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Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 
 
1. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Klatovy (dále jen „krizový štáb“) byl zřízen 

zřizovací listinou starosty města Klatov ze dne 3. ledna 2011 pro území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Klatovy a je zároveň krizovým štábem pro území správního obvodu 
obce Klatovy.  

2. Krizový štáb byl zřízen v souladu s § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších legislativních úprav, 
Směrnicí Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011. 

3. Základním úkolem krizového štábu je řešit vzniklé krizové situace, resp. koordinovat 
záchranné a likvidační práce v souvislosti s řešením mimořádné události. 

4. Informace ze společné schůze krizového štábu se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují 
v rozsahu schváleném předsedou krizového štábu – starostou. 

 
 

Článek 2 
 

Působnost krizového štábu 
 
1. Krizový štáb je pracovním orgánem starosty města Klatov k řešení krizových situací a ke 

koordinaci záchranných a likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádné události. 
 
2. Krizový štáb svolá a použije starosta (v době jeho nepřítomnosti zástupce starosty), v případě 

že:  
a) je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný 

stav) pro celé území státu nebo pro Plzeňský kraj, 
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro Plzeňský kraj nebo pro jeho část, 
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a 

likvidačních prací, nebo 
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek IZS, nebo 
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z podmínek uvedených v písmenech a) až e).  
 

3. Krizový štáb projednává: 
a) možnost řešení krizové situace, 
b) způsob provádění koordinace záchranných a likvidačních prací, poskytování 

zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a k zajištění 
bezodkladných pohřebních služeb, 

c) koordinaci nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a 
dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

d) způsob zajištění ochrany majetku na území, kde byla provedena evakuace, 
e) možnosti uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného 

prostředku pro řešení krizové situace, 
f) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z 
krizové situace, 
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g) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 
h) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení  

a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného 
systému, podílejících se na plnění krizových opatření,  

i) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich 
výplatě, 

j) hlášení přechodné změny pobytu osob, 
k) evakuaci obyvatelstva, 
l) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území. 
m) Závěry ze zasedání krizového štábu se   zaznamenávají do písemného zápisu 

z jednání. Zásadní závěry mohou být podkladem pro rozhodnutí starosty nebo 
pro vydání nařízení obce.  Z jednání se pořizuje zvukový záznam. 

n) Zpracování zápisu z jednání krizového štábu vyhotovuje člen sekretariátu krizového 
štábu. 

o) Zasedání krizového štábu probíhá zpravidla v budově Městského úřadu Klatovy, 
náměstí Míru 62, 1. patro, č. dveří 9. 

 
4. Krizový štáb navrhuje opatření starostovi, a to zejména na základě podkladů členů 

Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Klatovy a stálé pracovní skupiny krizového 
štábu, připravuje návrhy na řešení mimořádné události nebo krizové situace, které předkládá 
předsedovi krizového štábu na společné schůzi krizového štábu tajemník bezpečnostní rady nebo 
vedoucí stálé pracovní skupiny. 

 
5. Starosta prostřednictvím krizového štábu řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení 

krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady 
s působností na území obce s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami 
a fyzickými osobami. 

 
6. Pokud starosta provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací, jsou složky integrovaného 

záchranného systému při zásahu povinny se řídit jeho příkazy.  
 
 

Článek 3 
 

Aktivace – svolání krizového štábu 
 
1. Aktivace krizového štábu se provádí v případě hrozby vzniku krizové situace nebo na základě 

žádosti o koordinaci záchranných a likvidačních prací podle § 12 písm. a) zákona č. 239/2000 
Sb., zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí 
krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod. 

 
2. O aktivaci krizového štábu rozhoduje a svolává jej starosta – předseda krizového štábu (v době 

jeho nepřítomnosti zástupce předsedy), který současně stanoví čas a místo úvodní společné 
schůze krizového štábu. Svolání krizového štábu realizuje Operační a informační středisko HZS 
Plzeňského kraje, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak. 

 
3. Předseda krizového štábu rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události 

o uvedení stálé pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o povolání osob uvedených 
v čl. 4, odstavci 2. Současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze krizového štábu. 
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4. Úkolem společné schůze krizového štábu je projednat návrhy a doporučení předsedovi 

krizového štábu. 
 
5. Podnět ke svolání krizového štábu může dát předsedovi krizového štábu člen Bezpečnostní 

rady obce s rozšířenou působností Klatovy.  
 
6. Vedoucí stálé pracovní skupiny nebo vedoucí odborné skupiny může dát podnět k uvedení stálé 

pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti pouze se souhlasem tajemníka krizového štábu. 
 
7. Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí. 
 
8. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může dát podnět ke svolání krizového štábu také řídící důstojník 

Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který může také svolat stálou pracovní 
skupinu krizového štábu k okamžitému zahájení přípravy koordinace záchranných 
a likvidačních prací a řídí její činnost až do dalšího rozhodnutí starosty. 

 
9. Vyrozumění a svolání členů odborné skupiny krizového štábu provádí její vedoucí. 

 
10. Ústní, písemný nebo zpětným voláním ověřený telefonický pokyn předsedy krizového štábu, 

resp. tajemníka krizového štábu (dle čl. 3 odst. 2) ke svolání krizového štábu realizuje operační 
a informační středisko HZS Plzeňského kraje (dle „Poplachového plánu IZS Plzeňského kraje), 
pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak, které: 

a) neprodleně povolá řídící pracovníky stálé pracovní skupiny (dle čl. 4 odst. 3 písm. b), 
popř. některé další členy krizového štábu, 

      b) informuje členy Bezpečnostní rady obce rozšířenou působností Klatovy o svolání 
Krizového štábu, čase a místě úvodní společné schůze Krizového štábu a je-li 
vyžadována jejich osobní účast na úvodní společné schůzi krizového štábu. 

 
 

Článek 4 
 

Složení krizového štábu, povinnosti členů a úkoly pracovních skupin 
 
1. Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností Klatovy je starosta města Klatovy. 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 
Klatovy. 

 
2. Členy krizového štábu jsou: 

a) členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Klatovy 
b) členové stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 

3. Členy stálé pracovní skupiny jsou: 
a) tajemník krizového štábu, 
b) určení pracovníci města Klatovy jako zaměstnanci obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností Klatovy, kteří jsou zároveň vedoucími jednotlivých odborných skupin 
krizového štábu, 

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na 
druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 
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4. Všechny členy krizového štábu jmenuje a odvolává starosta města Klatovy. 

 
5. Povinnosti členů krizového štábu 

a) starosta obce s rozšířenou působností Klatovy (předseda Krizového štábu): 
                                                                                                                                                                                                                                    

- svolává krizový štáb, 
- řídí práci krizového štábu cestou vedoucího stálé pracovní skupiny a tajemníka 

krizového štábu, 
- koordinuje činnost stálé pracovní skupiny, složek IZS a odborníků, 
- posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých stálou pracovní skupinou 

krizového štábu pro území správního obvodu s rozšířenou působností Klatovy, 
jakož i pro území správního obvodu města Klatovy, schvaluje je, navrhuje jejich 
pozastavení, změnu nebo zrušení,      

- v době krizového stavu plní úkoly stanovené v § 21 odst. 3) zák. č.: 420/2000 
Sb., krizový zákon,  

 
b) tajemník krizového štábu (tajemník bezpečnostní rady): 

- organizuje součinnost krizového štábu s jednotlivými odbory a orgány MěÚ, 
- zabezpečuje porady se zástupci jednotlivých odborů MěÚ, 
- zajišťuje svolání a řízení porad zástupců obcí, které jsou na územní správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy a města Klatovy, 
- zabezpečuje koordinaci složek IZS a sil a prostředků nasazených na postiženém 

území (objektu), 
- poskytuje potřebné informace pro tiskového mluvčího předsedy krizového štábu 

k přípravě informací pro veřejnost a styk s hromadnými sdělovacími prostředky, 
- připravuje podklady pro řídící skupinu krizového štábu k přijetí rozhodnutí 

starosty – předsedy krizového štábu, 
- přenáší veškerá přijatá opaření a návrhy na řešení krizové situace členů stálé 

pracovní skupiny krizového štábu na řídící skupinu a v nezbytných případech 
přímo na předsedu krizového štábu, 

 
c)  vedoucí stálé pracovní skupiny krizového štábu: 

-  ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu zabezpečuje zejména následující 
činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu: 

• organizuje práci a výkon služby členů stálé pracovní skupiny, 
• komunikuje se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových 

štábů (sousedních ORP, KÚ, obcí a dalších subjektů), 
• zajišťuje tvorbu a vyhlašování rozhodnutí předsedu krizového štábu, 

přípravu a odesílání pravidelných hlášení a dalších potřebných informací 
jiným krizovým štábům, 

• zajišťuje plnění funkce podatelny krizového štábu 
• zajišťuje kontrolu zabezpečení krizového štábu a řízení technického 

a obslužného personálu pro výkon ostrahy krizového pracoviště štábu, 
• zajišťuje zásobování členů krizového štábu potravinami a vodou, v případě 

výpadku elektrické. energie zabezpečí provoz krizového pracoviště 
napojením na náhradní zdroj energie,  

• organizuje výjezd členů krizového štábu na místa mimořádné události, 
• organizuje součinnosti vedoucích odborných skupin (po jejich svolání), 
• zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly 

svolány, 
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d)  vedoucí odborné skupiny krizového štábu: 

                              -   určuje konkrétní složení odborné skupiny, specialistů podle druhu krizové situace 
nebo mimořádné události,  

                           -    provádí svolání pracovníků – členů odborné skupiny, 
                           - v případě naléhavé potřeby požádá předsedu krizového štábu o uložení 

 pracovní povinnosti nebo osobní pomoci, 
                           -    organizuje a řídí činnost odborné skupiny, 
                           -   v případě potřeby specifického zařazení (např. zřízení sbírky humanit. pomoci) 

nebo naléhavé potřeby organizuje vytvoření a svolání specializovaných 
podskupin, 

 
e)  další členové stálé pracovní skupiny (pracovníci MěÚ Klatovy, zástupci složek IZS a   

určených organizací): 
- při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací    

je jejich činnost ve stálé pracovní skupině nepřetržitá, 
- podávají prostřednictvím vedoucího stálé pracovní skupiny návrhy na způsob 
řešení a postupu při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání 
krizového stavu, 

- soustřeďují informace o stavu nasazených sil a prostředků, vedou jejich celkový 
přehled a koordinují jejich další využití, 

- organizují spojení s příslušnými krizovými štáby obcí ve správním území ORP 
Klatovy, města Klatovy a Krizovým štábem KrÚ Plzeň, 

                           -    připravují podklady pro tajemníka krizového štábu k informovanosti veřejnosti   
                                o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události, 

- vedou evidenci finančních nákladů a výdajů na opatření při krizové situaci nebo 
      mimořádné události, 
- organizují ochranu obyvatelstva postiženého území, včetně zajištění zásobování 

a humanitární pomoci,  
                           -    vedou evidenci   o počtech evakuovaných osob po jednotlivých evakuačních  
                                 střediscích, 

- zabezpečují evidenci osob, kterým byla uložena pracovní povinnost, pracovní 
výpomoc nebo povinnost poskytovat věcné prostředky, 

- plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy krizového štábu a 
požadavků vedoucího stálé pracovní skupiny krizového štábu.                   

 
 

Článek 5 
 

Pracoviště krizového řízení 
 
1. Pracoviště krizového řízení aktivuje starosta v případě, že je vyhlášen některý z krizových stavů 

(včetně válečného stavu), nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací.  
 
2. Pracoviště krizového řízení je napojeno na náhradní zdroj elektřiny, vybaveno nezbytnou 

výpočetní a kancelářskou technikou a zahrnuje: 
 

a) jednací místnost pro společné schůze krizového štábu (trvale pro část stálé pracovní 
skupiny – BR) – zasedací místnost MěÚ Klatovy 1. patro, č. dveří 9, budova č. 62/I, 

b) pracoviště krizového štábu (stálá pracovní skupina) – přestupková místnost MěÚ Klatovy 
(OVV) 1. patro č. dv. 54, bud.č. 63/I, 
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c) místnosti pro jednání odborných pracovních skupin – kanceláře jednotlivých odborů MěÚ,  
d) nezbytné prostory pro zabezpečení stravování, odpočinku a styku tiskového mluvčího se 

sdělovacími prostředky – stávající prostory OVV a sekretariátu MěÚ Klatovy. 
 
3.   Záložní pracoviště krizového štábu je v případě nutnosti zřízené ve stávajících prostorech HZS  
      Plzeňského kraje ÚO Klatovy (Aretinova 129, Klatovy IV). 
 
4. Vstup na pracoviště krizového štábu a sekretariátu předsedy krizového štábu je  

povolen na základě průkazu člena krizového štábu. Výdej průkazů zabezpečuje tajemník 
krizového štábu prostřednictvím sekretariátu předsedy krizového štábu. 

5.  Pokud je pro společnou schůzi krizového štábu nebo pro výkon činnosti stálé pracovní skupiny 
krizového štábu využíváno pracoviště štábu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO 
Klatovy, je komunikační a logistické zabezpečení Krizového štábu zajišťováno Hasičským 
záchranným sborem Plzeňského kraje.  

 
 

Článek 6 
 

Dosažitelnost členů krizového štábu 
 
1.  Dosažitelnost členů krizového štábu: 
 

a) Stálá dosažitelnost členů krizového štábu se za krizové situace vztahuje na členy 
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Klatovy, na členy stálé pracovní skupiny 
krizového štábu a na jejich zástupce. 

 
b) Časový limit dosažení pohotovosti výše uvedených členů krizového štábu nebo jejich 

pověřených zastupujících pracovníků na určeném pracovišti je stanoven okamžitě, 
nejdéle do 180 minut od vydání pokynů ke svolání zasedání řídící skupiny. 

 
c) Prověrky stálé dosažitelnosti jsou realizovány navázáním spojení s výše uvedenými členy 

krizového štábu pomocí telekomunikačního zařízení a zpětným potvrzením možnosti 
dostavit se na určené pracoviště štábu. 

 
d) Prověrku dosažitelnosti provádí starosta nebo jím pověřený člen krizového štábu 

(místostarosta, tajemník městského úřadu, tajemník krizového štábu) namátkově 
minimálně 2krát v kalendářním roce. 

 
e) Prověrkou dosažitelnosti pověřený člen krizového štábu je povinen o výsledku prověrky 

informovat starostu. 
 
f) Časový limit dosažení pohotovosti ostatních příslušníků krizového štábu na určených 

pracovištích je stanoven okamžitě, nejdéle do 180 minut od převzetí pokynu ke svolání. 
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Článek 7 
 

Odborná příprava a procvičování krizového štábu 
 
1. Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje zejména v rámci vzdělávacích programů 

ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a hasičskými záchrannými 
sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. 

 
2. K projednání organizačních otázek krizového řízení a k provedení cvičení odborných skupin je 

oprávněn svolat: 
 

a) starosta (pověřený místostarosta) – krizový štáb, 
b) členové bezpečnostní rady – podřízené složky v rámci svých kompetencí, 
c) tajemník krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny – stálou pracovní skupinu, 
d) vedoucí odborných skupin – svou odbornou skupinu. 

 

 
3. Úlohu sekretariátu předsedy krizového štábu plní pracovníci sekretariátu starosty, doplněni o 

pracovníky MěÚ. 
 
4. Procvičování činnosti Krizového štábu a vybraných odborných skupin se uskutečňuje nejméně 

jedenkrát ročně za řízení starosty, nebo tajemníka krizového štábu. Skutečné svolání krizového 
štábu při mimořádné události nebo krizové situaci je považováno za náhradu nácviku v daném 
kalendářním roce. 

 
5. Vedoucí odborné skupiny provádí pravidelnou aktualizaci zpracované dokumentace odborné 

skupiny průběžně, minimálně však jednou za rok. 
 
6. Při cvičeních krizového štábu (odborných skupin) mohou být zastupováni členové bezpečnostní 

rady a vedoucí odborných skupin jen ve výjimečných případech. 
 
 

Článek 8 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1.  Statut krizového štábu, jeho změny a doplnění projednává bezpečnostní rada a schvaluje 

starosta obce s rozšířenou působností Klatovy. 
 
2.  Zařazení do krizového štábu obce s rozšířenou působností a platnost jmenování trvá, jsou-li 

splněny podmínky dané právními předpisy pro zařazení do krizového štábu, příp. do odvolání 
předsedou krizového štábu. 

 
3.  Zpráva o řešení mimořádné události nebo zpráva o hodnocení krizové situace a přijatých 

opatřeních jsou projednány a ukončeny na nejbližší schůzi Bezpečností rady obce s rozšířenou 
působností Klatovy po skončení řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

 
4.  Při nakládání s dokumenty uvedenými v čl. 5 se postupuje podle zvláštních právních předpisů. 

Pokud dokumenty obsahují utajované nebo zvláštní skutečnosti, řídí se zpracování dokumentů a 
manipulace s nimi zvláštními předpisy (viz. zákon   č. 412/2005 Sb.). 
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Tento statut nabývá účinnosti dnem 16. prosince 2021. Tímto dnem pozbývá účinnosti Statut 
Krizového štábu města Klatovy č.j. BRMK-06/2011/KŠ ze dne 16. dubna 2011. 


