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ÚVOD 
 
 Předložený text je určen jako opora pro orientaci posluchačů kombinované formy 
studia studijního programu "Krizové řízení zaměřené pro potřeby zdravotnictví" v předmětu 
Obecné základy řešení havarijních a krizových situací. 
 
 Cílem předmětu je uvést studenty do obecné problematiky řešení havarijních a 
krizových situací a vštípit jim teoretické základy pro navazující předměty v oblasti 
havarijního a krizového plánování a řízení. Důraz bude položen na zvládnutí terminologie a 
správné pochopení pojmů v této oblasti. Součástí předmětu bude i legislativní systém ČR, 
objasnění pojmu právní síly zákonných norem a základní legislativa v této oblasti. 
 
 Na konci je uveden přehled literatury, která je rozdělena na předepsanou a 
doporučenou a otázky, které umožní čtenáři posoudit míru svých znalostí. 
 
 Znalost uvedených právních předpisů je nezbytná. Lze je získat v písemné formě ve 
vybraných knihkupectvích nebo si je stáhnou na www.stránkách (www.mvcr.cz/sbirka). 
 
České Budějovice, květen 2007 
 
        Ing. Jan Horák 
        Ing. Aleš Kudlák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 1. Úvod do problematiky 
 
Klíčová slova: krizové řízení, management. 
 

S nepříznivými událostmi a situacemi se lidstvo setkává odjakživa. S tím, jak se lidská společnost stává 
složitější, jsou i rozsah a důsledky těchto událostí stále větší. Z tohoto důvodu si lidstvo vytváří systém pro 
odvracení nebo minimalizaci následků těchto událostí. Tento systém a činnosti mají  interdisciplinární charakter, 
jejich cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. 

 
Nutnost systému zvládání mimořádných událostí a krizových situací pramení z nárůstu hrozeb a 

zvyšující se četnosti a dopadů těchto událostí. Jsou to: 
- přírodní pohromy, 
- průmyslová činnost člověka, 
- závislost společnosti na dodávkách médií a služeb, 
- sociálně patologické jevy, 
- zranitelnost ekonomiky, 
- sociálně politické problémy, 
- válečné konflikty. 

 
Krizové řízení je nedílnou součástí státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. 

Jeho cílem je předcházení vzniku možných krizových situací, zajištění přípravy na zvládnutí možných krizových 
situací a v případě, že tato situace nastane, jejich řešení. 

Krizové řízení se skládá z: 
- předcházení vzniku možných nežádoucích situací (prevence), 
- zajištění přípravy na zvládnutí možných nepříznivých situací (připravenost),  
- zajištění zvládnutí možných nežádoucích situací (odezva), 
- nastartování obnovy a dalšího rozvoje (obnova). 
 
Krizové řízení vychází z obecných pravidel managementu, kterými jsou plánování, organizování, 

personální zajištění, vedení a kontrola. 
 
 

Otázky : 
1. Z čeho pramení nutnost vytváření a zdokonalování systému ke zvládání nepříznivých událostí ? 
2. Co je to krizové řízení a z čeho se skládá ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 2. Základní pojmy v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových      
situací 

 
Klíčová slova: definice pojmů, terminologický slovník. 
 

Ke studiu problematiky řešení havarijních a krizových situací je zapotřebí si osvojit některé základní 
pojmy v této oblasti. 

 
Těmito pojmy jsou: riziko, bezpečnost, běžný stav, nehoda, havárie, dopad, mimořádná událost, 

mimořádná situace, integrovaný záchranný systém, záchranné práce, likvidační práce, havarijní připravenost, 
havarijní plán, krizová situace, krizová opatření, krizový plán, krizový stav, stav nebezpečí, nouzový stav, stav 
ohrožení státu, válečný stav. 

 
Definice těchto pojmů jsou uvedeny v dokumentu „terminologický slovník pojmů z oblasti krizového 

řízení a plánování obrany státu“, který byl vydán Ministerstvem vnitra České republiky – odborem bezpečnostní 
politiky v roce 2004. 

 
 

Otázky : 
1. Definujte pojmy bezpečnost, běžný stav, havárie, dopad, mimořádná událost. 
2. Jaké známe krizové stavy, kdo a na jak dlouho je může vyhlásit ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 3. Riziko 
 
Klíčová slova: riziko, faktory rizika, míra rizika, analýza rizik. 
 

Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního 
hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 
pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby , je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, 
která vychází z naší připravenosti hrozbám čelit. 

Faktory rizika jsou 

- příčina (podstata, strom událostí), 
- následky (primární, sekundární terciální), 
- čas (rychlost, trvání, doba uskutečnění), 
- intenzita (řazení velikosti destrukčního děje do stupnic), 
- četnost, 
- specifické faktory (fyzikální, chemické, biologické, sociální, atd.), 
- synergické a kumulativní účinky, domino efekt. 

 
Mírou rizika je součin pravděpodobnosti vzniku a velikostí následků. 

 
Rizika mohou být: 
- dobrovolná nebo vnucená; 
- individuální nebo kolektivní; 
- situační nebo kontinuální; 
- otevřená nebo skrytá; 
- systematická nebo nesystematická; 
- ovlivnitelná nebo neovlivnitelná; 
- pojistitelná nebo nepojistitelná; 
- pomalá nebo rychlá; 
- vojenská nebo nevojenská; 
- globální, kontinentální, regionální, na úrovni státu, správních jednotek a obcí ; 
- zcela zanedbatelná, mizivá, slabá, silná, velmi silná. 

 
Analýza rizik 
 

1. Identifikace ohrožení (zjišťování, vyhledávání, průzkumy, přehledy, tabulky, atd.). 
2. Vyhodnocení ohrožení, analýza rizik (porovnávání, výpočty pravděpodobnosti a velikosti dopadů, 

stanovení stupňů významnosti), zpracování dokumentu v textové i grafické části. 
3. Odhad přijatelnosti rizika (stanovení kritérií přijatelnosti, rozhodnutí o úpravě systému).  

 
Otázky 

1. Co je to riziko a jaké jsou jeho faktory ? 
2. Jak lze obecně rozdělit rizika ? 
3. K čemu slouží analýza rizik a jak se při ní postupuje ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 4. Zdroje rizik 
 
Klíčová slova: živelní pohroma, nehoda, antropogenní. 
 

A. Ohrožení způsobená přírodními vlivy 
- živelní pohromy způsobené nepřízní počasí (vichřice, větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek, 

námrazová kalamita, katastrofální sucho a nedostatek vody, krupobití, atd.); 
- pohromy způsobené tektonickou činností a pohybem půdy (zemětřesení, sesuvy půdy a skal, svahové 

pohyby, důlní neštěstí, výbuch sopky, atd.); 
- pohromy způsobené rozlivem  vody (povodně, záplavy, zvláštní povodně, přívalový déšť, ledové 

nápichy, cunami, atd.); 
- ohrožení působením živých organismů (onemocnění většího počtu osob – epidemie, pandemie, 

hromadné epizootické nákazy, napadení rostlin přírodními škůdci, přemnožení rostlinných nebo 
živočišných druhů); 

- další druhy ohrožení (lesní požár, výrazné zhoršení jakosti ovzduší vlivem povětrnostních podmínek,  
atd.). 

 
B. Ohrožení vlivem činnosti člověka (technogenní)  
- ohrožení staveb, komunikací a jejich okolí (výbuch, požár, destrukce budov); 
- únik nebezpečných látek (únik chemických škodlivin do ovzduší, kontaminace vody a půdy, radiační 

nehoda – ztráta kontroly nad zářičem, radiační havárie jaderného energetického zařízení) ; 
- nehody v dopravě (silniční, železniční, lodní, letecké, pád tělesa ze vzduchu); 
- narušení a rozpad sítí (elektřina, voda, plyn, teplo, komunikační a informační síť, havárie produktovou). 

 
C. Ohrožení faktorem sociálně politickým (terorismus, hromadné narušování veřejného pořádku, 

migrační vlny,extrémní nárůst zločinnosti, narušení sociálních vztahů, separatismus, narušení a rozpad 
politického systému, atd.). 

 
D. Ohrožení a rizika plynoucí z ekonomiky (enormní nedostatek určité komodity, stávky v odvětvích 

narušujících chod společnosti, pád měny, bankroty, konkurzy, atd.). 
 

E. Vojenské ohrožení. 
 
Otázky : 

1. Rozdělte a popište rizika plynoucích z ohrožení přírodními vlivy. 
2. Rozdělte a popište rizika plynoucích z činnosti člověka. 
3. Pojednejte o rizicích způsobených faktorem sociálně politických a plynoucí z ekonomiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 5. Rozvoj nepříznivé události 
 
Klíčová slova: preriziko, riziko-in, post-riziko, stupnice destrukčního děje. 
 

Každá nepříznivá událost má svá specifika, která určují scénář dopadů. Jde o řetězec jevů vyvolaných 
událostí v prostoru a čase. Tyto dopady mohou být primární, sekundární, terciální. 

 
Stávající rizika, která se mění v mimořádnou událost nebo krizovou situaci myjí tyto fáze:  
Preriziko – fáze, kdy mimořádná událost ještě nenastala, ale vývojem vznikají podmínky pro její 

uskutečnění. Obdobími prerizika jsou období klidu a období varování. 
Riziko-in – jsou splněny všechny podmínky pro vznik mimořádné události, signály pro její vznik jsou 

zřetelné až silné, po iniciaci se mimořádná událost nebo krizová situace plně rozvíjí. Jejími obdobími jsou 
období ohrožení, období úderu situace a období orientace. 

Post-riziko – dochází k mimořádné události a vzniku mimořádné situace. Mohou nastávat sekudární 
mimořádné události (dominoefekt). Vzniká potřeba vzniklý stav napravovat a zabraňovat dalšímu šíření 
destruktivní činnosti. Obdobími post-rizika jsou období strádání, záchrany, nápravy a obnovy. 

 
Podle intenzity můžeme rozdělovat některé destrukční děje do stupnic (např. stupnice zemětřesení, 

stupně povodňové aktivity, radiační mimořádné události, hurikány, atd.).  Dále můžeme vyjádřit intenzitu podle 
rozsahu (od nejmenšího po největší) – závada, vada, porucha, nehoda, havárie, závažná havárie, pohroma, 
katastrofa, kataklyzma, apokalypsa. 

 
Otázky : 

1. Vyjmenujte fáze rozvoje mimořádné události a pojednejte o jejich částech.  
2. Pojednejte o rozdělování destrukčních jevů do stupnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 6. Reakce na rozvoj nepříznivé události 
 
Klíčová slova: taktická úroveň, operační úroveň, strategická úroveň, havarijní plán, krizový plán. 
 
  Zjistí-li občan (zaměstnanec, organizace, provozovatel, atd.), že někde hrozí, nebo již došlo ke vzniku 
mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, oznámí tuto skutečnost 
kompetentnímu orgánu (obvykle telefonem pomocí čísel tísňového volání), který bude následky události řešit. 
Po obdržení zprávy a ověření její pravdivosti je událost řešena (zpravidla složkami integrovaného záchranného 
systému) podle příslušné dokumentace a plánů. 
 
Úrovně řešení mimořádné události: 

- základní úroveň – mimořádnou událost jsou schopny občané a právnické a podnikající fyzické osoby 
schopny zvládnout vlastními silami (drobné události na pracovišti apod,) ; 

- taktická úroveň – následky události řeší profesionální záchranářské jednotky (základní složky IZS); 
- operační úroveň – nepostačují-li síly a prostředky jednotkám provádějícím zásah, operační a informační 

středisko se zapojí do koordinace prací a povolává další dostupné síly a prostředky k řešení situace; 
- strategická úroveň – situace je řešena orgány krizového řízení. 
 

Posloupnost nasazování sil a prostředků 
1. sled 

Bezprostředně po vzniku mimořádné události nastupují jednotky ve stálé pohotovosti – složky IZS. Toto se děje 
v rozmezí několika minut až několika desítek minut. 

2. sled 
V případě, že se jednotkám prvního sledu nedaří zlikvidovat následky mimořádné události, nebo nepostačují-li 
jejich síly a prostředky, popř.  je nutno použít některé speciální síly a prostředky, jsou povolávány další jednotky 
k jejich posílení, popř. vystřídání. Toto se děje v rozmezí několika desítek minut až několika hodin. 

3. sled 
Je-li mimořádná situace takového rozsahu, že se jí nasazeným jednotkám nedaří zlikvidovat, mobilizují se 
postupně všechny dostupné síly a prostředky. V takovéto situaci již může být vyhlášen krizový stav. 
 

Dokumentace k řešení situace – havarijní plán, krizový plán. 
 

Otázky : 
1. Jaké jsou úrovně řešení mimořádných událostí ? 
2. Jak jsou postupně nasazovány síly a prostředky  v závislosti na velikosti a rozvoji mimořádné události? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 7. Obecný postup pro řešení mimořádných událostí a krizových 
situací 

 
Klíčová slova: plán, krizový management, analýza, škoda, krizový štáb, záchranné a likvidační práce . 
 
1.Před vznikem 

- mít zpracovány plány a scénáře řešení těchto událostí dle analýzy možných rizik; 
- tyto plány průběžně upřesňovat a aktualizovat; 
- provádět nácviky řešení těchto událostí (krizového managementu i zasahujících jednotek) ; 
- provádět osvětovou činnost mezi obyvatelstvem; 
- udržovat provozuschopné síly a prostředky pro jejich zdolávání; 
- v případě neodvratitelnosti vzniku MU vyrozumění potřebných funkcionářů a varování obyvatelstva.  

2. Při vzniku 
- vyrozumění funkcionářů odpovídající za její řešení a na základě jejich rozhodnutí vyrozumění dalších 

osob (krizových štábů, krizových managementů); 
- v případě bezprostředního ohrožení varovat obyvatelstvo a poskytnout mu nezbytné informace; 
- výjezd jednotek do místa vzniku MU provedení průzkumu, zahájení záchranných a likvidačních prací ; 
- zpohotovení krizových štábů, krizových managementů; 
- analyzování situace, posoudit, zdaje situaci možno zvládnout běžnými prostředky nebo zda je nutno 

vyhlásit krizový stav; 
- v případě nutnosti vyhlášení krizového stavu. 

3. Při řešení 
- opatření k zamezení dalšího šíření MU; 
- provádění ZLP záchranářskými jednotkami; 
- v případě potřeby provádět opatření na ochranu obyvatelstva včetně jeho všestranného zabezpečení ; 
- logistické zabezpečení ZLP a prováděných prací; 
- navázání součinnosti s potřebnými organizacemi a okolními regiony; 
- aktivace dalších dostupných zdrojů potřebných k řešení situace; 
- monitorování, sledování situace, její analyzování a provádění opatření při předpokládaném rozšíření 

události; 
- příjem humanitární pomoci, distribuce potřebným; 
- řešení dopadů na infrastrukturu. 

4. Po odeznění 
- inventarizace škod, jejich vyčíslení; 
- stanovení harmonogramu provádění asanačních prací; 
- finanční zajištění náhrad a asanačních prací; 
- fakturace náhrad za dodání věcných prostředků; 
- zahájení asanačních a obnovovacích prací; 
- řešení sociálních dopadů situace (osoby bez přístřeší, osoby bez prostředků, sirotci, atd.); 
- postupný návrat normálního života. 

 
Otázky : 

1. Popište opatření prováděná před vznikem mimořádné události nebo krizové situace.  
2. Popište opatření a činnost při vzniku a při řešení situace. 
3. Opatření po odeznění události. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Přednáška č. 8. Obecné úkoly orgánů a organizací při zdolávání nepříznivých 
událostí. 

 
Klíčová slova: zdolávání nepříznivých událostí, řídící část, zásahová část, odborná a pomocná část.  
 

Subjekty (orgány a organizace), které se podílejí na zdárném zdolávání nepříznivé události je možno 
rozdělit na tři části: 

- řídicí, 
- zásahovou, 
- odbornou a pomocnou. 

Při čemž v řídící části jsou vláda ČR, ministerstva a ostatní správní úřady, Česká národní banka, orgány krajů, 
obcí a určené orgány s územní působnosti, bezpečnostní rady, krizové štáby, povodňové komise, nákazové 
komise apod.). 

Do zásahové části patří především základní složky integrovaného záchranného systému, dále pak ostatní složky 
integrovaného záchranného sytému jako záchranné prapory, obecní či městské policie apod. 

Odbornou a pomocnou část tvoří některé z ostatních složek integrovaného záchranného systému jako orgány 
ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 
organizace a sdružení občanů či fakultní nemocnice. Dále pak do této kategorie patří privátní lékaři, stavební 
organizace, privátní veterináři, úřady práce, odborné laboratoře, sklady základních životních potřeb, dodavatelé 
zboží, regionální rádio, statici, tlumočníci, řemeslníci apod. 

Všem, kteří se podílejí na zdolávání nepříznivých událostí, jsou dle platných právních předpisů 
stanoveny povinnosti a pravomoci jak těmto událostem předcházet, jak je řešit a následně provádět asanaci.  
 
  Otázky: 

1. Na jaké části je možné subjekty podílející se na zdolávání nepříznivých událostí rozdělit a které tam 
patří? 

2. Jaké povinnosti a pravomoci tyto subjekty mají při zdolávání nepříznivých událostí? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 9. Personální zajištění krizového řízení, komunikace v krizovém 
řízení 

 
Klíčová slova: bezpečnostní rada, krizový štáb, povodňová komise, nákazová komise, epidemiologická komise, 

public relations, komunikace, krizové řízení  
 
1. Personální zajištění krizového řízení 
 Bezpečnostní rada státu, kraje a bezpečnostní rada určené obce (dále jen „bezpečnostní rada“), která je 
zřízena v souladu s krizovým zákonem a je koordinačním orgánem pro přípravu na řešení krizové situace. 
 Předsedou bezpečnostní rady státu je předseda vlády, který jmenuje členy bezpečnostní rady státu,  
bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady 
obce určené je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.  
 Pokyn ke svolání krizového štábu vydává jeho zřizovatel (předseda vlády, hejtman a starosta)  a je 
svolán v případě, že je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část dle působnosti orgánu 
krizového řízení, nebo je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do územní působnosti orgánu krizového 
řízení kraje nebo pro jeho část, nebo jej zřizovatel použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo 
je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo jde o úkol 
prováděný při cvičení. 
  
 Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení 
krizové situace, přijetí krizových opatření a přijetí opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a 
svobod v krizové situaci přijatých vládou republiky. 
 Posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje jejich pozastavení, 
změnu nebo zrušení. V případě závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje převedení plnění úkolů 
starosty na zmocněnce. 
 
 Povodňové komise jsou zřizovány na základě zákona o vodách a dělíme je na ústřední, krajů, obcí 
z rozšířenou působností a obcí. Všechny zabezpečují řízení před povodněmi. A svou činností směřují za 
Ministerstvem životního prostředí. 
 Povodňové komise mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení 
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v 
takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Dále pak na jejich příkaz jsou při povodni za účelem 
provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněny vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a 
do objektů. Také povodňová komise nižšího stupně může požádat povodňovou komisi vyššího stupně o převzetí 
řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopna tuto ochranu zajistit. 
 
 Nákazové komise jsou zřizovány na základě zákona o veterinární péči a to na úrovni ústřední, kterou 
zřizuje ministr zemědělství a kraje zřizovanou ředitelem krajské veterinární správy.. Nákazové komise jsou 
především orgánem poradním. 
 
 Epidemiologické komise, které se přesněji nazývají Komisemi pro řešení výskytu závažných 
infekčních onemocnění v ČR jsou zřizovány na úrovni ústřední a to vládou ČR a na úrovni krajské zřizované 
hejtmanem kraje. Právní předpisy, které blíže popisují práci jednotlivých komisí jsou zákon o ochraně veřejného 
zdraví, krizový zákon a Pandemický plán ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou 
chřipkového viru.  
 
2. Komunikace v krizovém řízení 
 S tímto termínem nás v současné době bude spojovat termín jiný a to Public Relations. Jedná se 
především o cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím poznatků zvláště sociologie a psychologie Praktiky se 
využívají především při usměrňování trhu, ale také v případě krizové komunikace. 
 Přednáška se této oblasti dotkne pouze okrajově a bude zaměřena především na komunikaci orgánů 
krizového řízení ve veřejné správě. Bude se jednat o předávání různých hlášení, zasílání požadovaných tiskopisů, 
předávání informací různými metodami, informačními systémy apod. 
 
  Otázky: 

1. Vyjmenujte orgány v krizovém řízení? 
2. Vyjmenujte personální obsazení v jednotlivých orgánech krizového řízení 
3. Čím se zabývá public relations? 
4. Jaké formy se využívají v komunikaci krizového řízení ve veřejné správ? 



Přednáška č. 10. Logistika a logistické zabezpečení v krizovém řízení 

 
Klíčová slova: logistika, logistika v krizovém řízení, logistické zabezpečení,  
 
 Logistiku řada autorů charakterizuje jako integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 
hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku 
k dodavateli. V tomto pojetí, které je nezbytné zejména pro komplexní vytváření logistických systémů, lze jen 
stěží vést pevnou dělící čáru mezi managementem výroby a managementem logistiky. V případě, že budeme 
hovořit o logistice v krizovém řízení musíme definici upravit pro tyto účely. Slovo podnik zaměníme za slovo 
management krizového řízení či složky integrovaného záchranného systému. 
 
 V našem předmětu se především budeme věnovat logistickému zabezpečení části řídicí a zásahové. 
Z předchozích přednášek již víme kdo patří části řídicí. Jedná se především o orgány veřejné správy, 
bezpečnostní rady, krizové štáby a různé komise. Ty pro svou činnost provádějí různé analýzy a průzkumy na 
základě kterých pak zpracovávají např. plány materiálně technického zabezpečení. Za tím účel zpracovávají 
rozpočtové výhledy a následně návrh rozpočtu a to jak státu, kraje či obce. Připravují a zadávají veřejné zakázky, 
zpracovávají granty nebo transfery. Po uskutečnění nákupu potřebného materiálu podléhá daná komodita 
kontrole či inventuře. V případě ukončení životnosti výrobku musí být zajištěna řádná likvidace nebo recyklace.  
 
 Podobný počin je i u části zásahové. U té je však používání potřebného materiálu podstatně 
markantnější a bezprostředně se dotýká záchrany životů, ochrany zdraví, majetku a životního prostředí. 
Životnost výrobků je rovněž podstatně  kratší, nákup bude mít pravidelnější cykly a likvidace či recyklace bude 
častější. 
 

Otázky: 

1. Charakterizujte logistiku. 
2. Čemu se věnuje logistické zabezpečení v krizovém řízení. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přednáška č. 11. Veřejná správa 
 
Klíčová slova:  veřejná správa, úřad, výkon státní správy, výkon samosprávy, správní obvod. 
 
 Pojmu veřejná správa se užívá k označení všech správních činností souvisejících s poskytováním 
veřejných služeb v ČR, ale i s vládnutím (exekutivou) na ústřední i místní úrovni. Jako veřejná správa bývají 
také označováni úřady či úředníci. V pojetí centralistického státu byl nositelem veřejné správy pouze 
(centralistický) stát. V současné době však veřejná správa obsahuje kromě státní správy i různé formy 
samosprávy. 
 
 Úřadem se v českém právu rozumí zpravidla správní úřad. V teorii však může být obsah tohoto pojmu 
širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci jako např. policii nebo i soudy.  
 
 Ústřední orgán státní správy (nebo také ústřední správní úřad) je složka státní moci, která vykonává 
správu na věcně vymezeném mu úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní 
hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad. Příkladem ústředního orgánu státní správy je ministerstvo. 
Soudní judikatura dovolila, že postavení ústředního orgánu státní správy nepřísluší automaticky každému úřadu, 
který jinému správnímu úřadu nepodléhá, ale toto postavení mu musí být přiznáno tzv. kompetenčním zákonem, 
jímž se ústřední orgány státní správy zřizují a jímž se vymezuje jejich působnost a vzájemné vztahy.  
 
 Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech 
rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy 
(rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže 
spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově 
vymezených záležitostí efektivnější a levnější. 
Samosprávu lze členit na: 

 územní 
 zájmovou 

 
Správní obvod je právní pojem označující územní působnost správního úřadu. Každý správní úřad 

musí mít stanoven správní obvod, a to buď pro celou svou působnost stejný, nebo pro různé kompetence různé 
správní obvody. Velikostně může jít od území jedné obce (např. Brno), ba její části (např. Praha 1), až po celý 
stát. V ČR existují různé velikosti správních obvodů, přičemž větší velikost se vždy beze zbytku dělí na menší 
velikost (popřípadě je nižší správní obvod totožný s vyšším). 
 
 
Otázky:  

1. Co obsahuje veřejná správa a proč se takto označuje? 
 2. Co to je ústřední orgán státní správy? 
 3. Definujte pojem samospráva. 
 4. Co je to správní obvod? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Přednáška č. 12. Legislativní systém České republiky 
 
Klíčová slova:  právní řád, právní řád, ústava, ústavní zákon, zákon, nařízení, vyhláška. 
 

Právní stát je teoreticko-filosofický pojem, který označuje stát založený na politickém systému, ve 
kterém je právnímu řádu podřízena i státní moc (včetně vlády). Nutným předpokladem je právní jistota, tedy 
zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva. Neméně důležitým principem právní jistoty je nezměnitelnost 
právního řádu. To znamená, že občan může od systému očekávat některé stálé hodnoty (např. nezávislou soudní 
moc), neznamená to však, že nemůže docházet k dílčím změnám. 

 
 Právní řád státu není tvořen souhrnem právních norem platných v určité době, ale tyto právní normy 
musí vždy vytvářet určitý vnitřně skloubený celek, systém práva. Systém práva je charakterizován dvěmi 
základními skutečnostmi – jednotou celé soustavy a její vnitřní difererenciací. Jednota právního řádu je 
objektivně dána třídní podstatou práva, které musí vytvářet komplexní systém ochrany důležitých zájmů 
vládnoucí třídy. Zároveň je však bezpochybné, že právní normy upravují společenské vztahy vzájemně se od 
sebe odlišující, např. společenské vztahy vznikající při správní činnosti státních orgánů, vztahy majetkové, 
vztahy pracovní, vztahy vznikající při hospodářské činnosti, vztahy rodinné, finanční aj. Tato specifika 
jednotlivých druhů společenských vztahů se pochopitelně promítají i v jejich právní úpravě a v závislosti na tom 
se v rámci právního řádu vytvářejí různé soubory právních norem, které mají vzájemně odlišné charakteristické 
rysy, podmíněné povahou jimi upravených společenských vztahů. Mluvíme-li o systému práva, máme na mysli-
při zachování jednotnosti právního řádu jako celku-vnitřní strukturu právního řádu, tj. vzájemné vazby mezi 
celkem a jeho jednotlivými částmi a mezi jeho částmi navzájem. Systém práva vyjadřuje vnitřní jednotu 
různorodých právních norem daného státu. Jednota systému práva je určena skutečností, že právní normy – 
nezávisle na tom, jaké konkrétní společenské vztahy upravují-mají společný základ a jsou určovány podmínkami 
materiálního života společnosti. Právo jako celek vyjadřuje určité základní zásady, společné právním normám 
bez rozdílu jejich zařazení do jednotlivých právních odvětví, vyjadřuje vůli vládnoucí třídy a chrání její zájmy.  
 
 Právní předpis je dokument, který zpravidla obsahuje jednu nebo více právních norem nebo jejich 
složek. Právní předpis a jeho obsah tvoří součást právního řádu. 
V českém právu existují následující druhy právních předpisů: 

 Ústava. 

 Listina základních práv a svobod (která byla do r. 1992 ústavním zákonem, avšak po rozpadu 
federace tento status pozbyla, je však prohlášena za součást ústavního pořádku a práva a svobody v 
ní uvedená jsou prohlášena za nezadatelná, tedy nadřazená státnímu právnímu řádu). 

 Ústavní zákon. 

 Zákon. 

 Vyhláška (ústředního orgánu státní správy nebo jiného úřadu zmocněného k jejich vydávání, obce 
nebo kraje). 

 Nařízení (vlády, obce nebo kraje). 

Součástí právního řádu a právním předpisem v širším smyslu jsou i Parlamentem ratifikované a vyhlášené 
mezinárodní smlouvy a po vstupu České republiky do Evropské unie v r. 2004 i tzv. samovykonatelná 
ustanovení unijní legislativy. 
 
 
Otázky:  

1. Vysvětlete pojem právní stát. 
2. Vysvětlete systém práva a právní řád státu. 
3. Co to jsou právní předpisy a jak je dělíme?  
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Přednáška č. 13. Obecné právní předpisy pro řešení mimořádných událostí a 
krizových situací. 

 
Klíčová slova:  ústava, ústavní zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o krizovém řízení, 

zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zajišťování obrany, branná povinnost. 
 

Základními právními předpisy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou: 
Ústava a ústavní zákony: 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony: 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (braný zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
Vyhlášky 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému; 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva; 
 vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového zákona, 

ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.; 
 vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských 

opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č.542/2002 Sb.; 
 vyhláška Ministerstva obrany č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských 

dokladů; 
 vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb. k provedení zákona o zajišťování obrany ČR, kterou se 

stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při 
uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a 
kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného 
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího 
příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb. 

Nařízení 
 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.; 
 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb; 
 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu. 

Věstník vlády 

 Částka 4/2004 - 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se 
stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do 
pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti; 

 Částka 6/2003 - Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 
2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, 
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním 
následků mimořádných událostí. 

 
 
Otázky:  

1. Které právní předpisy řeší mimořádnou událost, která nepřerostla v krizovou situaci. 
2. Které právní předpisy řeší krizovou situaci. 

 
 
 
 



Přednáška č. 14. Speciální právní předpisy pro řešení mimořádných událostí a 
krizových situací. 

 
Klíčová slova:  povodňový plán, pandemický plán, policie, veterinární péče, jaderná energie, obecní zřízení, 

krajské zřízení, požární ochrana, utajované informace, závažné havárie, rozpočtová pravidla.  
 
 

Speciálními právními předpisy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou: 
 

Zákony: 
 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění; 
 zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů; 
 zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou  ve 

znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů ; 
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; 
 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky; 
 zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. 

 
Vyhlášky 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;  
 vyhláška Ministerstva vnitra č. 106/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k 

ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o 

závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo 

stávajícího stavu nouze v elektroenergetice; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a 

odstraňování stavu nouze v teplárenství; 



 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do 
skupiny B; 

 vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška NBÚ č. 527/2005 Sb.,o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní 

způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k 
žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška 
o personální bezpečnosti); 

 vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků; 
 vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. 

 

Nařízení 
 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; 
 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací; 
 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 

 

Věstník vlády 

 Částka 10/2001 - 10. Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 20. prosince 2001 č.j.: 41658/2001-
6000, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresního úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou 
nouzového zásobování vodou; 

 Částka 8/2006 
 Usnesení vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271 o Pandemickém plánu České 

republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru; 
 Pandemický plán  - plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou 

chřipkového viru. 
 

Metodické pokyny 

 Metodický pokyn. 15 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a 
předpovědní povodňové služby; 

 Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu 
ochrany území pro vodním dílem před zvláštní povodní; 

 Metodický pokyn č. 6 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Posouzení 
objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a 
plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

 Metodický pokyn č. 7 environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při 
zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu na zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii; 

 Metodický pokyn č. 9 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování 
dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“a „Popis systému řízení bezpečnosti“ 
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro hodnocení 
možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie. 

 

Normy 

 Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány.  
 
 
Otázky:  

1. Pokuste se vyjmenovat ústřední orgány státní správy, které se podílí na zpracování právních předpisů 
v oblasti řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

2. Vyjmenujte speciálními právními předpisy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. 
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Právní předpisy 
 
Ústava a ústavní zákony: 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Klíčové zákony: 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (braný zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
Další zákony 

 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 97/1993 Sb,. o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění; 
 zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů; 
 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 



 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou  ve 

znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů ; 
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; 
 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky; 
 zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. 

 
Vyhlášky 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému; 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva; 
 vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového zákona, 

ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.; 
 vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských 

opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č.542/2002 Sb.; 
 vyhláška Ministerstva obrany č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských 

dokladů; 
 vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., k provedení zákona o zajišťování obrany ČR, kterou se 

stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při 
uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a 
kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného 
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího 
příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.; 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;  
 vyhláška Ministerstva vnitra č. 106/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k 

ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o 

závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; 
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo 

stávajícího stavu nouze v elektroenergetice; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a 

odstraňování stavu nouze v teplárenství; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství; 
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do 
skupiny B; 

 vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška NBÚ č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní 

způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k 
žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška 
o personální bezpečnosti); 

 vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků; 
 vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. 

 

Nařízení 
 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.; 
 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.; 
 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu; 
 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; 
 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací; 
 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 



 

Věstník vlády 

 Částka 10/2001 - 10. Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 20. prosince 2001 č.j.: 41658/2001-
6000, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresního úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou 
nouzového zásobování vodou; 

 Částka 6/2003 - Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 
2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, 
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním 
následků mimořádných událostí; 

 Částka 4/2004 - 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se 
stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do 
pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti; 

 Částka 8/2006 
 Usnesení vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271 o Pandemickém plánu České 

republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru; 
 Pandemický plán  - plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou 

chřipkového viru. 
 

Metodické pokyny 

 Metodický pokyn. 15 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a 
předpovědní povodňové služby; 

 Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu 
ochrany území pro vodním dílem před zvláštní povodní; 

 Metodický pokyn č. 6 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Posouzení 
objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a 
plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

 Metodický pokyn č. 7 environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při 
zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu na zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii; 

 Metodický pokyn č. 9 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování 
dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“a „Popis systému řízení bezpečnosti“ 
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro hodnocení 
možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie. 

 

Normy 

 Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány.  
 
Internetové odkazy 
 

 Ministerstvo vnitra ČR 
www.mvcr.cz; 

 Krizové řízení – Portál krizového řízení ČR 
www.emergency.cz; 

 Ministerstvo obrany ČR 
www.army.cz. 

http://www.mvcr.cz/
http://www.emergency.cz/
http://www.army.cz/
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