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Komunikační nástroje krizového řízení

• Nutnost komunikace občan – obec/ORP/“úřad“

• Komu komunikace slouží? (kdo má povinnost/zájem 

komunikovat)
• Obec/ORP

• Další orgány/složky

• Občan

• K čemu komunikace slouží – „co komunikujeme“
• Občanské potřeby (svoz odpadu, společenské akce…)

• Krizové řízení/ochrana obyvatel..



Časové fáze komunikace

• Rozdílné požadavky na rychlost komunikace, použité 

metody, formy a nástroje komunikace



Legislativní východiska

• Nutnost komunikovat 

• VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ 

• 240/2000  § 26

• Právo na přístup k informacím

• ……

• Ochrana osobních údajů!!

• Zabezpečení komunikace

„kybernetické hrozby“



Legislativní východiska

§ 26

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení
(1) Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových

situací využívají informační systémy krizového řízení.

(2) Zaváděné a užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat pravidla

a) přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům

krizového řízení,

b) technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách,

c) bezpečnosti uchovávaných informací stanovené pro informace s nejvyšším

stupněm utajení obsažené ve zpracované dokumentaci.

(3) Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření odpovídají za dodržení

zásady rovnocennosti písemných a elektronických údajů obsažených v krizovém

plánu.

• Jednotný systém řízený a zajištěný státem?

• Reálný stav - vznik mnoha paralelních systémů



Komunikační nástroje



Komunikační nástroje

JAKÉ JSOU VAŠE PREFEROVANÉ NÁSTROJE??

Komunikace s občanem?

Jaké jsou problémy?

Komunikace s OKŘ?

Jaké jsou problémy?

Nejrozšířenější nástroj IP KŘ ve 21. stol??



Komunikační nástroje 

„úspěšný příklad“

ARGIS? 

DPP regionů?

JSVV?

Proč jej odborná veřejnost v KŘ zná?

Individuální řešení krajů/obcí/skupin (chat aplikace…)



Komunikační nástroje JSVV

JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ



JSVV 2



Komunikace firma - zákazník

• Multikanálové nástroje
• Web/IS

• Call centrum

• Chat

• Sociální sítě

• Řízení jako firma?

• NE JEN TO POZITIVNÍ

→ Propojení více kanálů, využití IT (roboty), třídění 

dotazů, „inteligentní vyhledávání“



Motivace obce/OKŘ/občan

• Obec
• Povinnost komunikovat (varování a informování)

• Získání poznatků (vznik MU, narušení bezpečnosti, 

podněty..)

• Orgány KŘ
• Sdílení informací, řízení procesů, sběr informací

• Občan
• Získání informací o MU (většinou až při nastání nebo po 

MU) 

• Ve fázi před MU je motivace minimální – možnost propojení 

více agend obce. → Propojení více kanálů, využití IT 

(roboty), třídění dotazů



Dostupné aplikace – komunikace obec-občan

• V OBRAZE

• MOBILNÍ ROZHLAS

• MOBISYS

• MOJEOBEC

• …

• …

SMS x APLIKACE



Využití sociálních sítí obec/OKŘ/občan

• Trend posledního desetiletí

• obecní účty na sociálních sítích

• Jaké jsou problém?

• Kdo používá aktivně soc. sítě?
• Rizika

• zneužití

• zobrazení „nežádoucích informací“ (dynamika, 

mnohdy pouze „samocenzura“, správce není 

odborník na KŘ..)



Shrnutí 

• Závislost na technologiích

• Technologie mají sloužit 

• Propojení komunikace obec/OKŘ/občan

• Využití univerzálních platforem?
• Velký externí dodavatel

• Primární zacílení univerzální?



Jakub Rak
Fakulta logistiky a krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

jrak@utb.cz

Děkuji za pozornost

DOTAZY?


