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KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA 
do roku 2025 s výhledem do roku 2030 

- přehled úkolů uložených Koncepcí – 

 

Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 21. června 2021 č. 560. 
Stanovuje tři strategické cíle ochrany obyvatelstva pro nadcházející období, rozdělené do 
12 základních úkolů: 
 rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva (4 úkoly), 
 podpora úkolů a opatření ochrany obyvatelstva (4 úkoly), 
 zvyšování účinnosti organizace ochrany obyvatelstva (4 úkoly). 

 

I. Rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva 

ÚKOL Č. 1: Vytvořit adekvátní právní podmínky pro fungování systému a jeho 

jednotlivých složek 

Cílem je realizace právní úpravy, která bude pokrývat všechny úkoly, oblasti a opatření 

ochrany obyvatelstva. Pozornost bude věnována nejprve novelizaci stávající vyhlášky k 

přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, při které budou revidována opatření, u 

kterých došlo ke změnám. Budou upravena opatření ochrany obyvatelstva (způsob a rozsah 

informování; jednotný systém varování a vyrozumění; evakuace; ukrytí; způsob a rozsah 

kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva) a požadavky ochrany obyvatelstva v územním 

plánování a stavebním řízení (vč. zohlednění konceptu BIM). 

Hlavním úkolem pro období platnosti koncepce bude návrh provedení komplexní revize 

stávajících právních předpisů za účelem vytvoření předpokladů pro účinné zajišťování 

prevence, připravenosti a odezvy na mimořádné události a krizové situace. Kromě stávajících 

problematik budou do právních předpisů zapracovány závěry a doporučení identifikované při 

vyhodnocení zdolávání dlouhotrvajících událostí (např. likvidace výbuchu muničních skladů 

Vrbětice, epidemie COVID-19 atd.) a nedostatečně řešené oblasti, jako je např. ochrana osob 

ve společensky významných objektech, problematika ochrany území pod vodními díly před 

zvláštní povodní a dále úkoly vymezené v této koncepci. 

 

 
TERMÍN 2025 

Gestor MV 

Součinnost MMR, MZe, MO, MŠMT, MF, MŽP, MZV, MZd, MD, SÚJB, MPO, SSHR, HZS krajů, KÚ  

 

 

ÚKOL Č. 2: Posílit systém přípravy volených funkcionářů na mimořádné události a 

krizové situace a jejich řešení 

Pro oblast připravenosti na řešení následků událostí musí být každý krizový manažer, tedy i 

starosta, schopen adekvátně reagovat na mimořádnou událost nebo krizovou situaci. Pro 

zajištění prevence, připravenosti a odezvy na tyto události proto bude Ministerstvem vnitra 

vytvořen vzdělávací program pro starosty obcí. K tomuto vzdělávacímu programu bude 

vytvořen samostatný e-learningový kurz probíhající na webové platformě za účelem získání a 

ověřování základních znalostí v dané oblasti a nastaveny podmínky jeho udržitelnosti. 



2 
 

Do systému odborné přípravy bude nově zařazena i forma praktického cvičení v oblasti 

ochrany obyvatelstva, do kterého budou aktivně zapojeni volení funkcionáři, kteří již úspěšně 

absolvovali studijní program a e-learningový kurz. 

Nadále bude věnována pozornost spolupráci HZS krajů se starosty v daném území. 
 

TERMÍN 2024 

Gestor MV  

Součinnost dotčená ministerstva a jiné ústřední správní úřady, HZS krajů 

 

 

ÚKOL Č. 3: Personálně podpořit systém ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Ze zkušeností s řešením rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací bude nezbytné 

personální posílení výkonu ochrany obyvatelstva. Vedle toho bude umožněno zřizovat 

výjezdové skupiny ochrany obyvatelstva v rámci HZS ČR. K zajištění činnosti výjezdových 

skupin ochrany obyvatelstva budou určení příslušníci vybaveni věcnými a technickými 

prostředky. 

Bude podpořena připravenost JPO předurčených pro úkoly ochrany obyvatelstva, a s tím 

související jejich výcvik a vzdělávání. Podstatnou součástí je i větší zapojení nestátních 

neziskových organizací (dále jen „NNO“), participujících na plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva, kterým se dále zabývá SC 3. Tato podpora lokálních uskupení na úrovni obce 

současně zvyšuje připravenost obce na mimořádné události a krizové situace a poskytuje další 

odborné zázemí pro starostu obce. 
 

TERMÍN Průběžný 2021-2025 

Gestor MV 

Součinnost ÚSÚ, KÚ, HZS krajů, ORP, obce 

 

 

ÚKOL Č. 4: Standardizovat a zajistit materiálně technické zabezpečení plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva 

V rámci úkolu bude do roku 2022 vytvořen nový normativ materiálu a techniky ochrany 

obyvatelstva, který bude každoročně aktualizován a na jehož základě bude pořizován a 

obměňován materiál a technika ochrany obyvatelstva, a to v návaznosti na proměnlivost 

bezpečnostního prostředí. Normativ bude primárně určen především pro prostředky a materiál 

pořizovaný HZS ČR, a bude sloužit pro zajištění technicko-organizačních opatření ochrany 

obyvatelstva, zejména pak nouzového přežití, evakuace, plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

při dlouhodobém výpadku energií, pro zvládání důsledků situací vyvolaných klimatickými 

změnami a poskytování podpory při událostech s velkým počtem zraněných osob (zřizování 

asistenčních center pomoci). Normativ bude stanovovat kvalitativní a i kvantitativní 

parametry a doporučenou lhůtu obměny. 

Analogický normativ bude koordinovaně zpracován pro ministerstva a ústřední správní úřady 

a jejich organizační složky, které nakupují materiál klíčový z pohledu opatření ochrany 

obyvatelstva (např. cisterny pro nouzové zásobování pitnou vodou, úpravny vody, 

elektrocentrály) a dále také pro samosprávy. Důvodem je zajištění interoperability techniky. 
 

TERMÍN 2025 

Gestor MV 

Součinnost ÚSÚ, KÚ, ORP, obce, SSHR 
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II. Podpora úkolů a opatření ochrany obyvatelstva 

 

ÚKOL Č. 1: Vytvořit v rámci vzdělávacích programů pro základní a středoškolské 

vzdělávání samostatnou oblast „Výchova k bezpečnosti“ a zahájit její realizaci 

K zefektivnění osvojování kompetencí zásadních pro správné reakce obyvatel při 

mimořádných událostech a krizových situacích, ale i běžných rizicích, se kterými se člověk 

může setkat v každodenním životě, bude vytvořen samostatný předmět zahrnující tematiky 

ochranu člověka za běžných rizik, mimořádných událostí a krizových situací, dopravní 

výchovu, přípravu občanů k obraně státu, zdravotní přípravu (včetně podpory veřejného 

zdraví a prevence proti infekčním onemocnění), prevenci kriminality, boj proti terorismu a 

extremismu, případně také další témata týkající se bezpečnosti jednotlivce. 

Sjednocení těchto témat do jedné vzdělávací oblasti odstraní současné duplicity ve výuce a 

zvýší úroveň připravenosti populace vůči rizikovým situacím. Poskytnutí pomoci sobě a 

dalším osobám, a to alespoň po nezbytnou dobu do příjezdu profesionální pomoci ze strany 

složek IZS, bude standardní kompetencí. 

Bude zpracován obsahový rámec a hodinová dotace pro samostatnou vzdělávací oblast 

„Výchova k bezpečnosti“, včetně návrhu pro pravidelné testování znalostí žáků. Nezbytná 

hodinová dotace bude představovat 1 vyučovací hodinu týdně ve vybraných ročnících 

základního a středoškolského vzdělávání. Pravidelná ověřování znalostí žáků z oblasti 

bezpečnosti budou probíhat prostřednictvím České školní inspekce. 
 

TERMÍN 2024 

Gestor MŠMT 

Součinnost MV, MO, MD, MZd 

 

 

ÚKOL Č. 2: Posílit přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci s důrazem 

na moderní metody vzdělávání 

Aktivní role jednotlivce při své vlastní ochraně je při prevenci i při vzniku mimořádné 

události nezastupitelná. K informování veřejnosti o doporučených způsobech chování, které 

povedou k minimalizaci rizik, bude využíváno moderních trendů vzdělávání, kterými jsou: 

- aktivní zážitkové vzdělávání realizované prostřednictvím specializovaných zařízení, tzv. 

„Center zdraví a bezpečí“. Tato vysoce efektivní forma propojí oblast formálního a 

neformálního vzdělávání, umožňují integritu a atraktivitu vzdělávání na jednom místě spolu 

se smysluplným trávením volného času a zvyšováním kompetencí obyvatelstva zejména v 

oblasti bezpečnosti a zdravého životního stylu. 

- využívání webového prostředí HZS ČR, sociálních sítí a mediálních televizních a 

rozhlasových kampaní. Připravenost obyvatelstva zvyšuje efektivitu činnosti všech složek 

integrovaného záchranného systému, neboť není přetěžován individuálními aktivitami 

ohrožených nebo postižených obyvatel, kteří se chovají nepředvídatelně (nepoučeně). 

Neméně důležité je však informovat obyvatele, jak nejlépe vybavit a zabezpečit svou 

domácnost základními potřebami alespoň na 7 dní pro případ vzniku mimořádné události 

nebo krizové situace (např. dostatečná zásoba trvanlivých potravin a pravidelně užívaných 

léků). 

Celý systém sdílení informací v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci pak bude provázán 

vlastní mediální produkcí HZS ČR. Pro účelné nastavení systému bude využito 

sociologického průzkumu zacíleného na chování společnosti v reakci na bezpečnostní hrozby. 

S ohledem na vysoké spotřebitelské požadavky kladené na atraktivitu formátů bude za účelem 

oslovení široké populace vybudována dokumentaristická služba HZS ČR,jejíž rozvoj bude 

popsán v samostatné koncepci. Pro zajištění funkčnosti této služby bude nezbytné vytvořit 

podmínky pro zajištění terénního sběru dat, zabezpečení jejich archivace, vlastní autorské 
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tvorby a postprodukce. Výstupy činností budou komunikovány prostřednictvím sociálních 

sítí, veřejnoprávních i soukromých médií. 

Na přípravě obyvatelstva se podílí také celá řada nevládních neziskových organizací, jejichž 

kvalitativní úroveň není vždy stejná. Pro jejich účinnou podporu a koordinaci bude v 

působnosti MV-GŘ HZS ČR vytvořen grantový program. Cílem programu bude sjednocení 

kvality informací předávaných veřejnosti a jeho plnění bude podmínkou pro získání 

nenárokové dotace. 

Dalším nezbytným krokem pro realizaci, úkolu bude zavedení pravidelných kvalifikovaných 

sociologických průzkumů v časových řadách. Průzkumy budou mapovat vývoj znalostí v 

oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci a zjišťovat reakce na formu sdělovaných informací. 

Současně budou sloužit ke zjišťování vývoje potřeb a očekávání obyvatelstva. 
 

TERMÍN 2022 

Gestor MV 

Součinnost HZS krajů, KÚ 

 

 

ÚKOL Č. 3: Revidovat opatření ochrany obyvatelstva 

Revize bude provedena u následujících technicko-organizačních opatření ochrany 

obyvatelstva: evakuace, nouzové přežití, PIO a ukrytí, které od svého prvotního ukotvení v 

právních předpisech musí reagovat na pokrok a vývoj prostředí, ve kterém jsou aplikována. 

• Evakuace 

V rámci úkolu bude zjednodušen proces evakuace a jednoznačně stanoveny jednotlivé úkoly 

při organizování, zajišťování, plánování, provádění, zabezpečování a koordinování evakuace. 

V právních předpisech budou vymezena práva a povinnosti a zavedeny sankční mechanismy 

při porušení povinností evakuace (např. odmítnutí evakuace). 

Činnost evakuačního a přijímacího střediska bude sloučena do evakuačního centra. 

Na úrovni ORP se po zvážení místních podmínek vytipuje vhodný počet míst pro zřízení 

evakuačního centra. Plánování míst pro evakuaci a nouzové přežití bude provázáno s 

uplatňováním požadavků ochrany obyvatelstva na územní plánování a stavební řízení. 

Pro dosažení požadovaného standardu a péče o evakuované osoby budou organizována 

školení obsluhy evakuačního centra. Pro zrychlení evidence evakuovaných osob bude 

využíváno technických opatření (např. softwarové aplikace, RFID náramky, čtečky 

občanských průkazů s čipem). 

Součástí plnění úkolu bude nastavení postupů evakuace specifických skupin obyvatelstva 

(např. imobilní osoby, osoby neslyšící a nevidomé nebo osoby, jejichž životní funkce jsou 

závislé na podpoře prostřednictvím zdravotnického přístroje), evakuace osob se zvířaty a 

pravidelné ověřování těchto postupů prostřednictvím cvičení (viz SC 3, úkol č. 1) a stanoveny 

minimální standardy pro plánování evakuace v území. 

• Nouzové přežití 

Koncept nouzového přežití bude revidován a jasně vymezen právními předpisy a 

metodickými předpisy a dále rozpracován navazujícími plánovacími dokumenty. 

Pro zajištění nouzového přežití bude nutné vymezit jeho obsahový, časový a finanční rámec, 

stanovit povinnosti a kompetence jednotlivých aktérů systému ochrany obyvatelstva a 

vytvořit normativ materiálu a techniky ochrany obyvatelstva (viz SC 1, úkol č. 4). 

Při zajišťování nouzového přežití budou reflektovány potřeby specifických skupin osob (např. 

senioři, imobilní osoby, osoby se smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, jejichž 

životní funkce jsou závislé na podpoře prostřednictvím zdravotnického přístroje). 

Bude stanoven postup nakládání se zvířaty při zajišťování nouzového přežití v návaznosti na  

postupy při evakuaci. 
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Na území každé ORP bude vytipována lokalita pro výstavbu materiální základny humanitární 

pomoci a pro vytvoření míst pro poskytování dalších služeb nouzového přežití. 

Současně bude nastaven postup nouzového přežití obyvatelstva pro situace vyžadující 

setrvání v místě mimořádné události (např. z důvodu omezení volného pohybu osob). 

Na základě Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc do roku 2020 

s výhledem do roku 2030 bude probíhat optimalizace složení zásob pro humanitární pomoc. 

• PIO 

Koncept PIO bude vnímán v širším smyslu, tzn. nikoliv pouze ve vazbě na hrozbu 

ozbrojeného konfliktu. PIO budou rozšířeny o ochranné prostředky mající uplatnění 

především při hrozbách spojených s déletrvajícími CBRN incidenty (tj. ochrana před 

chemickými, biologickými a radiačními noxami). 

Pro hrozby nevojenského charakteru bude obyvatelstvo i nadále připravováno a vedeno k 

sebeochraně a vzájemné pomoci za využívání improvizovaných prostředků ochrany 

dýchacích cest a povrchu těla i komerčně dostupných ochranných prostředků (viz SC 2, úkol 

č. 2). Vedle toho budou pořízeny a udržovány zásoby pro pokrytí potřeb HZS ČR sety 

ochranných prostředků (prostředky ochrany dýchacích cest: respirátory, roušky pro 

opakované použití s možností vsazení filtru, filtry; prostředky ochrany povrchu těla: rukavice, 

jednorázové ochranné obleky). 

Pro zabezpečení osob PIO za krizových situací se budou používat stávající skladové zásoby. 

Prostředky, které nesplní předepsaná kritéria, budou postupně vyřazovány a ekologicky 

likvidovány. Jejich postupná obměna nebude realizována do plné výše v současnosti 

skladovaných zásob, bude však zajištěno, aby počet PIO neklesl pod 300 000 kusů, což 

odpovídá počtu osob v nejohroženějších oblastech vč. potřebné zálohy. V rámci obměny 

ochranných masek budou upřednostňovány ochranné kukly, které jsou uživatelsky 

komfortnější než ochranné masky, a pro jejich správné používání není nezbytná specifická 

příprava. Bude prováděna certifikace PIO a ochranných prostředků, které byly v uplynulých 

letech vyvinuty do stádia funkčních vzorků, anebo které budou vyvinuty v průběhu krizové 

situace. Za stavu ohrožení státu a válečného stavu bude tato problematika řešena v souladu se 

zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů s ohledem na výrobní kapacity tuzemských výrobců ochranných masek, 

polomasek a ochranných filtrů. Ministerstvo vnitra požádá SSHR o uzavření smluv mezi 

SSHR a výrobci PIO o uchování výrobních schopností. Současně MV ČR uzavře s výrobcem 

smlouvu o zajištění nezbytných dodávek za krizového stavu. Obdobně jako je tomu u stavu 

ohrožení státu a válečného stavu SSHR uzavře s výrobci dohodu o využití jejich výrobních 

kapacit k výrobě ochranných prostředků i mimo vojenské krizové stavy, anebo vytváří zásoby 

pro výrobu ochranných prostředků. Pořizování PIO, včetně průběžného doplňování stavu 

zásob, bude realizováno po posouzení jejich funkčních požadavků dle zásad stanovených MV 

– GŘ HZS ČR. 

• Ukrytí 

V souvislosti s hrozbami nevojenského charakteru bude k ukrytí obyvatelstva i nadále 

primárně využíváno přirozených ochranných vlastností staveb. Obyvatelstvo je také 

seznamováno v rámci přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci s vhodnými úpravami 

staveb zamezující proniknutí ohrožujících látek (mimo jiné pomocí nástrojů vytvořených v 

rámci SC 2, úkol č. 2). 

Pro dobu vyhlášeného stavu ohrožení státu a válečného stavu bude i nadále plánováno využití 

stálých úkrytů, včetně ochranných systémů podzemních dopravních staveb a využití 

improvizovaných úkrytů. Vyřazené úkryty bude HZS ČR dále evidovat, aby v případě 

potřeby bylo možno tyto prostory využít jako improvizované úkryty. Vzhledem k 

nedostatečnému a dále se snižujícímu počtu stálých úkrytů bude vzrůstat úloha 

improvizovaných úkrytů. Z tohoto důvodu bude vytvořena, popř. aktualizována vhodná 
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dokumentace (např. norma ČSN, metodika) k navrhování, výstavbě, zpohotovení a provozu 

improvizovaných úkrytů. 
 

TERMÍN 2025 

Gestor MV 

Součinnost MMR, základní složky IZS, subjekt kritické infrastruktury, KÚ, MZd, HZS krajů, MO, ORP, SSHR 

 

 

ÚKOL Č. 4: Koncepčně a technologicky modernizovat varování a informování 

obyvatelstva 

Hlavním cílem je pokračovat v postupném nahrazování rotačních sirén elektronickými 

koncovými prvky varování, což povede ke zvyšování počtu obyvatel, kterým může být 

předána okamžitá verbální tísňová informace a zároveň posílení odolnosti jednotného systému 

varování vůči dlouhodobým výpadkům elektrické energie. K obměně koncových prvků 

varování bude využit vhodný dotační titul v rámci programového období 2021 - 2027, s jehož 

pomocí si budou obce budovat a obměňovat vlastní koncové prvky varování. V zónách 

havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín a jaderné elektrárny Dukovany bude v 

součinnosti s ČEZ, a. s. provedena implementace digitální obousměrné infrastruktury. Kromě 

toho bude digitální obousměrná infrastruktura rozvinuta ve vhodných lokalitách alespoň 

jednoho dalšího kraje. Bude pravidelně aktualizován seznam schválených koncových prvků, 

reflektující obousměrné technologie. 

V souvislosti s koncepční modernizací jednotného systému varování a informování bude 

provedena analýza způsobu provádění akustické zkoušky koncových prvků varování (zvážení 

možnosti zavedení „tiché zkoušky“ koncových prvků varování, zkrácení délky signálu 

akustické zkoušky na nezbytné minimum nutné k ověření funkčnosti koncového prvku 

varování, provádění zkoušky jednou za šest měsíců atd.) a její výsledky budou plošně 

zavedeny na celém území České republiky a zapracovány do nově připravovaných právních 

předpisů upravujících oblast ochrany obyvatelstva. 

Do přenosové infrastruktury budou více zapojována speciální čidla (přenos měření hladiny 

vodních toků, koncentrace chemických látek v ovzduší, měření úrovně radiace a další). V 

případech, kdy budou realizována řešení umožňující varování obyvatelstva a následné předání 

tísňové informace prostřednictvím mobilních telefonů a nových technologií, budou tato řešení 

využívat vybrané služby poskytované veřejnými sítěmi elektronických komunikací s 

odpovídající garancí. 
 

TERMÍN 2025 

Gestor MV 

Součinnost HZS krajů, obce, mobilní operátoři, provozovatelé rizikových činností (ČEZ, objekty A a B, povodí)  

 

 

III. Zvyšování účinnosti organizace ochrany 
obyvatelstva 

 

 

ÚKOL Č. 1: Realizovat pravidelná cvičení zaměřená na opatření ochrany obyvatelstva 

Adekvátní reakci systému, zpracovanou dokumentaci a nastavení dalších činností nezbytných 

k odvrácení nebo zvládání již vzniklé události budou prověřovat pravidelná cvičení. Tato 

cvičení jsou organizována jak na všech úrovních řízení, tak na všech úrovních územně 

správního členění státu. K ověření postupů v rámci technicko-organizačních opatření ochrany 

obyvatelstva budou na území ČR uspořádána: 

• do roku 2025 alespoň dvě cvičení orgánů krizového řízení na ústřední úrovni s možným 

zapojením dotčených krajů případně ORP; 
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• každoročně alespoň sedm krajských cvičení se zapojením nižších územních úrovní a JPO 

předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva k ověření postupů zahrnutých do 

plánovací dokumentace. 

Pro zpřehlednění pořádaných cvičení bude vytvořen vhodný nástroj k jejich evidenci jak ve 

fázi plánování, tak následně po jejich provedení, včetně zásadních závěrů a doporučení (viz 

SC 3, úkol č. 4). 
 

TERMÍN průběžný 2021-2025 

Gestor MV 

Součinnost ÚSÚ, KÚ, složky IZS, případně další dotčené subjekty podle typu cvičené události  

 

 

ÚKOL Č. 2: Vytvořit jednotnou plánovací dokumentaci pro odezvu na mimořádné 

události a krizové situace 

Plánovací proces i výstupy budou napříč orgány krizového řízení sjednocené, plány budou 

stručné a zaměřené na praktické řešení konkrétních mimořádných událostí a konkrétní 

opatření, využitelné v časové tísni, informace v nich se neopakují. Klasická tištěná verze 

plánů se stává pouze podpůrnou; primárně budou využívány plány v interaktivní elektronické 

podobě, provázané s dalšími plány, mapovými podklady a databázemi, integrované do 

krizového portálu kraje. Důraz bude kladen na flexibilitu plánovacího procesu, praktickou 

využitelnost výstupů a vzájemnou provázanost přípravy na mimořádné události i krizové 

situace, které eliminují zbytečné opakování popisných částí. Integrovaný systém plánování 

odezvy, ve kterém je sjednoceno plánování na krajské úrovni ve všech oblastech do jediného 

dokumentu, je řádně legislativně zakotven – viz SC1, úkol č. 1. K dosažení tohoto cíle budou 

v úzké spolupráci s územní úrovní kriticky posouzeny komponenty stávajícího systému 

plánování a analyzovány možnosti jeho úpravy (se zaměřením na zajištění propojení havarijní 

a krizové dokumentace, vytvoření plánu s působností pro celé území České republiky, 

modifikace dokumentů na úrovni obcí). 
 

TERMÍN 2025 

Gestor MV 

Součinnost ÚSÚ, HZS krajů, KÚ, ORP 

 

 

ÚKOL Č. 3: Vytvořit podmínky pro větší využívání NNO při plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

NNO se na řešení následků mimořádných událostí a krizových situací budou podílet ve třech 

stupních zapojení. NNO lokálního významu, případně ty, které nemají sídlo v příslušném kraji 

a nejsou zapojeny do dalších úrovní, budou do řešení následků mimořádné události zapojeny 

ad hoc nabídkou pomoci starostovi obce či veliteli zásahu, a to formou poskytnutí materiální 

humanitární pomoci nebo dobrovolnické pomoci. 

NNO, které jsou ostatní složkou IZS nebo mají podepsánu dohodu o spolupráci či dohodu o 

poskytnutí osobní či věcné pomoci, budou zapojeny do odborné přípravy organizované HZS 

kraje (semináře, školení, cvičení). Na řešení následků mimořádných událostí a krizových 

situaci se tyto NNO budou podílet poskytováním materiální humanitární pomoci, 

psychosociální pomoci, dobrovolnické pomoci nebo sbírkovou činností. Koordinace činnosti 

těchto NNO bude probíhat na taktické i strategické úrovni cestou koordinátora poskytování 

psychosociální či humanitární pomoci ve štábu velitele zásahu, štábu HZS kraje či v krizovém 

štábu ORP a kraje. 

Na nejvyšší úrovni spolupráce NNO, HZS kraje a orgánů kraje či ORP bude zajištěna aktivní 

účast NNO v koordinační platformě. Ta podporuje spolupráci partnerů v přípravě a v průběhu 

řešení následků mimořádných událostí a krizových situací, ale také při efektivní a adresné 
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pomoci při obnově území. Koordinace činnosti NNO bude stejně jako u předchozí úrovně 

zajištěna cestou koordinátora poskytování psychosociální či humanitární pomoci ve štábu 

velitele zásahu, štábu HZS kraje či v krizovém štábu ORP a kraje, opatření při obnově území 

bude koordinovat příslušný územní samosprávní úřad. NNO, které se do koordinační 

platformy aktivně zapojí, budou moci po vzájemné dohodě získat finanční prostředky na 

činnosti související s poskytováním humanitární pomoci, odborné přípravy a materiálního 

vybavení z prostředků kraje či ORP či dotačního programu. Skladba a množství prostředků, 

které budou NNO využívat při plnění úkolů ochrany obyvatelstva, bude stanoveno na úrovni 

kraje.. 
 

TERMÍN 2023 

Gestor MV 

Součinnost HZS krajů, KÚ,NNO 

 

 

ÚKOL Č. 4: Vytvořit analytické nástroje a aplikace/informační systémy pro podporu 

ochrany obyvatelstva 

V souvislosti s informováním veřejnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací 

se softwarová podpora ukazuje jako efektivní a velmi potřebný nástroj pro rychlou a ověřenou 

komunikaci. Poskytování ověřených informací pokud možno on-line je zároveň veřejností 

očekáváno. Za tímto účelem vznikl u HZS ČR systém informování Tíseň (dále jen „SI 

TÍSEŇ“), jehož funkčnost a potřebnost se naplno prokázala při řešení krizové situace 

vyvolané epidemií COVID-19. Tento systém bude dále rozvíjen a ukotven do systému 

krizové komunikace a informačního centra. Systém bude schopen informovat obyvatelstvo o 

přípravě na mimořádné události a krizové situace. Při bezprostřední hrozbě jejich vzniku a v 

jejich průběhu umožní předávat obyvatelstvu informace o žádoucím chování. SI TÍSEŇ bude 

součástí nově vznikající webové platformy určené ke vzdělávání a informování obyvatelstva o 

mimořádných událostech a krizových situacích, která bude vytvořena na základě vlastní 

mediální produkce dokumentaristické služby HZS ČR. Jedním z positivních dopadů tak bude 

vytvoření odborného a obsahově korektního zdroje informací, který napomůže vysvětlování 

různých nepodložených informací typu hoax nebo dokonce desinformace. 

Pro řešení mimořádných událostí typu hromadných neštěstí nebo evakuace obyvatelstva 

velkého rozsahu je nutné mít k dispozici evidenční nástroj dotčených osob, který umožní 

zasahujícím složkám IZS a dalším zapojeným organizacím efektivně a včasně získávat a 

poskytovat ověřené informace. V důsledku tak bude sníženo zatížení linek tísňové 

komunikace i zasahujících složek dotazy obyvatelstva. Systém umožní obsluze informačního 

centra, asistenčního centra pomoci, evakuačního centra a veliteli zásahu evidovat informace o 

osobách dotčených mimořádnou událostí a sdílet je on-line mezi jednotlivými složkami IZS. 

Zavedení tohoto typu informačního systému vyžaduje shodu mezi základními složkami IZS, 

Ministerstvem zdravotnictví a také Asociací krajů. 

Vedle toho budou vytvořeny aplikace/systémy k evidenci a zhodnocení cvičení ochrany 

obyvatelstva (tj. SC 3, úkol č. 1) a ke koordinaci poskytování humanitární pomoci (tj. SC 3, 

úkol č. 3). 

 
TERMÍN průběžný 2021-2025 

Gestor MV 

Součinnost HZS krajů, KÚ, ZZS, PČR 


