto je vhodné mít vytvořenou plánovací 
dokumentaci pro činnost starosty 



Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje  

 

v součinnosti s  pracovníky krizového řízení ORP 
vytvořil 

 

 dokumentaci obcí pro řešení 
mimořádných  

událostí a krizových situací 



        Výtisk č.: 

                                                                                                Počet listů: 

 

 

 

Krizový plán obce 
(dokumentace pro řešení MU a KS)  

 

 

……………………………………………. 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 

Počet obyvatel: 

 

Části obce (sídelní jednotky) 

 

 

 

Rozloha: 

 

Sousední obce Procházející komunikace 

 

 

 

 

Vodní toky, vodní 

plochy 
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schváleno dne        starosta obce            
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1. ZÁKLADNÍ ČÁST 

 

1.1. Vymezení působnosti a odpovědnosti orgánů obce  
 

Zpracovaný plán se použije v případě, pokud: 

a) Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob 

nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. 

b) Starosta obce podle z.č. 239/2000Sb. organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se 

starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce, 

c) Starosta obce organizuje činnost obce v podmínkách náhradního a nouzového přežití 

obyvatel obce. 

d) Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil STAV NEBEZPEČÍ podle § 3 odst. 3 zákona č. 

240/2000 Sb. “krizového zákona” pro území Jihočeského kraje nebo pro část území 

Jihočeského kraje zahrnující danou obec 

e) Vláda České republiky vyhlásí NOUZOVÝ STAV podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/98 

Sb., “o bezpečnosti České republiky” 

f) Parlament vyhlásí STAV OHROŽENÍ STÁTU podle čl. 7 odst. 1 ústavního zákona č. 

110/1998 Sb. “o bezpečnosti České republiky” 

g) Parlament vyhlásí VÁLEČNÝ STAV podle čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. “Ústavy 

ČR” 

 

Odpovědnost obce:: 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva (z.č. 239/2000 Sb.). 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací (z.č. 240/2000 Sb.) 

Obec plní úkoly při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství (z.č. 254/2001 Sb) 

v oblasti ochrany před povodněmi. 



1.2. Výčet a analýza možných rizik 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem 

organizuje jejich školení (§ 15 z.č. 239/2000Sb.). 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení (§ 21 z.č. 240/2000 Sb.). 

S analýzou rizik pro území obce je možné se seznámit: 

u HZS kraje nebo krajského úřadu podle z.č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, 

u HZS kraje nebo krajského úřadu podle z.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, 

u krajského úřadu podle z.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

u krajského úřadu podle z.č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 Rozdělení mimořádných událostí (MU) Analýza 

havarijních rizik  

Analýza krizových 

rizik 

Dlouhodobá inverzní situace   

Povodně   

Silné mrazy   

Lesní požáry   

Námrazy, náledí   

Sněhová kalamita   

Propad zemských dutin   

Půdní eroze   

Bouřky a další elektrické jevy v atmosféře   

Únik plynu ze zemského nitra   

Dlouhotrvající sucha   

Sesuvy půdy   

Sněhové a sněhokamenité laviny   

Vichřice, větrné smrště   

Zemětřesení   
 



 
1.5. Vazby, komunikace a hlášení obce: 
 

Při řešení krizové situace je uplatňován vertikální systém. Nelze-li konkrétní opatření nebo 

činnost zabezpečit v rámci nižšího územního celku, potom je předáván požadavek na zajištění 

orgánu krizového řízení vyššího územního celku. 

 

 

informuje o vyhlášení krizového stavu 

 hejtman                                                                                 starosta obce 
       

informuje o nařízení poskytnutí věcného prostředku PO a PFO 

 

 

nařizuje povinnost dodávat výrobky, práce, nebo služby 

starosta ORP                                                                        starosta obce 

      

plní stanovené úkoly: 

zajišťuje provedení opatření nařízených hejtmanem nebo starostou ORP v podmínkách obce 

podává informace o provedení uložených opatření a způsobu provedení úkolů 

poskytuje podklady pro vydání nařízení PO a PFO a FO 

vyžaduje pomoc pro zabezpečení realizace opatření 

předkládá požadavky na úpravu opatření 

žádá o nařízení regulačních opatření  

 

 

Komunikace s KŠ  ORP  

 zakládání a zálohování dokumentů adresovaných konkrétním příjemcům (přímo nebo 

v kopii) provádí jak odesílatel, tak příjemce.  

 tel. spojení (pevná, mobilní síť), e-mail, při nefunkčnosti fax.  

 komunikace se složkami IZS a správními úřady s místní působností na území kraje bude 

probíhat prostřednictvím příslušných operačních středisek IZS, specializovaných pracovišť 

nebo určených pracovníků.  

V případě, že:  

 stálá pracovní skupina ORP nebude zasedat, bude komunikace probíhat cestou tajemníka 

KŠ ORP nebo určeného vedoucího příslušné odborné skupiny, 

 



 Způsob předávání dokumentů 

 všechny dokumenty budou zpracované v elektronické podobě, výjimky pouze v případě 

objektivních důvodů (např. v případě technických problémů na el. zařízení, možnost 

osobního předání), 

 dokumenty se budou předávat e-mailem, v případě závady na přenosové trase, zařízení se 

dokument bude předávat FAXem (pouze nouzový režim)  

 všechny odesílané dokumenty budou číslovány. Pořadová čísla dokumentů se mění 

přírůstkově s ohledem na dosavadní komunikaci. 

 potvrzování příjmu příslušného dokumentu provede konečný příjemce s definovaným e-

mailem (kontaktem). 

 

Tabulka: Spojení na pracoviště KŠ  

Krizový štáb  Doména Zkratka názvu  

KŠ kraje krizovy.stab@kraj-jihocesky.cz JCK 

KŠ ORP České Budějovice krizovy.stab@c-budejovice.cz CB 

KŠ ORP Trhové Sviny krizovy.stab@tsviny.cz TS 

KŠ ORP Týn nad Vltavou krizovy.stab@tnv.cz TV 

Operační středisko HZS JčK opis@jck.izscr.cz OPIS HZS JčK 
 



KRIZOVÝ  ŠTÁB  OBCE  
 

Krizový štáb obce (pracovní tým) je pracovním orgánem starosty, který jej svolává k řešení krizových situací a rozsáhlých mimořádných situací na 

území obce. Četnost jeho jednání je podle situace a potřeby, je o nich činěn písemný záznam, popř. zvuková nahrávka. Projednává a činí opatření 

k překonání krizových situací 

 

Sídlo KŠ:                                                     telefon:                             Stálá služba - telefon:     

                                                                     fax:    

                                                                     e-mail:     

 

Jméno  a 

příjmení 
Funkce  Pracoviště/funkce Kontaktní spojení  Oblast působnosti v krizovém štábu* 

 

 předseda  starosta 
  

 
místopředseda  místostarosta 

  

 
člen  

člen zastupitelstva 

obce 

  

 
člen  

  

 
člen   

  

 
člen  velitel  JSDHO 

  

 

*Poznámka: vypsat působnost jako: organizování evakuace, varování ukrytí, stravování a zásobování pitnou vodou, objednávání, převzetí a distribuce 

humanitární pomoci, objednávání a pořízení materiálu (čistícího, desinfekčního, úklidového, prostředku pro hasiče). 

 

Aktualizováno ke dni:                

              Zpracoval:   



 

 

POVODŇOVÁ  KOMISE  OBCE  ……………………….. 
 

 

Sídlo PK:                                  telefon:    Stálá služba - telefon:   

                                                                 fax:  

     e-mail:  

 

 

Jméno a příjmení 

 

Funkce v PK Organizace  - 

pracoviště 

e-mail Tel. pracoviště Bydliště Telefon – byt 

mobil 

 

 předseda PK starosta 
    

 

 
místopředseda 

PK 
místostarosta 

    

 

 tajemník PK  
    

 člen  Velitel JSDHO     

 člen       

 člen       

 člen  2.směna      

 člen  2.směna      

 člen  2.směna      

 

 Aktualizováno ke dni: 

              Zpracoval: 



P.č. Čas Od koho Komu Převzal Obsah zprávy – nařízení Schvaluji 

den hodina 

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

              Počet listů: 

 

ZÁZNAMNÍK  ZPRÁV 

_____________________        

       Výtisk č.: 

Č.j.:  

   



Přehled místních rozhlasů v obci nebo části obce  

P.č. Obec Místní část Místo, objekt, ulice, čp Typ Výkon Majitel Ovládání Poznámka 

1                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



2.6. Přehled ohrožených objektů a osob - Evakuační plán 

Ohrožený objekt, Adresa objektu, Počet Vyrozumění, Druh ochranných prací, 

charakt. objektu Adresa majitele osob kdo - jak  Evakuace - kam  

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům         

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům         

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům          

          

          

          

obytný dům          

          

          

          



Kontakty a přehled techniky území obce 

P.č. Název firmy IČ Adresa Kontaktní osoba Funkce Spojení Přehled sil a prostředků 

1 HZS Jihočeského kraje   
Pražská tř. 844/52, České Budějovice PSČ 

370 04 

Operační středisko HZS 

JčK 
  

 950230801-810  opis@jck.izscr.cz         

  

2 
HZS Jihočeského kraje,       Územní 

odbor České Budějovice 
  

Pražská tř. 844/52, České Budějovice PSČ 

370 04 
plk. Mgr. Jiří Pešek 

ředitel ÚO       České 

Budějovice 950230130             603113774   

jiri.pesek@jck.izscr.cz 

  

3 
HZS Jihočeského kraje,       Územní 

odbor České Budějovice 
  

Pražská tř. 844/52, České Budějovice PSČ 

370 04 

mjr. Mgr. Monika 

Kocinová 

vedoucí pracoviště   

IZS ÚO České 

Budějovice 950230185           777006150             

monika.kocinova@jck.izscr.cz 

  

4 

      

    

    

5 

      

    

    

6 

      

    

    

7 

      

    

    

8 

      

    

    

9 

      

    

    

10 

      

    

    

11 

      

    

    



Hlášení krizového štábu obce: ………………………. 

Adresa: ……………………………………… 

Tel.: …………………..  E-mail: ………………………………….. fax:…………………… 

Důležitost: 
Dokument: 
Počet listů: 
Přílohy: 
 

 

 

 

 

 

 

Standardizované hlášení: 

Úvodní hlášení 

 k 06.00 hod. dne …………….. 

 k 16,00 hod. dne………..…….. 

 k ……..hod. dne………………. 



I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Řešená mimořádná událost/krizová situace 

Vymezení zasaženého území 

Doba vzniku:                                                                                 Datum:                    Čas:     hod. 

Počet osob: 
                         Ohrožených ……………………………….       

                         Evakuovaných …………………………….       

                         Zraněných …………………………….…….       

                         Mrtvých …………………………………..….       

                         Pohřešovaných…………………………….       
              

 

PŘÍJEMCE: 
Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

 

…………………………..…… 



 ……………………………….. 

ODESÍLATEL: 

 

KOPIE: 
OPIS HZS JčK 

 

…………………………..…… 



 ……………………………….. 

 

 

Zaslat e-mailem 
Komu:  krizovy.stab@c-budejovice.cz 
Kopie: opis@jck.izscr.cz; 
Předmět:  Hlášení krizového štábu obce 



Jméno Příjmení Datum narození Kraj Orp Obec Ulice č. p. č. o. Kraj Orp Obec Ulice č. p. č. o. Datum zadání

1 JčK JčK

2 JčK JčK

3 JčK JčK

4 JčK JčK

5 JčK JčK

6 JčK JčK

7 JčK JčK

8 JčK JčK

9 JčK JčK

10 JčK JčK

11 JčK JčK

12 JčK JčK

13 JčK JčK

14 JčK JčK

15 JčK JčK

16 JčK JčK

17 JčK JčK

18 JčK JčK

19 JčK JčK

20 JčK JčK

ID

Osoba Zadávající obec - Přechodné bydliště Trvalé bydliště

Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob vedená obecním úřadem 



Vzory pokynů, výkazů a hlášení za 

krizového stavu 

- Hlášení krizového štábu obce 

- Žádost pro hejtmana 

- Výzva k poskytnutí věcného prostředku 

- Nařízení evakuace starostou obce 

- Požadavky na materiál k odstraňování následků 
krizové situace 

- Sumarizace prvotních nákladů a nezbytných 
opatření za obec 

- Předběžný odhad nákladů na obnovu majetku  

 



Pomocná dokumentace  

 

 

- Kontrolní seznam starosty obce 

- Manuál k přihlášení do registru 

- Směrnice MV a pomůcka k přechodnému pobytu 

- Vzor povodňového plánu – přívalový déšť 

- Zásady spolupráce starosty obce a velitele zásahu 



Shrnutí 

 

 

 Dokumentace pro řešení MU a KS slouží starostům 

 jako praktický nástroj (návod) pro zvládání 
mimořádných událostí a krizových situací, 

 které mohou nastat v jejich správním obvodu obce.  

 

 



Kontroly 

 

 

 Hasičský záchranný sbor ČR vykonává kontroly v 

souladu s ustanoveními § 10 a § 33 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení - kontroluje tedy 

plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona. 

 

 



Kontroly  

 

 U obce – vykonává HZS kraje v součinnosti s 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 

 U obce s rozšířenou působností – vykonává HZS 

kraje v součinnosti s místně příslušným krajským 

úřadem, 

 



 

 

 


