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Recense příspěvku: 
 
JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; prof. Ing. Bedřich 
Šesták, DrSc.: 
 
Bezpečnostní systém České republiky: Dílčí vazby v rámci systému 
 
Autoři tímto příspěvkem pokračují ve volném seriálu názorných vizualizací, které si kladou za 
cíl širší veřejnosti (zájemcům o bezpečnostní problematiku) přiblížit některé, ne vždy 
okamžitě zřejmé skutečnosti a vazby v rámci krizového řízení České republiky. 
 
Tentokrát se jedná o celkem čtyři organigramy, které jsou ve své první polovině zaměřeny na 
seznámení se zjednodušenou strukturou a vzájemnými vazbami orgánů krizového řízení na 
centrální úrovni (snímek č. 2) a územní úrovni (snímek č. 3). Jedná se o základní schematické 
vyjádření nejdůležitějších subjektů veřejné správy a jejich pracovních orgánů, na které 
navazují další úrovně krizového managementu a řešitelů a složek podílejících se na provádění 
krizových opatření. K systému vazeb krizového řízení by bylo možno připojit i subjekty 
nouzového (havarijního) řízení, které se po vyhlášení krizových stavů stávají součástí 
krizových štábů. Jedná se například o povodňové, havarijní, nákazové a jiné komise. 
 
Na snímku č. 4 jsou uvedena nejdůležitější styčná místa, která zabezpečují formou stálých 
operačních, informačních a styčných středisek nepřetržitou spolupráci a výměnu informací 
na domácí i mezinárodní úrovni při vzniku závažných mimořádných událostí a krizových 
situací. Na mezinárodní úrovni (OSN, EU, NATO, jaderná bezpečnost atd.) se vedle 
poskytování informací zejména pomocí těchto styčných míst zabezpečuje poskytování 
vzájemné pomoci v záchranářské, bezpečnostní, humanitární a dalších oblastech. 
 
Poslední 5. snímek demonstruje systémovou, organizační a právní rozdílnost z hlediska 
významu a závažnosti vzniku a řešení mimořádných událostí. Významné je zejména oddělení 
a vyjádření obsahu u tzv. nouzového či havarijního řízení mimořádných událostí od krizového 
řízení. Z hlediska teorie je nezbytné v budoucnu věnovat trvalou pozornost oběma 
systémům, a to zejména z důvodu jejich právní a metodické úpravy. 
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