
Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 3 (podzim), Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek;  
Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., Krizové plánování jako důležitý aspekt 

problematiky krizového řízení (2012_C_10), ISSN 1805-5656 
 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1 

 

Recense příspěvku: 

 
Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka;  
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. 
 
Krizové plánování jako důležitý aspekt problematiky krizového řízení 
 
Předkládané pojednání o krizovém plánování zpracovává obecný ucelený pohled na tuto 
problematiku z pohledu komplexního přístupu potřebného pro základní orientaci studentů 
Policejní akademie České republiky v Praze, popřípadě dalších vysokých škol a odborných 
vzdělávacích aktivit pro krizové manažery. Autoři zaměřili svojí pozornost na nejdůležitější 
dílčí i systémové změny provedené v systému krizového plánování v rámci posledních 
novelizací právních předpisů a následně vydaných metodik. 
 
Součástí tohoto odborného článku je vedle popisu celého systému krizového plánování  
i doplňující odkazy na nejdůležitější pojmy a příklady z praxe. Rozsah pojednání byl stanoven 
pouze na uvedení základních údajů o krizovém plánování z hlediska úvodu do studia a získání 
základních odborných znalostí funkcionářů odpovědných za řízení součástí (organizačních 
celků, útvarů apod.) veřejné správy a jejich zaměstnanců, subjektů kritické infrastruktury, 
právnických a podnikajících fyzických osob a složek integrovaného záchranného systému. Pro 
specialisty krizového řízení je pak nezbytné následně získat podrobnější informace k této 
problematice. 
 
Součástí pojednání je i podrobná aktualizovaná tabulka s uvedení 23 typových plánů 
schválených Bezpečnostní radou státu včetně stanovené kompetence orgánů krizového 
řízení a dalších spolupracujících subjektů za gesci k jednotlivým typům rizik a uvedení 
rozsahu součinnostních vazeb. 
 
V závěru je pak rozpracován systém územního, nouzového a krizového plánování do 
přehledného schématu, který velmi podrobně a názorně umožňuje orientaci v jednotlivých 
druzích plánování podle typu rizik a stupně ohrožení. V tomto schématu jsou i uvedeny 
základní právní předpisy upravující jednotlivé oblasti přípravy managementu veřejné správy 
na mimořádné události formou plánování. 
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