
OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICI 
KRIZOVÝ ŠTÁB 
 

  

  

V souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 12, 13 a 14 nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

v y d á v á m 
 

 

STATUT 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 1.1.  
Krizový štáb obce s rozšířenou působností  Ústí nad Orlicí  (dále jen „krizový štáb“) byl 
zřízen dne 10. listopadu 2011.  
 
 1.2.  
Statut krizového štábu upravuje činnost krizového štábu, jeho odborně - pracovních 
skupin  pro komunikaci a spojení; materiálně ekonomické zabezpečení; analyzování 
situace a plánování; nasazení sil a prostředků a ochraně obyvatelstva při řešení 
mimořádných událostí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad 
Orlicí.  
 
 

Čl. 2 
Působnost krizového štábu 

 

 2.1.  
Krizový štáb je pracovním orgánem vedoucího krizového štábu k řešení krizových situací 
nebo mimořádných událostí. Dále může být využit při hrozbě vzniku nebo po vzniku 
mimořádné události nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací podle § 13 
zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 2.2.  
Krizový štáb plní zejména následující úkoly:  
 a)  
analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných 
správními úřady a složkami integrovaného záchranného systému a zpracovává návrhy na 
opatření;  
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b)  
eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků;  

c)  
organizuje ochranu obyvatelstva na postiženém území;  
 d)  
dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací;  

e)  
zpracovává informace pro sdělovací prostředky;  

f)  
udržuje, zejména prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného 
záchranného systému (dále jen „OPIS IZS“), spojení s místem nebo místy zásahu;  

g)  
udržuje spojení s místem nebo místy zásahu, s krizovým štábem kraje, krizovými štáby 
sousedních obcí zasažených mimořádnou událostí a případně s ústředním krizovým 
štábem cestou OPIS;  

h)  
připravuje návrhy na řešení vzniklých situací, které předkládá na jednání vedoucímu 
krizového štábu;  
 
 2.3.  
Základní úkoly jednotlivých skupin krizového štábu jsou rozpracovány v příloze č. 3.;  
 
 2.4. 
Na základě rozhodnutí starosty, podle závažnosti situace, může převzít a plnit krizový 
štáb úkoly povodňové komise města Ústí nad Orlicí nebo ORP Ústí nad Orlicí; 
 
 

Čl. 3 
Složení krizového štábu 

 
 3.1.  
Složení krizového štábu  
  

Členy krizového štábu jsou:   
a) členové bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí; 
b) členové stálé pracovní skupiny; 

 
Členy stálé pracovní skupiny jsou: 

a) vedoucí stálé pracovní skupiny (ve směnném provozu vedoucí směny); 
b) tajemník krizového štábu; 
c) pracovníci úřadu ORP Ústí nad Orlicí; 
d) zástupci základních složek IZS a odborníci na druh řešené mimořádné 

nebo krizové události; 
 
 3.2.  
Řídící pracovníci krizového štábu  
 
 a)  
vedoucím krizového štábu… je starosta obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí;  

b)  
zástupcem vedoucího krizového štábu…je uvolněný místostarosta, který je členem 
bezpečnostní rady obce Ústí nad Orlicí nebo další místostarosta, který tuto funkci 
vykonává dle § 104, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů;  

c) 
tajemníkem krizového štábu je tajemník bezpečnostní rady;   
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d) 
zástupcem tajemníka krizového štábu… je, v době jeho nepřítomnosti, tajemník 
povodňové komise obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí;  

e)  
vedoucím stálé pracovní skupiny krizového štábu …je tajemník krizového štábu;  
 
 3.3.  
Základní organizační schéma krizového štábu a jeho personální obsazení je uvedeno v 
příloze č. 1 a  příloze č. 2.  
 
 3.4. 
Složení krizového štábu, jeho vnitřní organizaci a způsob jednání stanoví předseda 
krizového štábu ve zřizovacích dokumentech krizového štábu, kterými jsou Statut a 
Jednací řád. Jejich součástí je neveřejná příloha, která obsahuje údaje potřebné pro 
spojení a svolání členů krizového štábu. Tyto dokumenty jsou součástí krizového plánu. 
 
 3.5. 
Stálá pracovní skupina se může dále členit s ohledem na odbornost členů a dalších osob 
přizvaných za účelem řešení krizové nebo mimořádné události. 
 
 3.6. 
V období činnosti stálé pracovní skupiny, tj. při řešení krizové situace nebo mimořádné 
události je vedoucí stálé pracovní skupiny přímo podřízen tajemníkovi krizového štábu. 
 
 

Čl. 4 
Svolání krizového štábu 

 

 4.1.  
Podnět ke svolání krizového štábu může dát kterýkoliv člen bezpečnostní rady, tajemník 
krizového štábu nebo řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje 
 

4.2. 
Svolání krizového štábu se dále provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který 
stanoví čas a místo úvodního jednání. Současně rozhodne, podle potřeby a druhu krizové 
situace nebo mimořádné události, o rozsahu jeho svolání.  
 
 4.3.  
Pokud je krizový štáb kraje nebo krizový štáb obce s rozšířenou působností svolán jiným 
způsobem než cestou operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 
systému kraje, informuje tajemník krizového štábu o tomto bez zbytečného odkladu 
operační a informační středisko integrovaného záchranného systému kraje. 
 
 4.4. 
Pokud vedoucí krizového štábu nerozhodne jinak, úvodního jednání se účastní vždy 
členové bezpečnostní rady, členové skupiny tajemníka KŠ a vedoucí skupin STANO  
 
 4.5.  
Krizový štáb je svoláván operativně zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících 
se krizové situace a přijetí krizových opatření. Svolání se provádí zejména v případě, 
kdy1):  
 a)  
je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část, která se nachází na 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí;  
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b)  
je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje nebo pro jeho část, která se nachází na 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí;  

c)  
jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací;  

d)  
je k tomu vedoucí krizového štábu vyzván Ministerstvem vnitra České republiky při 
ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací;  

e)  
při vyhlášení „zvláštního stupně“ poplachu dle Poplachového plánu integrovaného 
záchranného systému Pardubického kraje, o čemž je vedoucí krizového štábu vyrozuměn 
prostřednictvím OPIS IZS;  

f)  
jde o úkol prováděný při cvičení;  
 
 4.6.  
Vyrozumění, svolání a případné zabezpečení svozu členů krizového štábu se provádí 
cestou operačního střediska Městské policie Ústí nad Orlicí, a to v souladu s „Plánem 
svolání a svozu krizového štábu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí“, který je  
přílohou č. 4.  
 
 4.7.  
Vyrozumění a svolání členů pracovních skupin STANO krizového štábu provádí, podle 
aktuální potřeby, vždy vedoucí pracovní skupiny, který si pro tuto potřebu vede vlastní 
přehled dosažitelnosti členů skupiny.  
 
 4.8.  
Z důvodu ověření funkčnosti krizového štábu, se nejméně 1x ročně provede jeho cvičné 
svolání. Pokud byl v daném roce krizový štáb svolán na základě reálných potřeb, cvičné 
svolání se neprovádí.  
 
 4.9.  
V případě potřeby zabezpečí vedoucí pracovní skupiny krizového štábu nepřetržitý provoz 
a vlastní činnost organizuje ve směnách.  
 
 

Čl. 5 
Pracoviště krizového štábu 

 
 5.1.  
Krizový štáb využívá pro svoji činnost místnosti a vybavení městského úřadu Ústí nad 
Orlicí. Jedná se zejména o:  
 a)  
zasedací místnost RM (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) pro jednání krizového štábu, 
pro činnost skupiny tajemníka KŠ a činnost skupiny pro analýzu a plánování KŠ (A); 

b) 
obřadní síň (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí)  pro styk se zástupci hromadných 
informačních prostředků;  

c)  
prostory sekretariátu (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) k činnosti skupiny pro 
komunikaci a spojení (S); 
 d) 
kancelář č.237 (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) k činnosti skupiny pro materiální a 
ekonomické zabezpečení (T); 
  e) 
zasedací místnost (Stavební úřad) ve 2p (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) k činnosti 
skupiny pro nasazení sil a prostředků (N); 
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f)  
výstavní síň (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) k činnosti skupiny pro ochranu obyvatel 
(O); 
 g) 
kancelář krizového řízení č. 105, (MěÚ, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) pro činnost 
tajemníka krizového štábu;  

h)  
prostory pro odpočinek - operativně zajistí - vyčlenění skupina materiálního a 
ekonomického zabezpečení;  
 
 5.2.  
O konkrétním místě zasedání krizového štábu rozhodne předseda krizového štábu na 
návrh tajemníka krizového štábu. 
 
 5.3. 
Prostor pro zasedání krizového štábu musí 

a) být vybaven zařízením umožňujícím pořízení zvukového záznamu ze zasedání 
krizového štábu; 

b) být vybaven nezbytnými technickými a informačními prostředky; 
c) umožňovat překlenutí výpadku elektrické energie náhradním zdrojem zajišťujícím 

alespoň osvětlení a provoz komunikačních a informačních prostředků; 
d) být zajištěn před povětrnostními vlivy; 
e) být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob; 

 
5.4. 

Prostor pro činnost stálé pracovní skupiny musí splňovat podmínky podle odstavce 3 
písm. b) až e) a dále musí 

a) být vybaven nezbytnými administrativními a komunikačními prostředky, 
b) umožňovat nepřetržitou činnost, včetně zázemí pro stravování, odpočinek a 

osobní hygienu členů stálé pracovní skupiny. 
 

5.5. 
Seznam dalších dostupných míst a pracovišť, včetně dislokace tzv. „chráněného 
pracoviště“, je uveden v neveřejném dokumentu „Rozpracování vybraných úkolů 
Krizového plánu Pardubického kraje“.  
 
 5.6.  
Vstup na uvedená pracoviště je umožněn, na základě rozhodnutí vedoucího krizového 
štábu, pouze po předložení průkazu člena krizového štábu obce s rozšířenou působností 
Ústí nad Orlicí. Výdej průkazů a jejich evidenci organizačně zajišťuje skupina pro 
komunikaci a spojení.  
 
 5.7.  
Přípravu a materiální vybavení pracoviště krizového štábu zajišťuje pracovník krizového 
řízení v součinnosti se skupinou materiálního a ekonomického zabezpečení.  
 
 5.8.  
Vozidla (přepravu) pro pracovní skupiny krizového štábu zabezpečí skupina materiálního 
a ekonomického zabezpečení. 
 
 

Čl.6.  
Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 
 6.1 
Nepřetržitá činnost stálé pracovní skupiny může být organizována ve směnách. Délka 
jedné směny je stanovena předsedou krizového štábu na úvodním zasedání krizového 
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štábu s ohledem na charakter řešené krizové situace nebo mimořádné události. V případě 
činnosti stálé pracovní skupiny ve směnném režimu je vedoucím stálé pracovní skupiny 
vedoucí směny. 
 
 6.2. 
Vedoucí stálé pracovní skupiny v době mezi zasedáními krizového štábu navrhuje 
opatření předsedovi krizového štábu. Navrhovaná opatření předem konzultuje 
s tajemníkem krizového štábu.  
 
 6.3. 
Činností ve stálé pracovní skupině nejsou dotčena oprávnění daná jednotlivým členům 
jinými právními předpisy. 
 

6.4. 
Úkoly stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou zejména 

a) příprava podkladů pro rozhodovací činnost předsedy krizového štábu (např. v 
oblasti ochrany obyvatelstva, přípravy a vyhlašování regulačních opatření, 
ukládání pracovní povinnosti a výpomoci, zabezpečení nezbytných dodávek, 
vyhlašování a odvolávání krizových stavů a návrhů krizových opaření) včetně 
návrhů řešení; 

b) sledování, analýza a vyhodnocování průběhu krizové situace, opatření přijímaných 
orgány krizového řízení, složkami integrovaného záchranného systému a 
územními správními úřady; 

c) dokumentování postupů řešení krizové situace nebo mimořádné události, vedení 
přehledu o nasazených silách a prostředcích a o ostatních disponibilních silách 
využitelných pro řešení krizové situace nebo mimořádné události; 

d) podpora činnosti hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností při 
koordinaci záchranných a likvidačních prací7),; 

e) organizační a administrativní zajištění provedení úkolů ochrany obyvatelstva a 
dalších úkolů stanovených předsedou krizového štábu; 

f) operativní součinnost s ostatními krizovými štáby, orgány krizového řízení a 
dalšími subjekty podílejícími se na řešení krizové situace nebo mimořádné 
události; 

g) organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných informačních 
prostředků; 

h) analýza dopadů krizových opatření v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, 
navrhování jejich změny; 

i) vedení evidence finančních nákladů souvisejících s řešením krizové situace nebo 
mimořádné události; 

j)  organizační zabezpečení materiální, technické a informační podpory nasazeným  
     silám a prostředkům; 

 
 

Čl.7. 
 Spolupráce mezi krizovými štáby 

 
 7.1. 
Krizové štáby za účelem řešení krizové situace nebo mimořádné události navzájem 
spolupracují a udržují spojení.  
 
 7.2. 
Spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení krizové situace nebo mimořádné 
události (např. rozsah, forma) mezi krizovým štábem kraje a krizovým štábem obce 
s rozšířenou působností, krizovým štábem obce s rozšířenou působností a krizovým 
štábem obce, pokud je zřízen, je řešen v  krizovém plánu. 
                                                 
7) § 9 a 10 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003Sb. 
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 7.3. 
Spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení  krizové situace nebo mimořádné 
události  mezi krizovým štábem  kraje a obce s rozšířenou působností a krizovým štábem 
obce, pokud je zřízen, je řešen v  krizovém plánu  probíhá prostřednictvím operačního a 
informačního střediska integrovaného záchranného systému. 
 

7.4. 
Krizový štáb kraje zasílá MV cestou operačního a informačního střediska integrovaného 
záchranného systému kraje standardizované hlášení s informací o vývoji mimořádné 
události nebo krizové situace a to vždy po úvodním zasedání krizového štábu a dále 
nejpozději v 8:00 a 18:00 hodin, pokud nebude stanoveno jinak. Vzor standardizovaného 
hlášení je uveden v příloze č.5.  
 
 7.5. 
Způsob a čas předávání včetně formy hlášení krizového štábu obce s rozšířenou 
působností krizovému štábu kraje je podrobně uveden v krizovém plánu kraje a krizovém 
plánu obce s rozšířenou působností. 
 
 7.6. 
Stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností udržuje spojení  
operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému kraje,  
krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí s rozšířenou působností 
zasažených krizovou situací nebo mimořádnou událostí, s krizovými štáby obcí, pokud 
jsou zřízeny. 
 
 

Čl. 8.  
 Dosažitelnost členů krizového štábu 

 
 8.1.  
Stálá dosažitelnost členů krizového štábu je zajišťována pro období, po které vedoucí 
krizového štábu uvedl krizový štáb do pohotovosti.2  
 
 8.2.  
Všichni členové krizového štábu jsou povinni se dostavit na stanovené místo jednání, a to 
neprodleně po převzetí informace o svolání krizového štábu nebo v předem určenou 
dobu. (Plán svolání – příloha č.4) 
 
 8.3.  
Při jednáních krizového štábu mohou být stálí členové krizového štábu zastupováni pouze 
ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího krizového štábu.  
 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
 9.1.  
Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje zejména formou školení, která 
jsou organizována orgány krizového řízení. Tuto odbornou přípravu organizačně zajišťuje 
pracoviště krizového řízení. 
 
 9.2. 
Připravenost členů krizového štábu se ověřuje zpravidla jedenkrát za rok 
 
 9.3. 
Cvičení krizového štábu se provádí za účelem přípravy členů krizového štábu a orgánů 



Obec s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí                                                           
STATUT KŠ  

 
1 § 12, odst. 1 a 2, nařízení vlády 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů                   Strana 8 (celkem 8) 
2 § 14 zákona č. 312/2002 Sb. 

podílejících se na řešení krizové situace nebo mimořádné události. Termín konání cvičení, 
námět a náklady na jeho přípravu a provedení se projednají v bezpečnostní radě a vždy 
je schvaluje předseda krizového štábu. 
 
 9.4. 
Cvičení krizového štábu je oprávněn nařídit předseda krizového štábu. Hejtman je 
oprávněn nařídit cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností na území kraje11). 
Toto cvičení může probíhat společně s cvičením krizového štábu kraje. 
 
 9.5. 
Statut krizového štábu je, mimo příloh, přístupný veřejnosti na internetových stránkách 
města a v listinné podobě na pracovišti krizového řízení  MěÚ  Ústí nad Orlicí.  
 
 9.6.  
Za pravidelnou a včasnou aktualizaci příloh statutu krizového štábu odpovídá pracovník 
krizového řízení  MěÚ  Ústí nad Orlicí.  
 
 9.7.  
Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší „Statut Krizového štábu obce s rozšířenou 
působností Ústí nad Orlicí“ vydaný dne 29. dubna 2009.  
 
 9.8.  
Tento statut nabývá účinnosti dnem 11. listopadu 2011.  
 
 
 
 
Schvaluji: …………………………………          

  Petr Hájek  
starosta města  
                    otisk kulatého razítka 

                                                 
11) § 18 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 


