
 

 

Příloha 1 Oprávnění vlády při krizových stavech 

Nouzový stav 

Jestliže vláda vyhlásí nouzový stav při vzniku živelních pohrom, havárií, nehod nebo jiném 

nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy a zdraví osob, majetek nebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost, je oprávněna nařídit:[3]  

• evakuaci obyvatelstva a majetku, 

• uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky, 

• zákaz vstupu, pobytu a pohybu, 

• povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, 

• bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb a porostů, 

• přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 

• vykonávání péče o děti a mládež, 

• nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k realizaci krizových 

opatření, 

• přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení; složek 

podílejících se na plnění krizových opatření (ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a 

složky integrovaného záchranného systému) a prvků kritické infrastruktury 

v nezbytném rozsahu. 

Tato oprávnění může využít pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu.[3]  

Stav ohrožení státu 

V době trvání stavu ohrožení státu je vláda oprávněna nařídit všechna opatření jako v případě 

nouzového stavu. Dále může nařídit:[3]  

• omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva, 

• omezení vstupu do státu osobám, které nejsou občany České republiky, 

• zvýšení četnosti kontroly v oblasti zabezpečení skladovaných nebezpečných 

chemických látek, biologických agens, střelných zbraní, munice, výbušnin, jaderného 

materiálu a zdrojů ionizujícího záření. 

  



 

 

Příloha 2 Úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jakožto orgány krizového řízení, plní v rámci 

zajištění připravenosti na řešení krizových situací následující úkoly:[3]  

• zřizování pracoviště krizového řízení, 

• zřizování krizového štábu jako pracovního orgánu, 

• zajištění provedení odborných prací v rámci jejich působností, které vyžádá jiné 

ministerstvo, 

• zpracování krizového plánu, který schvaluje ministr nebo vedoucí ústředního 

správního úřadu, 

• vyžadování podkladů od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností, 

• poskytování podkladů ostatním ministerstvům, krajským a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností, 

• stanovení povinnosti poskytnout podklady pro zpracování krizových plánů krajů 

správním úřadům, které jim jsou podřízeny, 

• spravování souhrnu možných zdrojů rizik, analyzování ohrožení a eliminování 

nedostatků, které by mohly zapříčinit vznik krizové situace, 

• rozhodování, které činnosti budou realizovány při řešení krizových situací, 

• vytváření podmínek, podle kterých bude probíhat nouzová komunikace s jinými 

správními úřady, obcemi, právnickými a fyzickými osobami, 

• zjišťování informací z informačních systémů veřejné správy, které mají ve své správě, 

bezplatně a bez odkladu, v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění připravenosti a 

řešení krizových situací, 

• organizování bezodkladných oprav veřejných zařízení, které jsou nezbytné pro přežití 

obyvatelstva a pro fungování veřejné správy. 

  



 

 

Příloha 3 Oprávnění hejtmana za krizových stavů 

Při vyhlášení stavu nebezpečí má hejtman kraje oprávnění:[3]  

• nařídit pro řešení krizové situace pracovní povinnost, výpomoc, popř. poskytnutí 

věcného prostředku 

• nařídit bezodkladnou výstavbu nebo odstraňování staveb, terénních úprav nebo 

odstraňování porostů ke snížení ohrožení krizové situace, 

• uložit výkon péče o mládež, v případě, že jí nemohou zajistit rodiče nebo zákonný 

zástupce, 

• uložit přednostní zásobování subjektů, které se podílejí na plnění krizových opatření, 

• nařídit hlášení o přechodné změně pobytu osob, 

• stanovit náhradní způsob rozhodování a vyplácení dávek sociální péče, 

• ustanovit zákaz vstupu na vymezené místo, zákaz pobytu a pohybu na vymezeném 

území, 

• nařídit evakuaci obyvatelstva. 

Za nouzového stavu a stavu ohrožení státu má hejtman oprávnění nařídit stejná opatření jako 

při stavu nebezpečí v případě, že dosud nebyla nařízena vládou. Pokud vláda opatření již 

nařídila, je povinností hejtmana zajistit realizaci těchto opatření na úrovni kraje.[3][11]  

 

 

 

  



 

 

Příloha 4 Složení krizových štábů na Slovensku 

Složení ústředního krizového štábu [21]  

Složení krizového štábu obvodního úřadu v sídle kraje na Slovensku [21]  

 

místopředseda 
ministr zahraničních věcí 

ministr obrany 

předseda ÚKŠ 
 ministr vnitra 

tajemník 
generální ředitel 

SKMCO 

členové 
zástupci ministerstev a 

ostatních ÚOSS 

sekretariát ÚKŠ 
SKMCO MV SR 

ústřední 
povodňová komise 

Legenda 

ÚKŠ  ústřední krizový štáb 
ÚOSS  ústřední orgány státní správy 
MV Ministerstvo vnitra 
SR Slovenská republika 
SKMCO sekce krizového managementu a civilní ochrany 

místopředseda 
vedoucí odboru CO a KŘ  

předseda KŠ 
předseda úřadu 

tajemník 
určený vedoucím odboru 

CO a KŘ 

členové 
 

sekretariát  
odbor CO a KŘ KÚ 

povodňová komise 

Legenda 

CO civilní ochrana 
KŘ krizové řízení 
KÚ  krajský úřad 

obvodní úřad 
v sídle kraje 

krizový štáb 

pandemické 
středisko 

pracoviště 
sekretariátu 

řídicí skupina 

informační 
skupina 

operační skupina 

zabezpečovací 
skupina 

bezpečnostní rada 
kraje 



 

 

Složení krizového štábu obvodního úřadu na Slovensku [21]  

 

místopředseda 
zástupce předsedy ObÚ 

předseda KŠ 
předseda ObÚ 

tajemník 
určený předsedou ObÚ 

členové 
 

sekretariát  
odbor CO a KŘ ObÚ 

povodňová komise 

Legenda 

CO civilní ochrana 
KŘ krizové řízení 
ObÚ obvodní úřad 

obvodní úřad 
bezpečnostní rada 

obvodu 

krizový štáb obvodního úřadu 

pracoviště 
sekretariátu 

řídicí skupina 

informační 
skupina 

operační skupina 

zabezpečovací 
skupina 


