
Příloha 1: Svobodný přístup k informacím v oblasti ochrany obyvatelstva 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Zákon stanovuje, že každá fyzická osoba pobývající na území České republiky má 

právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí 

instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech 
1
. 

Povinnost seznámit právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva je pak úkolem 

příslušného obecního úřadu
2
. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 

 S návazností na zákon o IZS je zde stanoveno, že fyzické osoby pobývající na území 

ČR mají právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně 

jejich životů, zdraví a majetku
3
. 

 Zákon dále stanovuje povinnost obecnímu úřadu seznámit právnické a fyzické osoby s 

charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich 

provedení
4
. 

 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Vyhláška byla vydána jako prováděcí předpis k zákonu o IZS, aby stanovila některé 

podrobnosti k přípravě a úkolům ochrany obyvatelstva. Mimo jiné specifikuje způsoby 

informování právnických osob a fyzických a o charakteru možného ohrožení. Informování má 

být realizováno zejména: 

- hromadnými informačními prostředky, 

- letáky a informačními brožurami, 

- ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému,  

- besedami s obyvatelstvem
5
 

Informace by měly především zahrnovat údaje o: 

- zdrojích rizik vzniku MU a s tím souvisejících preventivních opatřeních, 

- činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení MU, 
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- opatřeních ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, individuální ochrana a 

nouzové přežití), 

- sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a organizaci humanitární pomoci
6
 

 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření  

 Zákon stanovuje držitelům povolení k provozu jaderného (ionizujícího) zařízení 

povinnost poskytovat veřejnosti informace o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
7
. 

Výjimku tvoří informace, které jsou předmětem státního, služebního nebo obchodního 

tajemství. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

 Tento zákon upravuje podmínky provozování objektů s výskytem nebezpečných 

chemických látek. Zákon mimo jiné ukládá povinnosti krajským úřadům veřejně projednávat 

návrhy
8
. 

- bezpečnostních programů, 

- bezpečnostních zpráv, 

- vnějších havarijních plánů. 

Tato povinnost se vztahuje i na projednávání aktualizací těchto dokumentů. Návrhy jsou dále 

zasílány dotčeným orgánům a obcím, kdy ve stanovené lhůtě může každá právnická nebo 

fyzická osoba uplatnit písemné vyjádření k těmto návrhům. 
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Příloha 2: Hodnocení plánu konkrétních činností havarijního plánu kraje 

 

Plán vyrozumění 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události 

složkám IZS orgánům státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám, které jsou zařazeny do plánů vyrozumění v rámci havarijních plánů [3].  

V tomto plánu jsou uvedeny kontaktní údaje na osoby zahrnuté do těchto plánů a dále 

způsoby jejich vyrozumění. Doporučuji neposkytovat podrobnosti krizové komunikace. 

Kontaktní a osobní údaje osob zahrnutých do plánu jsou chráněny zákonem
9
. Komplexní 

provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti jsou podle předpisu
10

 utajovanou informací. 

 

Traumatologický plán 

Účelem traumatologického plánu je zabezpečení odborné neodkladné zdravotní péče a 

odborného lékařského vyšetření při MU a v případě hromadného postižení osob. 

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen zpracovat traumatologický plán podle 

zákona
11

. HZS poskytuje podle zákona
12

 informace o připravených krizových opatřeních a 

způsobu jejich provedení. Informace, které by neměl poskytnout, jsou např. vnitřní pokyny 

organizace k provádění úkolů plánu, podrobnosti krizové komunikace. 

 

Plán varování obyvatelstva 

Varování je chápáno jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva [3]. 

Podrobnosti o varování obyvatelstva jsou uvedeny ve vyhlášce
13

. Tyto informace mohou být 

poskytovány. 
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Plán ukrytí obyvatelstva 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí neodkladné ochranné opatření, které se podle 

charakteru nebezpečné látky připravuje jako bezprostřední reakce obyvatelstva na varování 

[3].  

V plánu ukrytí obyvatelstva se vyskytují informace, které mohou být poskytovány. 

 

Plán individuální ochrany obyvatelstva 

V tomto plánu jsou uvedeny informace, které jsou běžně přístupné. HZS informuje o 

opatřeních individuální ochrany obyvatelstva pomocí letáků, brožur a besed s obyvatelstvem. 

Detailnější popis je uveden ve vyhlášce
14

. 

 

Plán evakuace obyvatelstva 

Plán evakuace obyvatelstva je základním nástrojem přípravy a řízení evakuace osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostředí [3].  

Podrobný popis provádění a zabezpečení evakuace je uveden ve vyhlášce
15

. Informace 

v tomto plánu, jsou veřejnosti přístupné. 

 

Plán nouzového přežití obyvatelstva 

Nouzové přežití obyvatelstva je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při 

MU nebo KS. Zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn 

činností a postupů věcně přístupných orgánů státní správy a samosprávy, dalších dotčených 

subjektů a samotných občanů, které se realizují s cílem minimalizovat negativní dopady MU 

nebo KS na zdraví a životy postiženého obyvatelstva [3]. 

V těchto plánech jsou uvedeny informace o poskytovatelích prostředků pro nouzové 

přežití. Příslušný orgán by neměl poskytovat informace o právnických a podnikajících 

fyzických osobách, které by mohly vést k vyzrazení obchodního tajemství
16

 a mohly by 

poškodit podnikatelský záměr. Neměly by se poskytovat informace o kritické infrastruktuře, jež by 

měly být označovány jako zvláštní skutečnosti
17

. Ministerstvo zemědělství neposkytuje informace 

o strategických zásobách potravin, protože tyto informace jsou označovány jako utajované
18

. 
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Plán monitorování 

Monitoruje se situace hydrologická včetně povodňové, meteorologická a klimatická, 

radiační a chemická. Dále se realizuje měření čistoty ovzduší a vod, výsky epidemie či 

epizootie a dalších. Informace tohoto plánu jsou běžně dostupné na webových stránkách 

Krajských hygienických stanic a jiných subjektů provádějících monitorování, které výsledky 

monitorování zveřejňují. Ovšem přehled stacionárních a mobilních prostředků a jejich 

rozmístění je informace, která by se poskytovat neměla. V případě zneužití informace by 

mohla být narušena nebo znemožněna činnost orgánů provádějících monitorování. 

Doporučuji tyto informace označovat jako zvláštní skutečnosti. 

 

Pohotovostní plán veterinárních opatření 

Pohotovostní plán veterinárních opatření slouží pro případ vzniku nebezpečných nákaz 

podle zákona 166/1999. Veterinární správa shromažďuje informace a připravuje pohotovostní 

plán [18].  

V pohotovostním plánu jsou uvedeny údaje o osobách zahrnutých do plánu, tyto údaje 

by neměly být poskytovány
19

. Dále jsou zde údaje o chovech zvířat a podrobnostech provozu, 

které by mohli v případě zneužití vést k narušení podnikatelského záměru. Tyto informace by 

neměly být poskytovány. Další informace, které by neměly být poskytnuty, jsou vnitřní 

pokyny jednotlivých subjektu, připravených pro vykonávání úkolů pohotovostního plánu 

veterinárních opatření. 

 

Plán veřejného pořádku a bezpečnosti 

Základním cílem plánu veřejného pořádku a bezpečnosti je vytvořit všestranné 

předpoklady k zajištění plnění úkolů Policie ČR jako základní složky IZS při vzniku a řešení 

MU nebo KS. Úkoly a zodpovědnost jsou v plánu řešeny obecně, neboť Policie ČR při 

provádění záchranných a likvidačních prací a při řešení krizových situací se řídí katalogem 

typových činností IZS
20

. Mnoho činností Policie ČR k zajištění veřejného pořádku a 

bezpečnosti je podle předpisu
21

 označováno jako utajovaná informace. 
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Plán ochrany kulturních památek 

Cílem plánu ochrany kulturních památek je zabezpečit ochranu kulturních památek 

před nežádoucími vlivy MU nebo KS [19].  

Informace o plánu ochrany kulturních památek by poskytovány být neměly, zneužití 

této informace by mohlo vést k znemožnění ochrany kulturních památek. Patří sem informace 

i z podnikatelského prostředí subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost v této oblasti. 

Podle vyhlášky
22

 je zřejmé, že plán je návod jak například uskutečnit krádež významných 

kulturních památek. Podle zákona
23

 není poskytovatel povinen tyto informace poskytovat.  

 

Plán hygienických a protiepidemických opatření 

Tento plán zpracovává krajská hygienická stanice ve spolupráci s orgánem veřejného 

zdraví [20].  

Například na stránkách Krajské hygienické stanice
24

 Jihomoravského kraje, jsou 

uvedeny obecné podklady pro řešení mimořádných a krizových situací. Jsou zde uvedeny 

postupy a činnosti jak budou zainteresované orgány řešit mimořádnou nebo krizovou situaci. 

Tyto podklady jsou však zpracovány v obecném znění, i přesto jsou tyto informace 

dostačující a obsáhlé. Poskytnutí detailnějších informací by mohlo znemožnit nebo omezit 

činnost orgánů zahrnutých do plánu hygienických a protiepidemických opatření
25

. Povinný 

subjekt by neměl poskytovat informace, které se vztahují k vnitřním pokynům organizace. 

Neměly by poskytovat osobní údaje o pracovnících, na které se vztahuje zákon o ochraně 

osobních údajů.  

 

Plán komunikace s veřejností hromadnými informačními prostředky 

Základní úkoly komunikace s veřejností jsou varování, vyrozumění a poskytování informací, 

jejichž obsahem jsou kromě potřebných aktuálních informací o situaci i nutné informace, 

potřebné k usměrnění chování obyvatelstva.  

V tomto plánu by neměly být poskytovány informace, jejichž zneužití by mohlo vést 

k narušení činnosti provozovatelů hromadných informačních údajů
26

.  
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Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události 

Plán odstranění odpadů vzniklých při MU se zpracovává za účelem stanovení způsobu 

odstranění odpadů a určení složek provádějících odstranění odpadů. Tyto informace mohou 

být poskytovány. 

 

 

  



Příloha 3: Hodnocení plánu konkrétních činností vnějšího havarijního 

plánu  

 

Plán vyrozumění 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události 

složkám IZS orgánům státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám, které jsou zařazeny do plánů vyrozumění v rámci vnějších havarijních plánů [3].  

Konkrétní osobní údaje a podrobnosti krizové komunikace, jsou informace, které by se 

poskytovat neměly. 

 

Plán varování obyvatelstva 

V plánu jsou obsaženy informace veřejnosti přístupné. 

 

Plán záchranných a likvidačních prací 

Některé informace obsažené v tomto plánu by měly zůstat veřejnosti nepřístupné a to 

ty informace, které se vztahují k vnitřním organizačním pokynům orgánů krizového řízení 

nebo podrobnosti krizové komunikace. Dále by neměly být poskytovány informace, které jsou 

obchodním tajemstvím PO a PFO zahrnutých do VHP a nebo by měly špatný dopad na jejich 

podnikatelský záměr. 

 

Plán ukrytí obyvatelstva 

V plánu jsou obsaženy informace veřejnosti přístupné. 

 

Plán jodové profylaxe 

V tomto plánu jsou obsaženy informace, které jsou veřejnosti přístupné. Informace v 

plánu jsou detailně zpracovány tak, aby bylo zřejmé, jak mají občané profylaxi provádět a aby 

věděli, jak se profylaxe vyhlašuje. 

 

Plán evakuace osob 

V plánu jsou obsaženy informace veřejnosti přístupné. 

 

 



Plán individuální ochrany obyvatelstva 

V plánu jsou obsaženy informace veřejnosti přístupné. 

Plán dekontaminace 

V plánu dekontaminace by neměly být poskytovány údaje, které se vztahují výhradně 

k vnitřním pokynům složek zahrnutých do plánu. Dále osobní údaje a podrobnosti krizové 

komunikace. 

 

Plán monitorování 

Přehled stacionárních a mobilních prostředků a jejich rozmístění je informace, která by 

se poskytovat neměla. V případě zneužití informace by mohla být narušena nebo znemožněna 

činnost orgánů provádějících monitorování. Doporučuji tyto informace označovat jako 

zvláštní skutečnosti. 

 

Plán regulace pohybu osob a vozidel 

Podrobnosti činnosti Policie ČR, jež zajišťuje plynulost silničního provozu
27

, jsou 

označovány jako utajované informace. 

 

Traumatologický plán 

Ve VHP jsou uvedeny kontakty na specializovaná zdravotnická zařízení. Způsoby a 

postupy zdravotnické pomoci jsou vnitřní pokyny těchto orgánů. Osobní údaje a podrobnosti 

krizové komunikace by poskytovány být neměly. 

 

Pohotovostní plán veterinárních opatření 

V pohotovostním plánu jsou uvedeny údaje o osobách zahrnutých do plánu, tyto údaje 

by neměly být poskytovány
28

. Dále jsou zde údaje o chovech zvířat a podrobnostech provozu, 

které by mohly v případě zneužití vést k narušení podnikatelského záměru
29

. Tyto informace 

by neměly být poskytovány. Další informace, které by neměly být poskytnuty, jsou vnitřní 

pokyny jednotlivých subjektu, připravených pro vykonávání úkolů pohotovostního plánu 

veterinárních opatření. 
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Plán regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody 

V tomto plánu by neměly být poskytovány informace o provozovatelích, se kterými 

jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí nezbytného zásobování, jelikož by tyto informace mohly 

poškodit podnikatelský záměr těchto poskytovatelů. Dále Ministerstvo zemědělství 

neposkytuje informace o strategických zásobách potravin, protože tyto informace jsou 

označovány jako utajované
30

. 

 

Plán opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti 

V plánu jsou obsaženy informace veřejnosti přístupné. 

 

Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

Základním cílem plánu veřejného pořádku a bezpečnosti je vytvořit všestranné 

předpoklady k zajištění plnění úkolů Policie ČR jako základní složky IZS při vzniku a řešení 

MU nebo KS. Úkoly a zodpovědnost jsou v plánu řešeny obecně, neboť Policie ČR při 

provádění záchranných a likvidačních prací a při řešení krizových situací se řídí katalogem 

typových činností IZS
31

. Mnoho činností Policie ČR k zajištění veřejného pořádku a 

bezpečnosti je podle předpisu
32

 označováno jako utajovaná informace. 

 

Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky 

Základní úkoly komunikace s veřejností jsou varování, vyrozumění a poskytování 

informací, jejichž obsahem jsou kromě potřebných aktuálních informací o situaci i nutné 

informace, potřebné k usměrnění chování obyvatelstva [3].  

V tomto plánu by neměly být poskytovány informace, jejichž zneužití by mohlo vést 

k narušení činnosti provozovatelů hromadných informačních údajů
33

.  
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