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1 / Hrozby
Znejme možné hrozby a krizové 
situace včetně jejich ekonomických, 
společenských i politických dopadů.

Generál Petr Pavel představuje základní prvky 
reformy bezpečnostního systému ČR.

Covidová pandemie nám ukázala nedostatky
v bezpečnostním sytému a krizovém řízení v ČR.

Pro lepší zvládnutí krize jakéhokoliv druhu je 
potřeba provést změny, které posílí systémový 
přístup na úkor chaotické improvizace.

2 / Scénáře
Mějme předem připravené scénáře
a plány k řešení hrozeb a krizí.
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3 / Digitalizace
Vybudujme informační systém pro 
efektivní řešení krizových situací. 3
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4 / Zásobování
Zajistěme dostatečné zásoby
k realizaci krizových opatření.

5 / Koordinace
Určeme jasnou strukturu řízení 
krizových opatření s jediným ústředím.
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6 / Komunikace
Informujme veřejnost srozumitelně
a jasně v krizi i k prevenci hrozeb.

7 / Financování
Připravme zdroje transparentně pro 
fungování bezpečnostního systému
a zvládání krizí.7
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8 / Legislativa
Sjednoťme legislativu do srozumitelného 
souboru pravidel pro řešení hrozeb
a krizových situací.

9 / Odpovědnost
Prosazujme politickou a osobní 
zodpovědnost za připravenost
a zvládání krizí.9
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10 / Spojenci
Spolupracujme s našimi mezinárodními 
partnery v období prevence i při řešení 
krizových situací. 10
Toto doporučení vzniklo za konzultace s desítkami odborníků
z veřejné i komerční sféry, včetně zástupců dobrovolnických 
organizací a na základě vstupů ankety s širokou veřejností, do které 
se zapojilo téměř 6000 respondentů.
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Generál Pavel spolu s experty připravil 
souhrn doporučení pro zvládání krizí. Ty 
představil vládě i veřejnosti. Dokument: 
bit.ly/expertni-doporuceni

4 z 5 si myslí, že by měl vzniknout jasný 
krizový plán nebo že je třeba většího 
zapojení českých firem do řešení krize.občanů ČR

3/4
lidí si myslí, že byl ve vyhlašování 
opatření chaos nebo že měl existovat 
jednotný komunikační plán.

Více než

83 %
lidí si myslí, že by měl existovat jasný 
krizový plán nebo že by do řízení měli 
být zapojeni experti více než politici.
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