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1 HROZBY 
D'kl(dn) zn(lost hrozeb  
( krizov*ch situ(cí

  System!ticky !n!lyzov!t bezpe"nostní hrozby 
! krizové situ!ce v"etn# jejich vz$jemné prov$z!nosti

  N!st!vit proces projedn$v$ní zpr$v o bezpe"nostní 
situ!ci n! úrovni vl$dy, p!rl!mentu ! s!mospr$v

  Pr!videln# informov!t o !ktu$lní bezpe"nostní situ!ci 
! hrozb$ch ve%ejnost

  Co m&'e n!st!t? Rozs$hl$ 'ivelní pohrom! (povodn#, 
po'$ry, torn$d!), zdr!votní krize (epidemie), bl!ckout, 
rozs$hl( teroristick( útok, migr!"ní vln!, kybernetick( 
útok, pr&myslov$ h!v$rie, hybridní útoky

Co te+:
Aktu!liz!ce sezn!mu nejz$v!'n#j)ích 
! nejpr!vd#podobn#j)ích hrozeb ! krizí ! jejich 
srozumiteln$ komunik!ce ve%ejnosti

2 SCÉNÁ"E 
Aktu(lizov(né scén),e ( pl)ny  
v-dy po ruce

  D&kl!dn# !ktu!lizov!t scén$%e re!kcí n! krize. Z!pojit 
st$tní i nest$tní sektor

  Pr!videln# podle pl$n& cvi"it
  N!st!vit systém z!pojov$ní por!dních skupin 

! expert& do %e)ení krizí

Co te+:
Aktu!lizov!t sou"!sné krizové pl$ny. Vyhodnotit 
z!pojov$ní expert& ! por!dních skupin do %e)ení 
poslední krize.  Provést cvi"ení – re!kce n! rozs$hl( 
bl!ckout s*ú"!stí premiér! ! "len& vl$dy

3 DIGITALIZACE 
Integrov(n* digit)lní inform(.ní systém 
( infr(struktur( pro krizové ,ízení

  Vytvo%ení flexibilního integrov!ného digit$lního 
systému 

  Propojení ! integr!ce st$v!jících systém&, vyu'ití 
zn$m(ch d!t, sdílení registr&

  J!sn( pl$n z!pojení soukrom(ch IT expert& ! jejich 
k!p!cit do pomoci st$tu 

Co te+:
Propojit inform!"ní systémy jednotliv(ch resort& 
! ú%!d&; provést cvi"ení jejich prov$z!né komunik!ce

4 ZÁSOBOVÁNÍ  
Pru-n* systém ( dost(te.né zdroje  
pro boj s krizí

  Cílen# propojit systém st$tních hmotn(ch rezerv 
s dostupn(mi tuzemsk(mi v(robními, logistick(mi 
! v(zkumn(mi k!p!cit!mi

  Udr'ov!t systém krizového pl$nov$ní ! %ízení k!p!cit 
(n!p%. g!r!nce v(roby pro st$t v*p%íp!d# krize)

  N!st!vit efektivní systém rychlé celost$tní distribuce, 
v"etn# vyu'ití soukrom(ch k!p!cit

Co te+:
Vytvo%it sezn!m dom$cích k!p!cit n! zvl$d$ní krizov(ch 
situ!cí ! hrozeb

5 KOORDINACE 
Systém ,ízení krizí ( meziresortní 
koordin(ce 

  N!st!vit horizont$ln# i vertik$ln# integrov!né %ízení 
krizí, s j!sn(mi pr!vomocemi ! osobní odpov#dností 
v)ech !ktér&

  Z%ídit ! provozov!t „úst%ední situ!"ní centrum“ – 
úst%ední monitoring ! vyhodnocov$ní relev!ntních 
inform!cí

Co te+:
Z%ídit úst%ední koordin!"ní bod pro krizové 
! bezpe"nostní %ízení. (n!p%. st$tní t!jemník n! Ú%!du 
vl$dy)
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6 KOMUNIKACE 
Systém krizové komunik(ce  
( str(tegick) komunik(ce st)tu 

  Srozumiteln# informov!t o hrozb$ch, pr&b#hu krizí 
! z!v$d#n(ch krizov(ch op!t%eních

  Z!ji)+ov!t jednotnou vnitrost$tní i z!hr!ni"ní 
str!tegickou komunik!ci st$tu

  N!st!vit systém vyu'ív$ní komunik!"ních expert& 
(n!p%. pro p%íp!d k!mp!ní pro %e)ení krizí)

  Z!hrnout krizovou komunik!ci do krizov(ch pl$n& n! 
v)ech úrovních 

Co te+:
Z%ídit úst%edí str!tegické ! krizové komunik!ce st$tu n! 
Ú%!du vl$dy

7 FINANCOVÁNÍ  
Tr(nsp(rentní fin(n.ní z(ji/t0ní fungov)ní 
bezpe.nostního systému ( zvl)d)ní krizí

  Systém z!ji)t#ní fin!ncí ji' pro prevenci, p%ípr!vu 
i pr&b#h krizového %ízení

  Systém pr!videl pro tr!nsp!rentní post krizové 
kompenz!ce

Co te+:
Vyhr!dit dost!te"né fin!n"ní rezervy n! krizové situ!ce 
ve st$tních ! d!l)ích ve%ejn(ch rozpo"tech; ur"it 
podíl prost%edk& !lokov!n( n! údr'bu pl$n&, cvi"ení 
! z!ji)+ov$ní k!p!cit

8 LEGISLATIVA  
Aktu(lizov(n) ( sjednocen) legisl(tiv(  
pro krizové st(vy

  Novelizov!t st$v!jící legisl!tivu ! d&kl!dn# prov$z!t 
z$kony bezpe"nostního ! krizového systému

  Pr!videln# z$kony !ktu!lizov!t 

Co te+:
P%edlo'it komplexní n$vrh z$kon! o systému protikrizové 
ochr!ny

9 ODPOV&DNOST 
Osobní p,ipr(venost ( (ng(-ov(nost 
ob.(n' ve zvl)d)ní krizí

  Posílení ob"!nského vzd#l$v$ní ! cvi"ení n! v)ech 
úrovních

  Podpor! dobrovolnictví (zejmén! ve spolupr$ci 
s neziskov(m sektorem)

Co te+:
Vytvo%ení ! roz)í%ení ob"!nského minim! (m!nu$lu) pro 
zvl$d$ní krizov(ch situ!cí

10 SPOJENCI  
System(tick) mezin)rodní spolupr)ce 
v1období prevence i pr'b0hu krizí

  Spolupr!cov!t v mezin$rodních !ktivit$ch n! 
preventivních i !ktivních op!t%eních proti hrozb$m 
! krizím

  Aktivn# podporov!t koordin!ci spole"n(ch 
mezin$rodních postup& proti hybridním hrozb$m. 

Co te+:
N!v$z!t úzkou spolupr$ci p%i budov$ní systému 
protikrizové ochr!ny s*klí"ov(mi spojenci, v"etn# Izr!ele


