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Odbor obrany a bezpečnosti
- sekretariát Bezpečnostní rady státu
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LEGISLATIVALEGISLATIVA

zzáákon kon čč. 254/2001 Sb., o vod. 254/2001 Sb., o vodáách (vodnch (vodníí zzáákon), kon), 
zzáákon kon čč. 240/2000 Sb., o krizov. 240/2000 Sb., o krizovéém m řříízenzeníí (krizový z(krizový záákon),kon),
úústavnstavníí zzáákon kon čč. 110/1998 Sb., o bezpe. 110/1998 Sb., o bezpeččnosti nosti ČČR,R,
zzáákon kon čč. 239/2000 Sb., o integrovan. 239/2000 Sb., o integrovanéém zm zááchrannchrannéém systm systéému,mu,
nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 462/2000 Sb., k. 462/2000 Sb., k provedenprovedeníí krizovkrizovéého zho záákona,kona,

-- vvššechny tyto normy je techny tyto normy je třřeba vneba vníímat vmat v platnplatnéém znm zněěnníí
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY

MimoMimořřáádndnáá ududáálostlost

ŠŠkodlivkodlivéé ppůůsobensobeníí sil a jevsil a jevůů vyvolaných vyvolaných ččinnostinnostíí ččlovlověěka, pka, přříírodnrodníími vlivy, a takmi vlivy, a takéé
havhaváárie, kterrie, kteréé ohroohrožžujujíí žživot, zdravivot, zdravíí, majetek nebo , majetek nebo žživotnivotníí prostprostřřededíí a vya vyžžadujadujíí
provedenprovedeníí zzááchranných a likvidachranných a likvidaččnníích pracch pracíí..
* definice ze z* definice ze záákona kona čč.239/2000 Sb..239/2000 Sb.

pro komplexnpro komplexněějjšíší pojetpojetíí je vje vššak nutnak nutnéé vnvníímat mimomat mimořřáádnou uddnou udáálost jakolost jako narunaruššeneníí
ururččititéého rovnovho rovnováážžnnéého stavu, pho stavu, přři ni něěmmžž dochdocháázzíí kk ohroohrožženeníí chrchráánněěných hodnotných hodnot

•• žživoty, ivoty, 
•• zdravzdravíí, , 
•• majetek, majetek, 
•• žživotnivotníí prostprostřřededíí
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY

Oblasti (druhy mimoOblasti (druhy mimořřáádných uddných udáálostlostíí):):

•• havhaváárie a rie a žživelnivelníí pohromypohromy (radia(radiaččnníí, chemick, chemickéé, po, požžááry a výbuchy, ry a výbuchy, 
vv dopravdopravěě, zne, zneččiiššttěěnníí vody, pvody, půůdy, ovzdudy, ovzdušíší, povodn, povodněě), ), 

•• veveřřejný poejný pořřáádek a vnitdek a vnitřřnníí bezpebezpeččnostnost (snaha o n(snaha o náásilnsilnéé ppřřevzetevzetíí moci moci 
ve stve stááttěě, naru, naruššovováánníí veveřřejnejnéého poho pořřáádku ve vdku ve věěttšíším rozsahu, migrace, m rozsahu, migrace, 
terorismus), terorismus), 

•• ekonomikaekonomika (surovinov(surovinovéé krize krize –– napnapřř. nedostatek potravin, pitn. nedostatek potravin, pitnéé vody, ropy vody, ropy 
a ropných produkta ropných produktůů, naru, naruššeneníí funkfunkččnosti dodnosti dodáávky el. energie, funkvky el. energie, funkččnosti nosti 
veveřřejnejnéé dopravy, telekomunikacdopravy, telekomunikacíí, informa, informaččnníí soustavy), soustavy), 

•• finanfinanččnictvnictvíí (ohro(ohrožženeníí rozporozpoččtovtovéé a finana finanččnníí politiky stpolitiky stáátu),tu),
•• zdravotnictvzdravotnictvíí (epidemie spojen(epidemie spojenéé ss rozsrozsááhlým ohrohlým ohrožženeníím zdravm zdravíí obyvatel, obyvatel, 

pandemie), pandemie), 
•• zemzeměědděělstvlstvíí (ne(neúúroda, nroda, náákazy hospodkazy hospodáářřských zvských zvíířřat, velkat, velkáá napadennapadeníí

polnpolníích a lesnch a lesníích kultur chorobami nebo ch kultur chorobami nebo šškkůůdci). dci). 
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY

KrizovKrizováá situacesituace

•• MimoMimořřáádndnáá ududáálost, plost, přři ni níížž je vyhlje vyhlášášen stav nebezpeen stav nebezpeččíí, nouzový stav nebo stav , nouzový stav nebo stav 
ohroohrožženeníí ststáátu.tu.
* definice ze z* definice ze záákona kona čč.240/2000 Sb..240/2000 Sb.

•• ppřři krizovi krizovéé situaci jsou ohrosituaci jsou ohrožženy cenneny cennéé a chra chráánněěnnéé hodnoty, zhodnoty, záájmy jmy čči statky sti statky stáátu a tu a 
jeho objeho obččananůů a a hrozhrozííccíí nebezpenebezpeččíí nelze odvrnelze odvráátit ani zptit ani způůsobensobenéé šškody odstranit kody odstranit 
bběžěžnou nou ččinnostinnostíí

–– sprspráávnvníích ch úúřřadadůů, , 
–– orgorgáánnůů úúzemnzemníí samosprsamospráávy, vy, 
–– bezpebezpeččnostnnostníích a zch a zááchranných sborchranných sborůů, , 
–– ozbrojených sil, ozbrojených sil, 
–– havarijnhavarijníích a jiných sluch a jiných služžeb a eb a 
–– prpráávnických a fyzických osob.vnických a fyzických osob.
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY
•• rozdrozdííl mezi mimol mezi mimořřáádnou uddnou udáálostlostíí a krizovou situaca krizovou situacíí tedy spotedy spoččíívváá vv tom, tom, 

žže e mimomimořřáádnou uddnou udáálost lze odvrlost lze odvráátit btit běžěžnou nou ččinnostinnostíí subjektsubjektůů uvedených uvedených 
shora, za shora, za vyuvyužžititíí jejich pravomocjejich pravomocíí daných jim specidaných jim speciáálnlníími zmi záákony kony –– napnapřř.:.:
–– zzáákon kon čč. 129/2000 Sb., o kraj. 129/2000 Sb., o krajíích, ch, 
–– zzáákon kon čč. 128/2000 Sb., o obc. 128/2000 Sb., o obcíích, ch, 
–– zzáákon kon čč. 254/2001 Sb., o vod. 254/2001 Sb., o vodáách, ch, 
–– zzáákon kon čč. 353/1999 Sb., o prevenci z. 353/1999 Sb., o prevenci záávavažžných havných havááririíí zpzpůůsobených sobených 

vybranými nebezpevybranými nebezpeččnými chemickými lnými chemickými láátkami a chemickými ptkami a chemickými přříípravky,pravky,
–– zzáákon kon čč. 238/2000 Sb., o Hasi. 238/2000 Sb., o Hasiččskskéém zm zááchrannchrannéém sboru m sboru ČČR, R, 
–– zzáákon kon čč. 283/1991 Sb., o Policii . 283/1991 Sb., o Policii ČČRR, , 

(v(všše ve v platnplatnéém znm zněěnníí))
•• jestlijestližže nelze mimoe nelze mimořřáádnou uddnou udáálost odvrlost odvráátit ttit tíímto bmto běžěžným zpným způůsobem sobem 

a a kk jejjejíímu odvrmu odvráácenceníí je tje třřeba vyueba využžíít mimot mimořřáádných pravomocdných pravomocíí
spojených sspojených s vyhlvyhlášášeneníím nm něěkterkteréého zho z krizových stavkrizových stavůů, vznikla n, vznikla náám m krizovkrizováá
situacesituace..
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY

Krizový stavKrizový stav
Definice krizovDefinice krizovéé situace zsituace z krizovkrizovéého zho záákona:kona:
MimoMimořřáádndnáá ududáálost, plost, přři ni níížž je vyhlje vyhlášášen stav nebezpeen stav nebezpeččíí nebo nouzový stav nebo stav nebo nouzový stav nebo stav 
ohroohrožženeníí ststáátu (dtu (dáále jen le jen „„krizovkrizovéé stavystavy““))

Krizový stavKrizový stav
lze charakterizovat jako lze charakterizovat jako zvlzvlášáštntníí prpráávnvníí stav upravujstav upravujííccíí rerežžim im žživota a ivota a ččinnostiinnosti
prpráávnických i fyzických osob na vnických i fyzických osob na úúzemzemíí, kde je vyhl, kde je vyhlášášenen. . 
je vyhlaje vyhlaššovováán za n za úúččelem elem řřeeššeneníí vzniklvznikléé krizovkrizovéé situace, situace, 
je vyhlaje vyhlaššovováán n na urna urččitou dobu a pro uritou dobu a pro urččititéé úúzemzemíí, , 
ppřři jeho vyhli jeho vyhlášášeneníí jsou zpravidla na nezbytnjsou zpravidla na nezbytněě nutnou dobu a vnutnou dobu a v nezbytnnezbytněě nutnnutnéémm
rozsahu omezovrozsahu omezováána prna prááva zaruva zaruččenenáá Listinou zListinou záákladnkladníích prch prááv a svobod v a svobod 
a   pra   práávnickým a fyzickým osobvnickým a fyzickým osobáám jsou uklm jsou uklááddáány urny urččititéé povinnosti, povinnosti, 

VVšše se de se děěje pouze ve spojitosti sje pouze ve spojitosti s řřeeššeneníím vzniklm vznikléé krizovkrizovéé situace.situace.
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ POJMYPOJMY

Existuje tedy Existuje tedy vzvzáájemnjemnáá podmpodmíínněěnost mezi krizovou situacnost mezi krizovou situacíí a krizovýmia krizovými
stavystavy::

krizovkrizováá situace je nerozlusituace je nerozluččnněě spojena sspojena s vyhlvyhlášášeneníím nm něěkterkteréého z krizovýchho z krizových
stavstavůů, , 
bez vyhlbez vyhlášášeneníí krizovkrizovéého stavu by nebylo moho stavu by nebylo možžnnéé vyuvyužžíít zmt zmíínněěnýchných
mimomimořřáádných pravomocdných pravomocíí,,
krizovkrizováá situace nastsituace nastáávváá neznezáávisle na navisle na našíší vvůůli li –– kdekdežžto krizový stav je vyhlato krizový stav je vyhlaššovováánn
opropráávnvněěným orgným orgáánem nebo funkcionnem nebo funkcionáářřemem

SouSouččasnasnáá legislativa legislativa ČČeskeskéé republiky znrepubliky znáá ččtytyřři krizovi krizovéé stavy:stavy:

1.1. VVááleleččný stavný stav
2.2. Stav ohroStav ohrožženeníí ststáátutu
3.3. Nouzový stavNouzový stav
4.4. Stav nebezpeStav nebezpeččíí
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KRIZOVKRIZOVÉÉ STAVYSTAVY
NNáázevzev Norma Norma -- zzáákonkon VyhlaVyhlaššujujííccíí orgorgáánn DDůůvodvod ÚÚzemzemíí Doba trvDoba trváánníí

VVááleleččný stavný stav ÚÚZ Z čč. 1/1993 Sb., (. 1/1993 Sb., (ÚÚstava stava ČČR), R), ččl. l. 
4343
ÚÚZ Z čč. 110/1998 Sb., o bezpe. 110/1998 Sb., o bezpeččnosti nosti 
ČČR, R, ččl. 2l. 2

Parlament Parlament jeje--li li ČČR napadena nebo jeR napadena nebo je--li tli třřeba eba 
plnit mezinplnit mezináárodnrodníí smluvnsmluvníí zzáávazky vazky 
o spoleo společčnnéé obranobraněě proti napadenproti napadeníí

celý stcelý stáátt nenneníí omezenoomezeno

Stav ohroStav ohrožženeníí
ststáátutu

ÚÚZ Z čč. 110/1998 Sb., . 110/1998 Sb., ččl. 7l. 7 ParlamentParlament na nna náávrh vrh 
vlvláádydy

jeje--li bezprostli bezprostřřednedněě ohroohrožžena ena 
svrchovanost stsvrchovanost stáátu nebo tu nebo úúzemnzemníí
celistvost stcelistvost stáátu anebo jeho tu anebo jeho 
demokratickdemokratickéé zzáákladyklady

-- celý stcelý stáátt
-- omezenomezenéé
úúzemzemíí ststáátutu

nenneníí omezenoomezeno

Nouzový stavNouzový stav ÚÚZ Z čč. 110/1998 Sb., . 110/1998 Sb., ččl. 5 a 6l. 5 a 6 VlVláádada
(p(přředseda vledseda vláády)dy)

v pv přříípadpaděě žživelnivelníích pohrom, ch pohrom, 
ekologických nebo prekologických nebo průůmyslových myslových 
havhavááririíí, nehod nebo jin, nehod nebo jinéého ho 
nebezpenebezpeččíí, kter, kteréé ve znave značčnnéém m 
rozsahu ohrorozsahu ohrožžujujíí žživoty, zdravivoty, zdravíí
nebo majetkovnebo majetkovéé hodnoty anebo hodnoty anebo 
vnitvnitřřnníí popořřáádek a bezpedek a bezpeččnostnost

-- celý stcelý stáátt
-- omezenomezenéé
úúzemzemíí ststáátutu

nejdnejdééle 30 dnle 30 dnůů

Stav Stav 
nebezpenebezpeččíí

zzáákon kon čč. 240/2000 Sb., o. 240/2000 Sb., o krizovkrizovéém m 
řříízenzeníí a o zma o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů
(krizový z(krizový záákon), ve znkon), ve zněěnníí zzáákona kona 
čč.320/2002 Sb. .320/2002 Sb. 

Hejtman kraje, Hejtman kraje, 
primprimáátor hl.m. tor hl.m. 
PrahyPrahy

JsouJsou--li vli v ppřříípadpaděě žživelnivelníí pohromy, pohromy, 
ekologickekologickéé nebo prnebo průůmyslovmyslovéé
havhaváárie, nehody nebo jinrie, nehody nebo jinéého ho 
nebezpenebezpeččíí ohroohrožženy eny žživoty, zdravivoty, zdravíí, , 
majetek, majetek, žživotnivotníí prostprostřřededíí, pokud , pokud 
nedosahuje intenzita ohronedosahuje intenzita ohrožženeníí
znaznaččnnéého rozsahu a nenho rozsahu a neníí momožžnnéé
odvrodvráátit ohrotit ohrožženeníí bběžěžnou nou ččinnostinnostíí
sprspráávnvníích ch úúřřadadůů a sloa složžek IZSek IZS

-- celý  krajcelý  kraj
-- ččáást krajest kraje

nejvýnejvýšše 30 e 30 
dndnůů
(prodlou(prodloužženeníí
se souhlasem se souhlasem 
vlvláády)dy)
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ZZáákon kon čč. 254/2001 Sb., o vod. 254/2001 Sb., o vodáách (vodnch (vodníí zzáákon), kon), 
vv platnplatnéém znm zněěnníí

pro potpro potřřeby krizoveby krizovéého ho řříízenzeníí jsou djsou důůleležžititáá ustanovenustanoveníí hlavy IX (hlavy IX (§§§§ 6363--87) 87) 
upravujupravujííccíí zajizajiššťťovováánníí ochrany pochrany přřed povodned povodněěmimi,,
rozlirozliššuje tuje třři stupni stupněě povodpovodňňovovéé aktivity a uvaktivity a uvááddíí podmpodmíínky pro jejich nky pro jejich 
vyhlavyhlaššovováánníí, d, dáále stanovuje druhy le stanovuje druhy povodpovodňňových plových pláánnůů a jejich obsah,a jejich obsah,
ururččuje uje povodpovodňňovovéé orgorgáányny pro obdobpro obdobíí mimo povodemimo povodeňň a va v dobdoběě povodnpovodněě
(povod(povodňňovovéé komise), stanovkomise), stanovíí jejich oprjejich opráávnvněěnníí a povinnosti,a povinnosti,
úúststřřednedníím povodm povodňňovým orgovým orgáánem je nem je ÚÚststřřednedníí povodpovodňňovováá komisekomise, , 
kterou zkterou zřřizuje vlizuje vlááda a jejda a jejíížž ppřředsedou je ministr edsedou je ministr žživotnivotníího prostho prostřřededíí,,
§§ 77 odst. 9 77 odst. 9 -- Pokud dojde k vyhlPokud dojde k vyhlášášeneníí krizovkrizovéého stavu podle zvlho stavu podle zvlášáštntníího ho 
zzáákona (zkona (záák. k. čč. 240/2000 Sb., krizový z. 240/2000 Sb., krizový záákon) pkon) přřejejíímmáá řříízenzeníí ochrany pochrany přřed ed 
povodnpovodněěmi orgmi orgáán, který je k tomu podle tohoto zn, který je k tomu podle tohoto záákona pkona přřííslusluššný.ný.
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ZZáákon kon čč. 240/2000 Sb., o krizov. 240/2000 Sb., o krizovéém m řříízenzeníí a o zma o změěnněě
nněěkterých zkterých záákonkonůů (krizový z(krizový záákon), kon), vv platnplatnéém znm zněěnníí

zavzavááddíí krizový stav krizový stav „„stav nebezpestav nebezpeččíí““, který m, který můžůže vyhle vyhláásit hejtman kraje sit hejtman kraje 
(prim(primáátor hl. m. Prahy), tor hl. m. Prahy), jsoujsou--li vli v ppřříípadpaděě žživelnivelníí pohromy, ekologickpohromy, ekologickéé nebo nebo 
prprůůmyslovmyslovéé havhaváárie, nehody nebo jinrie, nehody nebo jinéého nebezpeho nebezpeččíí ohroohrožženy eny žživoty, zdravivoty, zdravíí, , 
majetek, majetek, žživotnivotníí prostprostřřededíí nebo vnitnebo vnitřřnníí bezpebezpeččnost a venost a veřřejný poejný pořřáádek, pokud dek, pokud 
nedosahuje intenzita ohronedosahuje intenzita ohrožženeníí znaznaččnnéého rozsahu a nenho rozsahu a neníí momožžnnéé odvrodvráátit tit 
ohroohrožženeníí bběžěžnou nou ččinnostinnostíí sprspráávnvníích ch úúřřadadůů a sloa složžek integrovanek integrovanéého ho 
zzááchrannchrannéého systho systéémumu,,
upupřřesesňňuje podmuje podmíínky pro vyhlanky pro vyhlaššovováánníí nouzovnouzovéého stavu vlho stavu vláádou, modou, možžný ný 
rozsah omezenrozsah omezeníí prprááv a svobod obv a svobod obččananůů ppřři vyhli vyhlášášeneníí tohoto krizovtohoto krizovéého stavu,ho stavu,
stanovstanovíí prprááva a povinnosti prva a povinnosti práávnických a fyzických osobvnických a fyzických osob ppřři pi přříípravpravěě na na 
krizovkrizovéé situace a psituace a přři jejich i jejich řřeeššeneníí, vymezuje sankce za poru, vymezuje sankce za poruššeneníí ttěěchto chto 
povinnostpovinnostíí,,
hlava II, dhlava II, dííl 6 (l 6 (§§§§ 2121--23) upravuje 23) upravuje ppůůsobnost orgsobnost orgáánnůů obceobce –– ppřřííprava prava 
a a řřeeššeneníí krizových situackrizových situacíí (obecn(obecníí úúřřad, starosta),ad, starosta),
§§ 15 odst. 4 p15 odst. 4 píísm. a) sm. a) –– HZS kraje uklHZS kraje uklááddáá obcobcíím, kterm, kteréé ururččíí, povinnost , povinnost 
rozpracovat vybranrozpracovat vybranéé úúkoly krizovkoly krizovéého plho pláánu kraje (= nu kraje (= ururččenenéé obceobce); ); 
poskytuje jim kposkytuje jim k tomu na vytomu na vyžžááddáánníí podklady,podklady,
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ururččuje zpuje způůsob sob poskytovposkytováánníí nnááhradhrad za omezenza omezeníí vlastnickvlastnickéého prho prááva, va, 
poskytnutposkytnutíí vvěěcných prostcných prostřředkedkůů a vykona vykonáánníí pracovnpracovníí povinnosti a pracovnpovinnosti a pracovníí
výpomoci vvýpomoci v souvislosti ssouvislosti s řřeeššeneníím krizovm krizovéé situace a situace a nnááhrady hrady šškodkod
vzniklých vvzniklých v ppřřííččinninnéé souvislosti ssouvislosti s krizovými opatkrizovými opatřřeneníími a cvimi a cviččeneníími mi 
provprováádděěnými podle tohoto znými podle tohoto záákona,urkona,urččuje podmuje podmíínky pro nky pro poskytovposkytováánníí ststáátntníí
podporypodpory ppřři havi havááririíích nebo ch nebo žživelnivelníích pohromch pohromáách,ch,
zzřřizuje izuje bezpebezpeččnostnnostníí rady krajrady krajůů a ura urččených obcených obcíí (ur(urččenou obcenou obcíí jsou jsou 
vvššechny obce sechny obce s rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí –– viz viz §§ 66 z66 záákona kona čč. 128/2000 Sb., . 128/2000 Sb., 
o obco obcíích, ve znch, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů), jako ), jako koordinakoordinaččnníí orgorgáányny propro
ppřříípravupravu na krizovna krizovéé situace; situace; pro pro řřeeššeneníí krizových situackrizových situacíí si hejtman nebo si hejtman nebo 
starosta urstarosta urččenenéé obce zobce zřřizuje izuje krizový krizový ššttáább jako svjako svůůj j pracovnpracovníí orgorgáánn, starosta , starosta 
kterkteréékoliv jinkoliv jinéé obce si mobce si můžůže ze zřříídit krizový dit krizový ššttááb (slob (složženeníí bezpebezpeččnostnnostníích rad ch rad 
a krizových a krizových ššttáábbůů je stanoveno vje stanoveno v nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 462/2000 Sb., ve zn. 462/2000 Sb., ve zněěnníí
nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 36/2003 Sb.),. 36/2003 Sb.),
uvuvááddíí, , žže pe půůsobnosti stanovensobnosti stanovenéé podle tohoto zpodle tohoto záákona krajskkona krajskéému mu úúřřadu nebo adu nebo 
hejtmanovi nebo obecnhejtmanovi nebo obecníímu mu úúřřadu obce sadu obce s rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí nebo nebo 
staroststarostůům jsou m jsou výkonem stvýkonem stáátntníí sprspráávy vvy v ppřřenesenenesenéé ppůůsobnostisobnosti,,
§§ 39, odst. 2 39, odst. 2 -- V pV přříípadech, kdy je v dobpadech, kdy je v doběě povodnpovodníí vyhlvyhlášášen stav nebezpeen stav nebezpeččíí
nebo nouzový stav, se nebo nouzový stav, se povodpovodňňovovéé komise stkomise stáávajvajíí sousouččááststíí krizovkrizovéého ho ššttáábubu
kraje a kraje a ÚÚststřřednedníí povodpovodňňovováá komise soukomise souččááststíí ÚÚststřřednedníího krizovho krizovéého ho ššttáábu.bu.
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ZZáákon kon čč. 239/2000 Sb., o integrovan. 239/2000 Sb., o integrovanéém zm zááchrannchrannéém systm systéému mu 
a o zma o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů, , v platnv platnéém znm zněěnníí

stanovstanovíí úúkolykoly krajskkrajskéého ho úúřřadu, hejtmana, obecnadu, hejtmana, obecníího ho úúřřadu obce adu obce 
ss rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí, starosty obce s, starosty obce s rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí, , 
orgorgáánnůů obce a starosty obce obce a starosty obce ppřři pi přříípravpravěě na mimona mimořřáádndnéé
ududáálosti, plosti, přři provi prováádděěnníí zzááchranných a likvidachranných a likvidaččnníích pracch pracíí
a ka k ochranochraněě obyvatelstvaobyvatelstva..
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NaNařříízenzeníí vlvláády kdy k provedenprovedeníí krizovkrizovéého zho záákona  kona  
((čč. 462/2000 Sb.),. 462/2000 Sb.), vv platnplatnéém znm zněěnníí

upravujeupravuje obsah obsah ččinnosti a sloinnosti a složženeníí bezpebezpeččnostnnostníí rady kraje, rady kraje, 
bezpebezpeččnostnnostníí rady urrady urččenenéé obceobce
obsah obsah ččinnosti a sloinnosti a složženeníí krizovkrizovéého ho ššttáábu kraje a urbu kraje a urččenenéé
obceobce
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Vyhlašování stavu nebezpečí

STAV NEBEZPESTAV NEBEZPEČČÍÍ

Jako bezodkladnJako bezodkladnéé opatopatřřeneníí mmůžůže vyhle vyhláásit hejtman kraje (primsit hejtman kraje (primáátor tor 
hl. m. Prahy), jsouhl. m. Prahy), jsou--li v pli v přříípadpaděě žživelnivelníí pohromy, ekologickpohromy, ekologickéé
nebo prnebo průůmyslovmyslovéé havhaváárie, nehody nebo jinrie, nehody nebo jinéého nebezpeho nebezpeččíí
ohroohrožženy eny žživoty, zdravivoty, zdravíí, majetek, , majetek, žživotnivotníí prostprostřřededíí, pokud , pokud 
nedosahuje intenzita ohronedosahuje intenzita ohrožženeníí znaznaččnnéého rozsahuho rozsahu a a nenneníí momožžnnéé
odvrodvráátit ohrotit ohrožženeníí bběžěžnou nou ččinnostinnostíí sprspráávnvníích ch úúřřadadůů a sloa složžek IZS.ek IZS.
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VyhlaVyhlaššovováánníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí

STAV NEBEZPESTAV NEBEZPEČČÍÍ –– podmpodmíínky vyhlnky vyhlášášeneníí

ohroohrožženeníí žživotivotůů, zdrav, zdravíí, majetku, , majetku, žživotnivotníího prostho prostřřededíí;;
intenzita ohrointenzita ohrožženeníí nedosahuje znanedosahuje značčnnéého rozsahu;ho rozsahu;
ohroohrožženeníí nelze odstranit bnelze odstranit běžěžnou nou ččinnostinnostíí sprspráávnvníích ch úúřřadadůů a sloa složžek IZS ek IZS 
(tj. za vyu(tj. za využžititíí bběžěžných oprných opráávnvněěnníí, jimi, jimižž sprspráávnvníí úúřřady a sloady a složžky IZSky IZS
disponujdisponujíí podle ppodle přřííslusluššných zných záákonkonůů –– napnapřř. z. záák. o krajk. o krajíích, obcch, obcíích, ch, 
o prevenci zo prevenci záávavažžných havných havááririíí, o po, o požžáárnrníí ochranochraněě, o ochran, o ochraněě veveřřejnejnééhoho
zdravzdravíí, veterin, veterináárnrníí zzáákon, atomový zkon, atomový záákon, o odpadech, o kon, o odpadech, o ČČeskeskéé inspekciinspekci
žživotnivotníího prostho prostřřededíí, o Policii , o Policii ČČR, o HZS R, o HZS ČČR, o IZS, o ozbrojených silR, o IZS, o ozbrojených silááchch
ČČR, o obecnR, o obecníí policii,);policii,);

* nelze* nelze--li ani za vyuli ani za využžititíí ttěěchto oprchto opráávnvněěnníí ppřřekonat mimoekonat mimořřáádnoudnou
ududáálost, stlost, stáávváá se z nse z níí krizovkrizováá situace, k jejsituace, k jejíímumužž řřeeššeneníí lze vyhllze vyhláásitsit
krizový stav.krizový stav.
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VyhlaVyhlaššovováánníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí

STAV NEBEZPESTAV NEBEZPEČČÍÍ

o vyhlo vyhlášášeneníí „„stavu nebezpestavu nebezpeččí“í“ pro pro úúzemzemíí obce nebo pro jeho obce nebo pro jeho ččáást mst můžůžee
popožžáádat dat starosta urstarosta urččenenéé obceobce (ur(urččenenáá obec obec –– viz viz §§ 15, odst. 4, p15, odst. 4, píísm. a)sm. a)
zzáákona kona čč. 240/2000 Sb., krizový z. 240/2000 Sb., krizový záákon, vkon, v platnplatnéém znm zněěnníí) ) hejtmanahejtmana
ppřřííslusluššnnéého krajeho kraje kdykoliv, kdy jsou splnkdykoliv, kdy jsou splněěny podmny podmíínky pro vyhlnky pro vyhlášášeneníí
tohoto krizovtohoto krizovéého stavu (ho stavu (§§3, odst. 1, tamt3, odst. 1, tamtééžž); ); 
posouzenposouzeníí opropráávnvněěnosti tnosti tééto to žžáádosti (tj. konkrdosti (tj. konkréétntníího stavu ho stavu řřeeššeneníí
mimomimořřáádndnéé ududáálosti a splnlosti a splněěnníí podmpodmíínek pro vyhlnek pro vyhlášášeneníí „„stavu nebezpestavu nebezpeččí“í“))
je vje věěccíí hejtmana; hejtmana; 
žžáádost by tedy mdost by tedy měěla obsahovat co nejvla obsahovat co nejvííce skutece skuteččnostnostíí, kter, kteréé hejtmanovihejtmanovi
umoumožžnníí objektivnobjektivníí posouzenposouzeníí vzniklvznikléé ududáálosti.losti.
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ŽŽáádost o vyhldost o vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí
-- nnááleležžitosti itosti --

NNááleležžitosti itosti žžáádosti dosti (nejsou stanoveny v (nejsou stanoveny v žžáádndnéém pm přředpise):edpise):

1.1. DDůůvod vod 

popis mimopopis mimořřáádndnéé ududáálosti; losti; 
objektivnobjektivníí stav vstav věěccíí, dosavadn, dosavadníí ččinnost orginnost orgáánnůů obce a sloobce a složžek IZSek IZS
kk vyvyřřeeššeneníí mimomimořřáádndnéé ududáálosti;losti;
ddůůvody provody pročč nelze tuto mimonelze tuto mimořřáádnou uddnou udáálost (tj. ohrolost (tj. ohrožženeníí chrchráánněěnýchných
hodnot) odvrhodnot) odvráátit btit běžěžnou nou ččinnostinnostíí ttěěchto orgchto orgáánnůů a sloa složžek IZS ek IZS 
(na z(na záákladkladěě jejich zjejich záákonnkonnéé ppůůsobnosti);sobnosti);
rozhodnutrozhodnutíí o vyhlo vyhlášášeneníí musmusíí obsahovat důvod vyhlášení.
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ŽŽáádost o vyhldost o vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí
-- nnááleležžitosti itosti --

2.2. Doba trvDoba trváánníí

ppřředpokledpokláádandanáá doba, na kterou by mdoba, na kterou by měěl být l být „„stav nebezpestav nebezpeččí“í“ vyhlvyhlášášen en 
(tj. dokdy lze p(tj. dokdy lze přředpokledpokláádat ndat náávrat do revrat do režžimu imu řřeeššeneníí ttééto situace to situace „„bběžěžnou nou 
ččinnostinností“í“, max. lze vyhl, max. lze vyhláásit na 30 dnsit na 30 dnůů); ); 
ppřředpokledpoklááddáá se, se, žže stav nebezpee stav nebezpeččíí by mby měěl hejtman vyhll hejtman vyhláásit neprodlensit neprodleněě
po dorupo doruččeneníí žžáádosti a zvdosti a zváážženeníí vvššech okolnostech okolnostíí (nap(napřř. t. tééžž svolsvoláánníí
BezpeBezpeččnostnnostníí rady kraje);rady kraje);
doba trvdoba trváánníí musmusíí být v rozhodnutbýt v rozhodnutíí o vyhlo vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí stanovena stanovena 
ppřřesnesněě (nap(napřř. od 16.00 hodin dne . od 16.00 hodin dne …… do 24.00 hodin dnedo 24.00 hodin dne……););

ProdlouProdloužženeníí doby trvdoby trváánníí
rozhodnutrozhodnutíím hejtmana, pokud nepm hejtmana, pokud nepřřesesááhne 30 dnhne 30 dnůů;;
nad 30 dnnad 30 dnůů se souhlasem vlse souhlasem vláády (vdy (vččas poas požžáádat MV, materidat MV, materiáál do vll do vláády).dy).
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ŽŽáádost o vyhldost o vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí
-- nnááleležžitosti itosti --

3.3. ÚÚzemzemíí, pro kter, pro kteréé je tje třřeba eba „„stav nebezpestav nebezpeččí“í“ vyhlvyhláásitsit

obce nebo obec, pobce nebo obec, přřííp. konkrp. konkréétntníí katastrkatastráálnlníí úúzemzemíí obce, kde je tobce, kde je třřeba eba 
provprovéést nebo uplatst nebo uplatňňovat dopad krizových opatovat dopad krizových opatřřeneníí;;
je moje možžnnéé vyhlvyhláásit na sit na úúzemzemíí celceléého kraje.ho kraje.
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ŽŽáádost o vyhldost o vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí
-- nnááleležžitosti itosti --

4.4. DoporuDoporuččenenáá krizovkrizováá opatopatřřeneníí, jejich rozsah, jejich rozsah

vychvycháázet zzet z krizovkrizovéého zho záákona, kona, §§ 14, odst. 5 a 6, ale tak14, odst. 5 a 6, ale takéé opatopatřřeneníí
k zabezpek zabezpeččeneníí plnplněěnníí úúkolkolůů stanovených stanovených §§ 14 odst. 3, opat14 odst. 3, opatřřeneníí
hospodhospodáářřskskáá, regula, regulaččnníí (viz z(viz záák. k. čč. 241/2000 Sb.), z. 241/2000 Sb.), záásobovsobováánníí pitnou pitnou 
vodou (dle zvodou (dle záák. k. čč. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizac. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacíích),ch),
ukluklááddáánníí pracovnpracovníí výpomoci nebo povinnosti poskytnout vvýpomoci nebo povinnosti poskytnout věěcncnéé
prostprostřředky k edky k řřeeššeneníí krizovkrizovéé situace,situace,
nanařříídit bezodkladndit bezodkladnéé provprováádděěnníí staveb, stavebnstaveb, stavebníích pracch pracíí, ter, teréénnnníích ch úúprav prav 
nebo odstranebo odstraňňovováánníí staveb za staveb za úúččelem zmelem zmíírnrněěnníí nebo odvrnebo odvráácenceníí ohroohrožženeníí,,
nanařříídit hldit hlášášeneníí ppřřechodnechodnéé zmzměěny pobytu osob (= opuny pobytu osob (= opuššttěěnníí mmíísta trvalsta trvaléého ho 
pobytu osoby, k npobytu osoby, k něěmumužž je hlje hlášášena v mena v mííststěě, ze kter, ze kteréého byla organizovanho byla organizovaněě
evakuovevakuováána nebo kterna nebo kteréé o svo svéé vvůůli opustila z dli opustila z důůvodu ohrovodu ohrožženeníí svsvéého ho 
žživota nebo zdravivota nebo zdravíí, pokud tato zm, pokud tato změěna pobytu bude delna pobytu bude delšíší nenežž 3 dny)3 dny)
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ŽŽáádost o vyhldost o vyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí
-- nnááleležžitosti itosti --

4.4. DoporuDoporuččenenáá krizovkrizováá opatopatřřeneníí, jejich rozsah (pokra, jejich rozsah (pokraččovováánníí))

nanařříídit vykondit vykonáávváánníí ppééčče o de o děěti a mlti a mláádedežž, pokud tuto p, pokud tuto pééčči nemohou i nemohou 
v krizovv krizovéé situaci vykonsituaci vykonáávat rodivat rodičče nebo jiný ze nebo jiný záákonný zkonný záástupce (blstupce (blíížže viz e viz 
vyhlvyhlášáška Mka MŠŠMT MT čč. 281/2001 Sb., k proveden. 281/2001 Sb., k provedeníí krizovkrizovéého zho záákona),kona),
zajistit pzajistit přřednostnednostníí zzáásobovsobováánníí dděětských a zdravotnických zatských a zdravotnických zařříízenzeníí
a ozbrojených bezpea ozbrojených bezpeččnostnnostníích a hasich a hasiččských zských zááchranných sborchranných sborůů,,
zabezpezabezpeččit nit nááhradnhradníí zpzpůůsob rozhodovsob rozhodováánníí o do dáávkvkáách socich sociáálnlníího ho 
zabezpezabezpeččeneníí (p(pééčče) a jejich výplate) a jejich výplatěě;;

krizovkrizováá opatopatřřeneníí musmusíí být součástí rozhodnutí o vyhlášení;
změna (doplnění) krizových opatření musí být vyhlášena novým 
rozhodnutím.
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VyhlaVyhlaššovováánníí nouzovnouzovéého stavuho stavu

NOUZOVÝ STAVNOUZOVÝ STAV mmůžůže vyhle vyhláásit vlsit vlááda vda v ppřříípadpaděě žživelnivelníích pohrom, ch pohrom, 
ekologických nebo prekologických nebo průůmyslových havmyslových havááririíí, nehod nebo jin, nehod nebo jinéého nebezpeho nebezpeččíí, , 
kterkteréé ve znave značčnnéém rozsahu m rozsahu ohroohrožžujujíí žživoty, zdravivoty, zdravíí nebo majetkovnebo majetkovéé
hodnoty anebo vnithodnoty anebo vnitřřnníí popořřáádek a bezpedek a bezpeččnostnost., ., 
hrozhrozíí--li li nebezpenebezpeččíí zz prodlenprodleníí, m, můžůže e nouzový stavnouzový stav vyhlvyhláásit sit premipremiéérr, jeho , jeho 
rozhodnutrozhodnutíí pak muspak musíí vlvlááda do 24 hodin potvrdit nebo zruda do 24 hodin potvrdit nebo zruššit,it,
nouzový stavnouzový stav se mse můžůže vyhle vyhláásit jen ssit jen s uvedenuvedeníím dm důůvodvodůů, na ur, na urččitou dobu itou dobu 
((nejdnejdééle na 30 dnle na 30 dnůů –– prodlouprodloužženeníí momožžnnéé jen po pjen po přředchozedchozíím souhlasu m souhlasu 
PoslaneckPoslaneckéé snsněěmovny Parlamentu movny Parlamentu ČČR) a pro urR) a pro urččititéé úúzemzemíí, , 
RozhodnutRozhodnutíí o vyhlo vyhlášášeneníí nouzovnouzovéého stavu seho stavu se otiskuje ve Sbotiskuje ve Sbíírce zrce záákonkonůů
(tj. vyhla(tj. vyhlaššuje se stejnuje se stejněě jako zjako záákon) a dkon) a dáále se zvele se zveřřejejňňuje vuje v hromadných hromadných 
sdsděělovaclovacíích prostch prostřředcedcíích,ch,
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VyhlaVyhlaššovováánníí nouzovnouzovéého stavuho stavu
upraveno upraveno úústavnstavníím zm záákonem konem čč.110/1998 Sb., o bezpe.110/1998 Sb., o bezpeččnosti nosti ČČR (R (ččl. 2, 5, 6 l. 2, 5, 6 
a 12)a 12)
daldalšíší podrobnosti (zejmpodrobnosti (zejmééna obsah tzv. krizových opatna obsah tzv. krizových opatřřeneníí nanařřizovaných izovaných 
vlvláádou vdou v souvislosti ssouvislosti s vyhlvyhlášášeneníím m nouzovnouzovéého stavuho stavu) jsou uvedeny v) jsou uvedeny v zzáákonkoněě
čč. 240/2000 Sb., krizový z. 240/2000 Sb., krizový záákon (kon (§§ 6),6),
od doby zavedenod doby zavedeníí tohoto krizovtohoto krizovéého stavu (tj. od roku 1998) byl ho stavu (tj. od roku 1998) byl nouzový nouzový 
stavstav vyhlvyhlášášenen
–– v srpnu 2002  v srpnu 2002  -- pro pro úúzemzemíí hl.m. Prahy, Sthl.m. Prahy, Střředoedoččeskeskéého, Jihoho, Jihoččeskeskéého, ho, 

PlzePlzeňňskskéého, Karlovarskho, Karlovarskéého a ho a ÚÚstecksteckéého kraje ho kraje -- vv souvislosti souvislosti 
ss povodnpovodněěmi,mi,

–– v dubnu 2006 v dubnu 2006 -- pro pro úúzemzemíí JihoJihoččeskeskéého, Stho, Střředoedoččeskeskéého, ho, ÚÚstecksteckéého, ho, 
PardubickPardubickéého, Jihomoravskho, Jihomoravskéého, Olomouckho, Olomouckéého a Zlho a Zlíínsknskéého kraje ho kraje –– opopěět t 
vv souvislosti ssouvislosti s jarnjarníími povodnmi povodněěmi,mi,

–– vv lednu 2007 lednu 2007 -- pro pro úúzemzemíí JihoJihoččeskeskéého, Plzeho, Plzeňňskskéého, Karlovarskho, Karlovarskéého, ho, 
LibereckLibereckéého kraje a kraje Vysoho kraje a kraje Vysoččina a dina a dáále pro urle pro urččenenéé okresy okresy 
StStřředoedoččeskeskéého, Krho, Kráálovlovééhradeckhradeckéého a Moravskoslezskho a Moravskoslezskéého kraje ho kraje ––
vv ddůůsledku rozssledku rozsááhlhléé žživelnivelníí pohromy,pohromy,

§§ 3 odst. 5 krizov3 odst. 5 krizovéého zho záákona stanovkona stanovíí, , žže e „„NenNeníí--li moli možžnnéé úúččelnelněě odvrodvráátit tit 
vzniklvznikléé ohroohrožženeníí v rv ráámci stavu nebezpemci stavu nebezpeččíí, hejtman neprodlen, hejtman neprodleněě popožžááddáá
vlvláádu o vyhldu o vyhlášášeneníí nouzovnouzovéého stavu.ho stavu.““
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JUDr. Jan SOVIJUDr. Jan SOVIŠŠ
ÚÚřřad vlad vláády dy ČČRR
Odbor obrany a bezpeOdbor obrany a bezpeččnosti nosti –– sekretarisekretariáát BRSt BRS
Tel.: 224Tel.: 224 002002 713713
EE--mail: mail: sovissovis..janjan@@vladavlada..czcz
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