
Krizové plánování

Plánování:
 - plánování je manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak má
   být dosaženo, určení toho, co se má stát, nikoli reakce na to, co se již stalo
 - plán = CO (určení cílů) + JAK (aktivity, způsob dosažení)
 - proč plánovat:

-> normální stav - snaha porozumět příčinám krizových situací a jejich vývoji
    - stanovit vhodnou strategii řešení

-> krizová situace - psychický tlak, časová tíseň, nutnost okamžité reakce
 - stupně plánování:

- stát
- kraj
- obec s rozšířenou působností
- obec
- podnik

Krizové plánování:
 = soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány užívají při přípravě na činnost
    v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých 
    následků
 - krizový plán - obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy:

-> plánovacích
-> metodických
-> informačních dokumentů

 - legislativa upravující krizové plánování:
-> krizový zákon § 9/1 b) MINISTERSTVA a JINÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY k zajištění   
     připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působnosti zpracovávají plán, 
     schvalují ministři

- § 13/2 § 13/3 zpracovává ČNB, krizový plán schvaluje guvernér ČNB
- § 15/2 b) zpracovává krizový plán HZS kraje krizový plán kraje, který je 
  schvalován hejtmanem
- § 21/2 b) rozpracovává obecní úřad úkoly krizového plánu kraje

-> starosta obce s rozšířenou působností si ustavuje svoji BR
-> podle novely bude zanedlouho obec zpracovávat svůj vlastní krizový plán

- § 29/1 právnické osoby a podnikající FO na výzvu příslušného orgánu krizového 
  řízení, v případě, že jde o PO nebo podnikající FO, které zajišťují plnění opatření 
  vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovat plány 
  krizové připravenosti
- plánem krizové připravenosti se rozumí plán, ve kterém je upravena příprava dané 
  PO nebo podnikající FO k řešení krizových situací

 - krizový plán zpracovávají:
-> ministerstva a jiné správní úřady
-> Česká národní banka
-> kraje
-> obecní úřady - určené
-> kancelář PS
-> kancelář Senátu
-> a další

 - náležitosti krizových plánů řeší nařízení vlády č. 462/2000 Sb., který mluví o provedení § 27/8
   a § 28/5 krizového zákona
 - krizový plán se dělí na:



---> základní část
- obsahuje: působnost, odpovědnost, úkoly správních úřadů a jiných státních orgánů 
  a orgánů samosprávy, kterým zákon ukládá zpracovat krizový plán; výčet rizik
  a jejich dopad na území a činnost orgánů; organizaci celků PO a podnikajících FO, 
  které se podílejí na krizovém plánování; další podklady a zásady potřebné pro 
  používání přílohové části krizového plánu

---> přílohovou část
- obsahuje všechny dokumenty nezbytné pro zvládnutí krizové situace, zejména:

-> přehled sil a prostředků včetně počtu a využitelnosti
-> katalog krizových opatření obsahující zásady a postup realizace krizových 
     opatření
-> typové plány, kterými ústřední správní úřady podle své působnosti stanoví 
    pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady 
    a opatření pro jejich řešení
-> povodňové a havarijní plány zpracované podle zvláštních právních 
    předpisů a další operační plány, které pro konkrétní druh krizové situace
    na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro
    její řešení
-> plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu 
    (Zákon č. 241/2000 Sb.)
-> plán hospodářské mobilizace zpracovaný podle zvláštního právního 
    předpisu (Zákon č. 241/2000 Sb.)
-> plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu
-> plány spojení, materiálně-technického a zdravotnického zabezpečení 
    připravenosti k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění 
    vlastní ochrany před následky krizových situací

=> proto   je   havarijní plán součástí krizového plánu  

Plán krizové připravenosti:
 - týká se PO a podnikajících FO
 - dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 - skládá se ze:

-> základní části
- vymezení předmětu podnikání právnické nebo podnikající FO a úkolů a opatřením, 
  které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti
- charakteristika organizace krizového řízení a havarijní připravenosti
- výčet a analýza krizových ohrožení

-> přílohové části
- výpis z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení s uvedením požadavku 
  zpracovatele krizového plánu na účast PO nebo podnikající FO při zabezpečení 
  krizových opatření
- plán akceschopnosti PO nebo podnikající FO pro zajištění pohotovosti, 
  připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky krizových situací
- plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti PO nebo
  podnikajících FO
- svůj vlastní vnitřní havarijní plán, pokud ho PO nebo podnikající FO zpracovává 
  podle zvláštních právních předpisů
- plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské 
  mobilizace (řeší zákon č. 241/2000Sb.)
- plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových
  situací
- přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi PO nebo podnikajícími FO



  a příslušným orgánem krizového řízení

Krizový plán a plán krizové připravenosti se zpracovávají nejdéle do 4 let od nabytí účinnosti 
nařízení vlády. Je zde také povinnost jednou za 3 roky tyto dokumenty aktualizovat. Zpracování 
krizových plánů přechází analýza rizik příslušného území

-> na úrovni státu bylo Bezpečnostní radou státu jako výchozí opatření vytipováno
     24 typových krizových situací
-> jedná se o mimořádné události, u kterých se v závislosti na jejich rozsahu předpokládá 
     vyhlášení krizového stavu

S  eznam opatření pro národní systém reakce na krize:  
 - opatření umožňují orgánům krizového řízení efektivním způsobem reagovat na hrozící, vznikající
   nebo vzniklou krizovou situace

Operační plán Ministerstva vnitra:
 - zajišťuje řízení resortu prostřednictvím krizového štábu MV, koordinaci činností ústředních
   správních úřadů cestou krizových štábů a plnění úkolů ministerstva při vzniku krizových situací 
   (závažných mimořádných událostí)
 - stanoví organizaci a postupy činnosti sekretariátů krizového štábu Ministerstva vnitra (KŠ MV)
    a ústředního krizového štábu (ÚKŠ)

P  lán akceschopnosti:  
 - je součástí krizového plánu
 - musí zajistit připravenost daného úřadu (např. MV) na vznik hrozby krizových situací a stanovuje 
   postup zabezpečení obecné připravenosti a pracovišť k plnění úkolů při vzniku hrozby krizové 
   situace

Havarijní plány:
 - jsou určeny k podpoře při provádění ZaL prací na území kraje, resp. jeho části,
   a to pro mimořádné situace bez vyhlášení krizového stavu
 - jsou ale konstruovány tak, aby byly využitelné i jako součást krizového plánu
 - problematiku havarijních plánů řeší zákon o IZS
 - existují i jiné právní předpisy, které upravují problematiku havarijního plánování

-> např. zákon č. 18/19997 Sb. -> ionizující záření
 - druhy havarijních plánů:

a) havarijní plán kraje
b) vnější havarijní plán

- týká se objektu, který je nositelem nebezpečí
- podnik s nebezpečnými látkami, zdroj ionizujícího záření IV. kategorie

c) vnitřní havarijní plán
- týká se podniků s nebezpečnými látkami, přípravky nebo zdroji ionizujícího záření

 - § 10/2 d) zákona o IZS -> krajský úřad při výkonu státní správy vypracuje havarijní plán kraje
 - konkrétní obsah havarijních plánů řeší vyhláška MV č. 328/2001 Sb. - § 25 -> havarijní plán kraje 
   se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení III. nebo zvláštního 
   stupně poplachu
 - havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje

-> zpracovává se ve 2 vyhotoveních - jedno se stává součástí krizového plánu kraje, druhé
     vyhotovení se ukládá na středisko KOPIS

 - havarijní plán kraje se člení na:
a) informativní část

- tvoří charakteristiku území kraje (geografická, demografická, klimatická



  a hydrologická + popis infrastruktury)
- jsou zde uvedeny různé skutečnosti pro možný vznik mimořádných událostí (místo 
  vzniku, pravděpodobnost vzniku, rozsah a ohrožení v závislosti na čase
  a podmínkách, seznam obcí včetně přehledu o počtu jejich obyvatel a seznam
  PO a podnikajících FO zahrnutých do havarijního plánu kraje, možný způsob
  ohrožení obyvatelstva, předpokládané následky, zásady provádění ZaL prací, 
  potřebné síly a prostředky, organizace složek k provádění ZaL prací, uvedení 
  odpovědnosti za provedení prací a mimo jiné také výčet mimořádných událostí, 
  které mohou přesáhnout území kraje)

b) operativní část
- síly a prostředky pro ZaL práce s ohledem na pomoc vyžadovanou podle § 20/1 a 2 
  zákona o IZS budou uvedeny jen tehdy, nebudou-li zahrnuty v poplachových 
  plánech

c) plány konkrétních činností
-> plán vyrozumění
->traumatologický plán
-> plán varování obyvatelstva
-> plán ukrytí obyvatelstva
-> plán individuální ochrany obyvatelstva
-> plán evakuace
-> plán nouzového přežití
-> plán monitorování
-> pohotovostní plán veterinárních opatření
-> plán veřejného pořádku a bezpečnosti
-> a další (vše uvedeno ve vyhlášce MV k zabezpečení činnosti IZS)

 - havarijní plán kraje obsahuje:
-> textové dokumenty
-> grafickou dokumentaci
-> mapy
-> grafy
-> schémata

V  nější havarijní plán:  
 - zpracovává HZS kraje
 - musí o tom mít ale přehled i starostové dotčených obcí
 - zpracovává se dle § 26 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
 - pro objekty a zařízení podniků u kterých je předpoklad vzniku závažné havárie pak podle    
   zákona č.59/2006 Sb.

V  nitřní havarijní plán:  
 - pro daný konkrétní objekt
 - vypracovává se podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 - dělí se na:

---> informační část
---> operativní část


