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Práce se věnuje struktuře systému krizového řízení v České republice. Jsou zde uvedeny 

základní právní předpisy oblasti krizového managementu. Práce je zaměřena na popis výkonu 

státní správy a územní samosprávy v České republice. Dále popisuje povinnosti subjektů 

krizového řízení a způsob jejich výkonu. 
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1 Úvod 

Termín krizový management byl poprvé pouţit v době Karibské krize v roce 1962. 

Hlavním cílem pracovního kolektivu prezidenta J. F. Kennedyho, pracovně nazývaným „crisis 

management“, v té době bylo omezovat rizika vedoucí ke vzájemné konfrontaci. V dalším 

období byl tento termín převzat do terminologie NATO a prakticky po celou dobu studené 

války byl nástrojem pro řešení různých krizových situací vojenského charakteru, vzniklých 

ve vztazích mezi NATO a Varšavskou smlouvou. [15] 

Rok 1991 byl z hlediska vývoje krizového managementu průlomovým. 30. 6. 1991 

na zasedání nejvyšších orgánů Varšavské smlouvy v Praze toto politicko- vojenské uskupení 

ukončilo svoji činnost. V listopadu 1991 na zasedání v Římě zveřejnilo NATO novou 

strategickou koncepci a Deklaraci o míru a spolupráci. Nová role NATO v oblasti zvládání 

krizí a udrţování míru zákonitě vedla i ke změně chápání pojmu krizový management. Proces 

zvládání krizí uţ se netýká pouze vojenských hrozeb a rizik, ale týká se celého kontinua 

latentních i reálných vojenských i nevojenských hrozeb a ohroţení. [15] 

Krizový management má tedy dva rozměry. Z mezinárodního pohledu zvaţování druhů 

mimořádných nebo krizových situací mohou být chápány jako situace ohroţující prvořadé 

hodnoty, zájmy nebo cíle státu. Nebo z pohledu státu je mimořádná nebo krizová situace, 

jestliţe jsou bezprostředně ohroţeny demokratické základy státu, svrchovanost a územní 

celistvost státu, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, ţivoty a zdraví 

velkého počtu obyvatel, je ohroţen ve velkém rozsahu majetek, ţivotní prostředí nebo plnění 

mezinárodních závazků, přičemţ ohroţení nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit 

běţnou činností orgánů krizového řízení a integrovaného záchranného systému.[16] 

Krizovým řízením v České republice se podle zákona č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), rozumí souhrn řídících činností věcně 

příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové 

situace a řešením krizové situace. 

1.1 Cíle práce 

Na krizové řízení v České republice lze pohlíţet z několika pohledů. Od legislativního 

podkladu pro existenci a funkci orgánů krizového řízení. Přes zákonem daná práva 
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a povinnosti těchto subjektů, k provádění opatření v oblasti krizového řízení. Aţ po organizaci 

výkonu jejich funkce. 

Cíle práce tedy jsou: 

1. Určit orgány státní správy a územní samosprávy odpovědné v oblasti krizového řízení 

2. Definovat právní základ jejich vzniku a výkonu krizového řízení 

3. Graficky zpracovat strukturu systému krizového řízení 

4. Zhodnotit systém krizového řízení v České republice 

1.2 Způsob zpracování 

Postup zpracování je v několika krocích. Za prvé, definovat způsob výkonu státní správy 

a územní samosprávy v České republice. Tento výkon je uskutečňován orgány státní správy 

a územní samosprávy. Tomuto tématu je věnována kapitola: Státní správa a územní 

samospráva ČR. 

Za druhé, z orgánů státní správy a územní samosprávy jsou zákonem definovány 

subjekty, kterým jsou dány v systému krizového řízení práva a povinnosti. Tomuto tématu 

je věnována kapitola: Systém krizového řízení ČR. 

A za třetí, subjekty krizového řízení v ČR vykonávají svoji působnost za pomoci svých 

dalších orgánů, čemuţ je věnována kapitola: Struktura krizového řízení ČR. 

Pro shromáţdění právních předpisů jsem vyuţil Portál veřejné správy České republiky[8], 

kde jsou volně přístupné předpisy poskytovány v aktuálním znění, to znamená 

se zapracovanými novelizacemi. Proto jsou veškeré předpisy, v práci zmíněné, myšleny 

ve znění pozdějších předpisů, není-li v textu uvedeno jinak. 

Subjekty krizového řízení jsou orgány krizového řízení uvedené v zákoně č:240/2000 Sb.  

Schéma struktury krizového řízení v ČR je inspirováno mnoţstvím zdrojů, které jsou 

uvedeny v seznamu pouţité literatury. Struktura je rozdělena podle úrovně řízení do tří částí 

na ústřední, krajskou a úroveň obce s rozšířenou působností. Ke kaţdé části struktury 

je vytvořen diagram pro snadnější orientaci. 
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2 Státní správa a územní samospráva v ČR 

Dne 16. 12. 1992 přijala Česká národní rada Ústavu České republiky. V tisícileté historii 

české státnosti je to první ústava, jeţ byla přijata pro Českou republiku jako svrchovaný 

a samostatný stát v mezinárodním společenství. Ústava ČR byla publikována ve Sbírce 

zákonů ČR pod č. 1/1993 Sb. s účinností od 1. 1. 1993. [1] 

Ústava ČR v článku 2 uvádí, ţe lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává 

prostřednictvím orgánů moci zákonodárné (hlava II), výkonné (hlava III) a soudní (hlava IV).  

Hlava V se věnuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, hlava šestá České národní bance, hlava 

sedmá územní samosprávě a hlava osmá přechodným a závěrečným ustanovením. 

Z pohledu krizového řízení dává článek 79 vzniknout ministerstvům a jiným ústředním 

správním orgánům a hlava sedmá krajům a obcím jako vyšším a základním samosprávním 

celkům. 

2.1 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Podle Ústavy České republiky článku 79 mohou být ministerstva a jiné správní úřady 

zřízeny pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon České národní rady číslo 2/1969 Sb., 

O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Zákon 

definuje zřízení 14 ministerstev (§1) a 11 dalších ústředních orgánů státní správy (§2). Dále 

určuje okruh jejich působnosti. 

Z hlediska bezpečnosti České republiky získávají v oblastech krizového managementu 

a obrany pravomoci Ministerstvo vnitra (§12) a Ministerstvo obrany (§16). 

Ministerstvo vnitra je podle §12 odst. 1 písm. a) ústředním orgánem státní správy 

pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti, podle písm. g) poţární 

ochranu a podle písm. m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva 

a  integrovaný záchranný systém. Dále podle §12 odst. 3 plní koordinační úlohu v oblasti 

výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy. 

Ministerstvo obrany je podle §16 odst. 1 ústředním orgánem státní správy 

pro zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky a správu 

vojenských újezdů. Dále podle §16 odst. 2 písm. d) pro zabezpečování obrany koordinuje 

činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob 

důleţitých pro obranu státu při přípravě k obraně. 
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2.2 Krajské zřízení 

Kraj a jeho orgány vymezuje zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, který nabyl účinnosti 

dnem voleb do zastupitelstev krajů v listopadu 2000, respektive dnem 1. ledna 2001. Kraj 

je územní společenství občanů, náleţí mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu 

stanoveném v souladu s potřebami kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací,  vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj 

v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady 

a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména 

o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje 

zdravých ţivotních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné 

působnosti kraj spolupracuje s obcemi, nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné 

působnosti. Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vţdy konzultovat s příslušnými 

orgány obcí, jichţ se dotýkají. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záleţitostem, které se dotýkají 

jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje 

opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.[3] 

Hlava IV zákona číslo 129/2000 Sb., O krajích definuje orgány kraje a určuje jejich 

pravomoci. Díl 1 hlavy IV se věnuje zastupitelstvu kraje. Podle § 35 zastupitelstvo rozhoduje 

ve věcech patřících do samostatné působnosti, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen 

stanoví-li tak zákon. Členové zastupitelstva jsou voleni a jejich počet je dán počtem obyvatel 

kraje. Zastupitelstvo můţe jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory. Vţdy však 

musí zřídit výbor finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. 

Rada kraje je podle § 57 výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti, 

odpovídajícím výkonem své působnosti zastupitelstvu. Ve věcech přenesené působnosti můţe 

rada rozhodovat pouze, stanoví-li tak zákon. Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana a další 

členové rady. Počet členů rady je 9 nebo 11 podle počtu obyvatel kraje. Členové rady jsou 

voleni z členů zastupitelstva. Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. 

Hejtman (Díl 3) zastupuje kraj na venek. Hejtman a náměstek hejtmana jsou voleni 

ze členů zastupitelstva kraje a zastupitelstvu odpovídají za výkon své funkce. Rada můţe 

hejtmanovi zadávat úkoly jen v rozsahu své působnosti. Hejtman po předchozím souhlasu 

ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Na základě zmocnění v zákoně 
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zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány (Díl 4, § 65). Hejtman svolává 

a zpravidla i řídí jednání zastupitelstva a rady. 

Krajský úřad (Díl 5) tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Člení 

se na odbory a oddělení. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uloţené mu 

zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Krajský úřad vykonává 

přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě 

nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které 

zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti. Ředitel je za 

plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti odpovědný 

hejtmanovi. 

Při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému 

ministerstvu. Příslušná ministerstva, do jejichţ působnosti náleţí úseky státní správy 

vykonávané orgány kraje, kontrolují výkon přenesené působnosti orgány kraje na svěřeném 

úseku. 

2.3 Obecní zřízení 

Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní 

samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní 

korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát můţe 

zasahovat do činnosti obcí jen, vyţaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným 

zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech 

samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného 

celku, a můţe v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní 

správy lze svěřit obcím jen tehdy, stanoví-li to zákon.[4] 

Hlava IV zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích definuje orgány obce a jejich působnost. 

Díl 1 hlavy IV se věnuje zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce je sloţeno z volených členů 

zastupitelstva. Počet členů je dán zákonem podle počtu obyvatel obce a velikosti správního 

obvodu obce. Díl 2 hlavy IV pak určuje pravomoci zastupitelstva obce. Zastupitelstvo můţe 

jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory. Vţdy musí zřídit finanční a kontrolní 

výbor.  



13 

 

Rada obce je podle dílu 3 hlavy IV výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 

působnosti a ze své činnosti je odpovědná zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti 

přísluší radě rozhodovat jen, stanoví-li tak zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a 

další členové rady volení z řad zastupitelstva obce. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 

a nejvíce 11 osob, přičemţ nesmí přesahovat třetinu počtu zastupitelů obce. Rada se nevolí 

v obcích, kde má zastupitelstvo méně neţ 15 členů. Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní 

orgány komise. 

Starosta zastupuje obec navenek (Díl 4). Starostu a místostarostu volí zastupitelstvo obce 

z řad svých členů. Za výkon své funkce je starosta odpovědný zastupitelstvu. Starosta jmenuje 

a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu. V případech 

stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní 

orgány obce. 

Obecní úřad tvoří podle dílu 5 hlavy IV starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, 

pokud je tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. Funkce 

tajemníka obecního úřadu se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích 

s rozšířenou působností. V čele obecního úřadu je starosta. Obecní úřad v rámci samostatné 

působnosti plní úkoly zastupitelstva a rady obce a pomáhá výborům a komisím 

v jejich činnosti. Tajemník obecního úřadu je za plnění úkolů obecního úřadu v přenesené 

i samostatné působnosti odpovědný starostovi. Není-li funkce tajemníka obecního úřadu 

zřízena, plní jeho povinnosti starosta obce. 

V systému krizového řízení mají specifické úkoly obce s rozšířenou působností, 

proto je třeba zmínit i zákon číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Konkrétně pak příloha číslo 2 tohoto 

zákona, kde jsou obce s rozšířenou působností jmenovitě uvedeny. Ministerstvo vnitra pak 

vyhláškou číslo 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, vymezuje těmto obcím jejich 

správní obvody. 

2.4 Hlavní město Praha 

Právní podklad pro hlavní město Prahu je zákon č. 131/2000 Sb., O hlavním městě 

Praze. Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy. 

Dalšími orgány jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát 

hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města 
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Prahy. Praha se člení na městské části, které jsou spravovány zastupitelstvem městské části. 

Dalšími orgány městských částí jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské 

části a zvláštní orgány městské části. Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří 

podle §16 odst. 2 tohoto zákona také záleţitosti svěřené podle zvláštních zákonů obcím 

nebo krajům. Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost podle §31 odst. 

1 a 2 svěřenou podle zvláštních zákonů orgánům krajů, orgánům obcí s pověřeným obecním 

úřadem, orgánům obcí s rozšířenou působností a orgánům obcí. Orgánům městských částí 

lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem 

svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo obcím s rozšířenou 

působností. 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (hlava VIII, díl 1) se skládá ze členů zastupitelstva. 

Počet členů činí 55 aţ 70 členů. Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje jako své poradní 

orgány výbory.  

Rada hlavního města Prahy je podle dílu 2 hlavy VIII výkonným orgánem v oblasti 

samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

Rada je volena z řad členů zastupitelstva hlavního města Prahy, má 11 členů a tvoří 

ji primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy a další členové 

rady hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy zřizuje jako své iniciativní a poradní 

orgány komise. 

Primátor hlavního města Prahy (hlava VIII, díl 3) zastupuje hlavní město Prahu navenek. 

Ze své funkce je odpovědný zastupitelstvu hlavního města Prahy. Po předchozím souhlasu 

ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Dále vykonává 

funkci hejtmana, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle §80 zřizuje primátor hlavního 

města Prahy, v případech stanovených zvláštními zákony, pro výkon přenesené působnosti 

hlavního města Prahy zvláštní orgány hlavního města Prahy. 

Magistrát hlavního města Prahy (hlava VIII, díl 5) tvoří ředitel Magistrátu a další 

zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy, do tohoto orgánu zařazení, kterým je ředitel 

nadřízen. Magistrát hlavního města Prahy plní v samostatné působnosti úkoly zadané 

zastupitelstvem nebo radou hlavního města Prahy. Magistrát vykonává přenesenou působnost, 

není-li tato zvláštním zákonem svěřena jinému orgánu hlavního města Prahy. 
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Hlava IX zákona o hlavním městě Praze se věnuje orgánům městských částí. Díl 1 určuje 

zastupitelstvo městské části, díl 2 radu městské části, díl 3 starostu městské části, díl 4 výbory 

zastupitelstva, komise rady a zvláštní orgány městské části a díl 5 pak úřadu městské části 

 



16 

 

2.5 Přehled legislativy 

Oblast státní správy a 

územní samosprávy

Zákon ČNR č. 2/1968 Sb., O 

zřízení ministerstev a jiných ÚSÚ

§ 4 – Ministersvo financí
§ 6 – Ministersvo zahr. věcí
§ 7 – Ministersvo školství, ...
§ 8 – Ministersvo kultury
§ 9 – Ministersvo práce a soc. věcí
§ 10 – Ministersvo zdravotnictví
§ 11 – Ministersvo spravedlnosti
§ 12 – Ministersvo vnitra

Odst. 1 a) - veřejný pořádek
Odst. 1 g) - poţární ochrana
Odst. 1 m) - KŘ, CNP, Oob, IZS
Odst. 3 – koordinace orgánů 

§ 13 – Ministersvo průmyslu a ...
§ 14 – Ministersvo pro místní roz.
§ 15 – Ministersvo zemědělství
§ 16 – Ministersvo obrany

Odst. 1 a) – zabezpečení obrany
Odst. 2 d) – koordinace orgánů 

§ 17 – Ministersvo dopravy
§ 19 – Ministersvo ţivotního p.

Odst. 2 – vody 

Zákon č. 129/2000 Sb., O krajích 

(krajské zřízení)

Hlava čtvrtá, Díl 2 - Rada kraje
Hlava čtvrtá, Díl 3 - Hejtman
Hlava čtvrtá, Díl 4 - Zvl. orgány
Hlava čtvrtá, Díl 5 - Krajský úřad

Hlava čtvrtá, Díl 1 - Zastupitelstvo

Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích 

(obecní zřízení)

Hlava čtvrtá, Díl 3 - Rada obce
Hlava čtvrtá, Díl 4 - Starosta

Hlava čvrtá, Díl 5 - Obecní úřad

Hlava čtvrtá, Díl 1 - Zastupitelstvo

§ 106 – zvl. orgány

Zákon č. 314/2002 Sb., O 

stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení ORP

VMV č. 388/2002 Sb., O stanovení 

správních obvodů...

Zákon č. 131/2000 Sb., O hlavním 

městě Praze

Hlava osmá, Díl 2 - Rada HMP
Hlava osmá, Díl 3 - Primátor
Hlava osmá, Díl 4 - Zvl. orgány
Hlava osmá, Díl 5 - Magistrát

Hlava osmá, Díl 1 - Zastupitelstvo

Hlava devátá - Městské části
Díl 1 - Zastupitelstvo
Díl 2 - Rada městské části
Díl 3 - Starosta
Díl 4 - Zvl. orgány
Díl 5 - Úřad městské části

 

Obrázek 1: Přehled předpisů v oblasti státní správy a územní samosprávy 
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3 Systém krizového řízení v ČR 

Krizový management představuje systém a metody řešení řízení mimořádných událostí – 

mimořádných, krizových situací specializovanými odborníky, kteří tvoří skupinu souhrnně 

nazývanou krizový management. Krizový management plní svou funkci v přípravě 

a při vlastním řešení krizové situace vzniklé v důsledku mimořádné události, kterou můţe být 

jak provozní havárie, tak ţivelná pohroma, sociální krize, mimořádná událost se zvýšeným 

ekologickým dopadem. Z hlediska funkčního je činnost krizového managementu soustředěna 

na analyzování rizik, přípravu na řešení krizové situace, organizování preventivních opatření 

k odvracení mimořádné události nebo sníţení jejích dopadů, řízení řešení krizové situace, 

vyrozumění a varování, aktivace sloţek k potlačení mimořádné krizové situace a realizace 

ochranných opatření, zabezpečení ukládání úkolů realizujícím sloţkám, realizování řízení 

úkolů, prostřednictvím činnosti podřízených, koordinaci činnosti všech sloţek ke splnění 

stanovených úkolů co do cílů, místa a času konání, dohledávání rozdílů mezi plánovaným 

a skutečným stavem věci, všestranné zabezpečení realizačních sloţek a všech subjektů 

zúčastněných při řešení mimořádné situace. Krizovým řízením je tedy chápán souhrn řídících 

činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 

rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti 

s řešením krizové situace, kterou je mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu.[5] 

3.1 Vláda 

Vláda při zajišťování připravenosti ČR na krizové situace ukládá úkoly ostatním orgánům 

krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost. Zřizuje ústřední krizový štáb jako pracovní 

orgán pro řešení krizových situací. Stanovuje průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku 

kritické infrastruktury. Rozhoduje na základě seznamu předloţeného Ministerstvem vnitra 

o prvcích kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury, jejichţ provozovatelem 

je organizační sloţka státu. 

Vláda je v době trvání nouzového stavu oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku 

z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území. 

Dále můţe rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti 

poskytnout věcné prostředky pro řešení krizové situace. Můţe rozhodnout o bezodkladném 

provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem 

zmírnění nebo odvrácení veřejného ohroţení vyplívajícího z krizové situace. Můţe přijímat 
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opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, 

v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení 

a zdrojů ionizujícího záření, nařídit pouţití občanů povinných civilní sluţbou a vojáků v činné 

sluţbě k provádění krizových opatření. Dále je oprávněna nařídit přednostní zásobování 

dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, sloţek 

integrovaného záchranného systému a prvku kritické infrastruktury. 

3.2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Podle Ústavy ČR, hlavy III, článku 79, odstavce 1 lze ministerstva a jiné správní úřady 

zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon číslo 2/1969 sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento zákon 

zřizuje 14 ministerstev a 11 dalších ústředních správních úřadů. Své specifické úkoly v oblasti 

krizového řízení z toho mají: 

 Ministerstvo vnitra, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Ministerstvo dopravy, 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují podle zákona číslo 240/2000 Sb., § 9, 

o krizovém řízení připravenost na řešení krizových situací v jejich působnosti. K zajištění 

připravenosti zřizují pracoviště krizového řízení, zpracovávají krizový plán, zřizují, 

jako pracovní orgán, krizový štáb, zajišťují na vyţádání jiného ministerstva nebo jiného 

ústředního správního úřadu provedení prací vyplývajících z jejich působnosti. Dále poskytují 

na poţádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností. Vyţadují potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, s výjimkou údajů podle zákona číslo 240/2010 Sb., § 15 odstavce 3, 

které vyţadují prostřednictvím Ministerstva vnitra. Stanovují podřízeným územním správním 

úřadům povinnost na vyţádání poskytovat podklady pro zpracování krizových plánů krajů. 

K ochraně kritické infrastruktury náleţící do jejich působnosti navrhují odvětvová kritéria 

a předkládají je Ministerstvu vnitra. Určují prvky kritické infrastruktury a prvky evropské 

kritické infrastruktury. Kontrolují plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury 

a ochranu prvků kritické infrastruktury. Ministerstvu vnitra poskytují jednou ročně informaci 
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o ochraně evropské kritické infrastruktury a jednou za dva roky informaci o provedených 

kontrolách subjektů evropské kritické infrastruktury. 

Dále vedou přehled moţných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohroţení a v rámci prevence 

odstraňují nedostatky. Rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich 

následků pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Vytvářejí podmínky pro nouzovou 

komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám. 

Bezplatně a bez zbytečného odkladu si poskytují informace z informačních systémů veřejné 

správy, které spravují, a to v rozsahu nezbytném pro zajišťování připravenosti na krizové 

situace a při jejich řešení, nebrání-li tomuto poskytnutí zvláštní právní předpis. 

3.2.1 Ministerstvo vnitra 

Podle § 12 odstavce 1 písmene m) zákona číslo 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky je Ministerstvo vnitra ústředním orgánem 

státní správy pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva 

a integrovaný záchranný systém. Za tímto účelem, podle zákona číslo 240/2000 Sb., § 10, 

sjednocuje postupy v oblasti krizového řízení. Zpracovává ve spolupráci s jiným středním 

správním úřadem plán cvičení orgánů krizového řízení. Předává ministerstvům na jejich 

ţádost informace podle zákona číslo 240/2000 Sb., § 15 odstavce 3. Organizuje instruktáţe 

a školení a podílí se na přípravě k získání odborné způsobilosti zaměstnanců orgánů 

krizového řízení. Provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných 

ústředních správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným 

ministerstvem provádí kontrolu krizových plánů krajů.  

V oblasti kritické infrastruktury navrhuje průřezová kritéria pro určení prvku kritické 

infrastruktury. Zpracovává seznam, který je podkladem pro určení prvků kritické 

infrastruktury a prvků evropské kritické infrastruktury. Kaţdoročně informuje Evropskou 

komisi o počtu prvků evropské kritické infrastruktury podle odvětví a o počtu členských států 

Evropské unie závislých na jednotlivých prvcích evropské kritické infrastruktury. Kaţdé dva 

roky předkládá Evropské komisi souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech 

zranitelnosti, hrozbách a rizicích zjištěných v jednotlivých odvětvích evropské kritické 

infrastruktury. 

Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní 

bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České 

republiky podle zákona číslo 283/1991 Sb., o Policii České republiky. 
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3.2.2 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví je, podle zákona číslo 240/2000 Sb., § 11, v době krizových 

stavů oprávněno zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků. Koordinovat 

na vyţádání kraje činnost zdravotnických záchranných sluţeb a zdravotnických zařízení, 

která mají urgentní příjem anebo statut specializovaného centra, při poskytování neodkladné 

péče. Rozhodnout o rozsahu poskytované zdravotní péče v lůţkových zdravotnických 

zařízeních v případě zavádění regulačních opatření. 

3.2.3 Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy je v době krizového stavu, podle zákona číslo 240/2000 Sb., § 12, 

oprávněno uloţit provozovateli dráhy, dráţní dopravy, silniční dopravy, letadel, letišť, 

vnitrozemské vodní dopravy a veřejných přístavů, jakoţ i vlastníkům a provozovatelům 

ostatních objektů, zařízení a dopravních cest slouţících dopravě povinnost k zabezpečování 

dopravních potřeb. 

3.2.4 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je v době krizového stavu, podle zákona číslo 240/2000 

Sb., § 12a, oprávněno přijímat opatření k zachování celistvosti energetických soustav s cílem 

urychleného obnovení všech důleţitých funkcí kritické infrastruktury v energetice. Uloţit 

vlastníku a provozovateli objektů a zařízení slouţících k zajištění energetických potřeb státu 

povinnosti k zabezpečení těchto potřeb. Jsou-li subjektem kritické infrastruktury, ukládá jim 

úkoly k ochraně a k neodkladné obnově kritické infrastruktury v energetice. 

3.3 Česká národní banka 

Právní základ pro funkci České národní banky je dán v hlavě VI Ústavy ČR. Zákon 

č. 6/1993 Sb., pak upravuje působnost České národní banky. 

Česká národní banka při přípravě na krizové situace a jejich řešení zřizuje krizový štáb, 

vede přehled moţných zdrojů rizik, provádí analýzy ohroţení a v rámci prevence podle 

zvláštních právních předpisů odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové 

situace, projednává s vládou krizová opatření, která se dotýkají České národní banky. 

Česká národní banka zpracovává krizový plán, který obsahuje souhrn krizových opatření 

a postupů k řešení krizových situací v oblasti její působnosti, a spolupracuje s ministerstvy 

a jinými ústředními správními úřady při zpracovávání jejich krizových plánů. 



21 

 

Česká národní banka k ochraně kritické infrastruktury náleţející do její působnosti 

navrhuje odvětvová kritéria a předkládá je Ministerstvu vnitra, určí opatřením obecné povahy 

prvky kritické infrastruktury a prvky evropské kritické infrastruktury a kontroluje plány 

krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochranu prvků kritické infrastruktury 

a ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole. 

3.4 Orgány kraje a další s krajskou působností 

Právní základ krajského zřízení je dán Ústavou ČR a zákonem č. 129/2000 Sb., zákon 

definuje orgány kraje, jejich vznik a pravomoci. Orgány kraje podle zákona č. 240/2000 Sb., 

jsou hejtman a krajský úřad. Další orgány s krajskou působností jsou Hasičský záchranný sbor 

kraje a Policie České republiky. 

3.4.1 Hejtman 

Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací, zřizuje a řídí 

bezpečnostní radu a krizový štáb kraje a schvaluje krizový plán kraje. 

V době krizového stavu hejtman koordinuje záchranné a likvidační práce, poskytování 

zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a k zajištění 

bezodkladných pohřebních sluţeb, koordinuje nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 

vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přeţití obyvatelstva, koordinuje 

zajištění ochrany majetku na území, kde byla provedena evakuace. 

Za stavu nebezpečí je hejtman oprávněn nařídit pracovní povinnost, pracovní výpomoc 

nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace, bezodkladné provádění 

staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem 

zmírnění nebo odvrácení ohroţení vyplývajícího z krizové situace, vykonávání péče o děti 

a mládeţ, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný 

zástupce, přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení, ozbrojených 

sil, bezpečnostních sborů nebo sloţek integrovaného záchranného systému, podílejících 

se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, 

zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě, 

hlášení přechodné změny pobytu osob, evakuaci obyvatelstva, zákaz vstupu, pobytu a pohybu 

osob na vymezeném místě nebo území. 
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3.4.2 Krajský úřad 

Krajský úřad za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací poskytuje 

součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a plní 

úkoly podle krizového plánu kraje. Za účelem plnění těchto úkolů zřizuje pracoviště 

krizového řízení. 

3.4.3 Hasičský záchranný sbor kraje 

Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení organizuje 

součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, vede přehled moţných zdrojů rizik 

a provádí analýzy ohroţení, zpracovává krizový plán kraje, zpracovává krizový plán obcí 

s rozšířenou působností, plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené 

hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností 

v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností, předává Ministerstvu vnitra, 

hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich ţádost údaje, které je podle 

tohoto zákon oprávněn shromaţďovat a evidovat. 

3.4.4 Policie České republiky 

Policie České republiky zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených 

s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje. 

3.5 Orgány obce s rozšířenou působností 

Právní základ pro vznik obcí je dán Ústavou ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., určuje orgány 

obce, jejich vznik a působnost. Obce s rozšířenou působností jsou definovány zákonem 

č. 314/2002 Sb. 

3.5.1 Starosta ORP 

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce 

s rozšířenou působností na řešení krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností řídí 

a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění 

jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností a orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem zřizuje a řídí bezpečnostní 

radu obce s rozšířenou působností, organizuje přípravu na krizové situace a podílí se na jejich 

řešení, schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností. Dále zřizuje a řídí krizový štáb 

obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního 

obvodu obce, zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 
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podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností, plní úkoly stanovené hejtmanem 

a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. 

Úkoly starosty obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy starosta 

městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy. 

3.5.2 Obecní úřad ORP 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem zajištění připravenosti na řešení 

krizových situací poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování 

krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností, plní 

úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností, vede evidenci údajů 

o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému 

sboru kraje, vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 

předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje, vede přehled moţných 

zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů odstraňuje nedostatky, 

které by mohly vést ke vzniku krizové situace. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zřizuje pracoviště krizového řízení. Úkoly 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy úřad 

městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy. 

3.6 Orgány obce 

3.6.1 Starosta obce 

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací. Starosta obce dále 

za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový štáb obce jako svůj 

pracovní orgán, zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření, plní 

úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě 

na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce 

s rozšířenou působností. 

V době krizového stavu starosta obce zabezpečuje varování a informování osob 

nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového 

řízení, pokud tak jiţ neučinil hasičský záchranný sbor kraje, nařizuje a organizuje evakuaci 

osob z ohroţeného území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití 

obyvatelstva, zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 
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Pokud starosta obce v době krizového stavu tyto úkoly neplní, můţe hejtman převést 

jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. 

O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který můţe 

rozhodnutí hejtmana zrušit. 

3.6.2 Obecní úřad 

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací 

organizuje přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou 

působností, vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob, 

pro kterou shromaţďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehoţ správním obvodu se nachází, vede evidenci údajů o přechodných 

změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, pro kterou shromaţďuje údaje, a předává údaje 

v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ správním obvodu 

se nachází, podílí se na zajištění veřejného pořádku, plní úkoly stanovené krizovým plánem 

obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení. 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým 

s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení. 
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3.7 Přehled legislativy 

V roce 1999 vyvstala, v návaznosti na povodně v roce 1997, společenská potřeba zvláštní 

právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení situací vyvolaných mimořádnými 

událostmi, především velkého rozsahu. Právě povodně, které zasáhly téměř ⅓ území státu 

a k nim přiléhající území sousedních států, poukázaly názorně na absenci právní úpravy, 

upravující konkrétní povinnosti fyzických a právnických osob, ale i činnost státu 

a jeho orgánů při provádění záchranných a likvidačních prací, coţ konstatovalo 

i Vyhodnocení postupu Ministerstva vnitra a okresních úřadů v rámci zmíněných povodní, 

které bylo provedeno koncem roku 1997. Do té doby nebyla v českém právním řádu oblast 

krizového řízení řešena vůbec a oblast integrovaného záchranného systému byla řešena 

nedostatečně. Nutnost vytvoření nové krizové legislativy zdůraznila i povinnost České 

republiky transformovat Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů přijatého v Ţenevě dne 8.6.1977 a publikovaný 

sdělením FMZV č. 168/1999 Sb.[16] 

V rámci krizového řízení se zákonodárce rozhodl upravit působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územněsprávních celků, jakoţ i práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při přípravě na krizové situace.[16] 

 



26 

 

Oblast krizového 

managementu

Zákon č. 239/2000 Sb., O IZS

Hlava třetí, Díl 1
§6 – Ministerstva a jiné ÚSÚ
§7 – Ministerstvo vnitra
§8 – Ministerstvo zdravotnictví

Hlava druhá,§ 4 - Sloţky IZS

§9 – Ministerstvo dopravy a spoj.
Hlava třetí, Díl 2

§10 – Krajský úřad
§11 – Hejtman

Hlava třetí, Díl 3
§12 – Obecní úřad ORP
§13 – Starosta ORP

Hlava třetí, Díl 4
§15 – Obecní úřad
§16 – Starosta

Zákon č. 238/2000 Sb., O HZS

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., O 

poţární ochraně

Zákon č. 283/1991 Sb., O PČR

VMZ č. 434/1992 Sb., O ZZS

Hlava druhá,§ 5 - Stálé orgány IZS

Hlava první, § 1 
Odst. (2) - Úkoly
Odst. (3) - Spolupráce

Hlava první, § 2 
Odst. (1), písm. a) - GŘ
Odst. (1), písm. b) - HZS krajů
Odst. (4) – OPIS GŘ a krajů

Odst. (1) - Základní
Odst. (2) - Ostatní
Odst. (6) - Podřízenost
Odst. (8) - Podřízenost za kriz. s.

Hlava čtvrtá - Organizace prací
§19 - Velitel zásahu
§20 - Vyţadování pomoci
§21 - Plánovaná pomoc na vyţ.
§22 - Ostatní pomoc

VMV č. 328/2001 Sb., O 

některých podrobnostech...

VMV č. 380/2002 Sb., K přípravě 

a provádění úkolů...

NV č. 463/2000 Sb., O pravidlech 

zapojování...

Zákon č. 240/2000 Sb., O 

Krizovém řízení

Hlava První,§ 3 – Stav nebezpečí
Hlava Druhá – Orgány kriz. řízení
Hlava Druhá, Díl 1 - Vláda

§4 - Zajištění připravenosti
§5 - Omezení za NS a SOS
§6 a 7 - Nařízení za NS

Hlava Druhá, Díl 2
§9 - Ministerstva a jiné ÚSÚ
§10 - Ministerstvo vnitra
§11 - Ministerstvo zdravotnictví
§12 - Ministerstvo dopravy
§12a - Ministerstvo prům... 

Hlava Druhá, Díl 3
§13 - Česká národní banka

Hlava Druhá, Díl 4 - Kraj
§14 - Hejtman
§14a - Krajský úřad
§15 - HZS kraje
§16 - Policie ČR

Hlava Druhá, Díl 5 - ORP
§18 - Starosta ORP
§19 - Obecní úřad ORP

Hlava Druhá, Díl 6 - Obec
§21 - Starosta
§21a - Obecní úřad

Hlava Třetí - Ostatní orgány
Hlava Třetí, Díl 1 - KŠ a BR

§24 - BR kraje a ORP
§24a - Ústřední krizový štáb
§24b - KŠ kraje a ORP

Hlava Třetí, Díl 2 
§25 - Územní správní úřady

Hlava Čtvrtá - Obecná ustanovení 
§26 - Finanční zabezpečení
§27 - Zabezpečení inf. systémů

Hlava Pátá - Práva a povinnosti o. 
§29 - Právnické a podnikající FO
§29a - Subjekty KI
§29b - Plán KP subjektu KI
§29c - Styčný zam. subjektu KI
§30 - Hromadné informační p.
§31 - Fyzické osoby

Část druhá, Hlava první - Osoby
§23 - Povinnosti PO a PFO
§24 - Havárie u PO a PFO
§25 - práva a povinnosti FO

Hlava třetí - Orgány S. a SS. celků

Zákon č. 12/2002 Sb., O státní 

pomoci při obnově území...

NV č. 462/2001 Sb., K provedení 

§27 osdt. 8 a §28 odst. 5. ...

NV č. 432/2010 Sb., O kritériích 

pro určení prvku KI

§ 2 – Zásady poskytnutí pomoci

Odst. (4) – PO a FO
Odst. (5) – PFO
Odst. (6) – Kraj a obec
Odst. (10) – Pověřený OÚ

§ 3 – Podklady pro rozhodnutí o ...
Odst. (1) – Kraj → M. financí
Odst. (3) – Kraj
Odst. (4) – Pověřené osoby
Odst. (6) – Získané údaje

§ 4 – strategie obnovy území

VMF č. 186/2002 Sb., Kterou se 

stanoví náleţitosti přehledu ...

NV č. 499/2002 Sb., Kterým se 

provádí zákon č. 12/2002 Sb. ...

Odst. (1) – Stát poskytuje...

 

Obrázek 2: Přehled legislativy v oblasti krizového managementu 
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4 Struktura krizového řízení v ČR 

Strukturu krizového řízení v ČR tvoří soustava orgánů krizového řízení a dalších orgánů 

a organizací a jejich vzájemných vazeb. 

IZS

Vláda
Prezident ČR

Parlament ČR

Bezpečnostní 

rada státu

Ústřední 

krizový štáb

Ministerstva a 

jiné ÚSÚ
KŠ ministerstva a 

jiných ÚSÚ

Krajský úřad

Hejtman

HZS kraje

PČR

ZZS kraje

Krizový štáb kraje

Obecní úřad ORP

Starosta ORP
Prvky IZS s územní 

působností, nebo 

podílející se na řešení 

krizové situace

Krizový štáb ORP

Bezpečnostní 

rada kraje

Bezpečnostní 

rada ORP

Obecní úřad

StarostaPrvky IZS s územní 

působností, nebo 

podílející se na řešení 

krizové situace

Krizový štáb obce

 

Obrázek 3: Struktura krizového řízení v ČR [14] 
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Orgány krizového řízení zřizují další své orgány pro zvládání krizových situací. 

Pro přípravu na krizové situace jsou to bezpečnostní rady a pro zvládání konkrétních situací 

krizové štáby. Pracoviště krizového řízení zřizovaná u Ministerstev, jiných ústředních 

správních úřadů, krajských úřadu a úřadů obcí s rozšířenou působností vytvářejí podmínky 

k řešení krizových situací, hlavním jejich úkolem je pak zpracování krizového plánu. 

Bezpečnostní rady lze rozdělit podle úrovně jejich fungování. Na ústřední úrovni je to 

Bezpečnostní rada státu, zřízená podle článku devět ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 

Na úrovni kraje je to bezpečnostní rada kraje, zřízená, jako zvláštní orgán hejtmana kraje 

podle zákona č. 129/2000 Sb., podle § 14 zákona č. 240/2000 Sb. A nakonec na úrovni obce 

s rozšířenou působností je to bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností, kterou zřizuje 

starosta obce s rozšířenou působností, jako zvláštní orgán podle zákona č. 128/2000 Sb., 

podle § 18 zákona č. 240/2000 Sb. 

Vláda, podle § 4 zákona 240/2000 Sb., zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní 

orgán pro zvládání krizových situací. Dále jsou krizové štáby zřizovány podle úrovně řízení. 

Zřizují se na ústřední úrovni při Ministerstvech a jiných ústředních správních úřadů, podle § 9 

zákona č. 240/2000 Sb. Na krajské úrovni, jako zvláštní orgány zřizované hejtmanem kraje 

podle zákona č. 129/2000 Sb., podle § 14 zákona č. 240/2000 Sb. Na úrovni obce s rozšířenou 

působností, jako zvláštní orgány zřizované starostou obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 

podle § 18 zákona č. 240/2000 Sb. 



29 

 

4.1 Struktura krizového řízení na ústřední úrovni 

Strukturu na ústřední úrovni tvoří Bezpečnostní rada státu se svými výbory a Ústředním 

krizovým štábem. Dále ústřední komise plnící úkoly v oblastech jim svěřených. Členové 

těchto komisí se v době krizových stavů stávají součástí Ústředního krizového štábu, pokud 

jimi jiţ nejsou. 

Bezpečnostní rada státu

Stálé pracovní 

výbory BRS

Ústřední krizový 

štáb

Ústřední nákazová komise Ústřední povodňová komise Ústřední epidemiologická komise

 

Obrázek 4: Struktura krizového řízení na ústřední úrovni 

4.1.1 Bezpečnostní rada státu 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády České republiky v oblasti 

bezpečnostní problematiky. Bezpečnostní rada státu je zřízena podle článku devět ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb. a její Statut schválila vláda ČR usnesením vlády ze dne 11. srpna 

2010 č. 578 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření zajištění bezpečnosti ČR. 

Základním úkolem Bezpečnostní rady státu je podílet se na tvorbě spolehlivého 

bezpečnostního systému státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění 

bezpečnosti České republiky a mezinárodních závazků.[5] 

Rada zejména zabezpečuje mezirezortní koordinaci plánovacích, přípravných 

a realizačních opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR, posuzuje záměry realizačních, 

koncepčních, přípravných a plánovacích opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR 

předkládané ministerstvy a jinými správními úřady, výbory rady a orgány územní 

samosprávy. Vyhodnocuje rizika ohroţení státu, která mohou být příčinou krizové situace, 

a činí nebo předkládá vládě návrhy na nezbytné opatření ke sníţení, popřípadě vyloučení 

těchto rizik. Posuzuje a následně předkládá vládě k projednání pravidelné zprávy o stavu 

zajišťování bezpečnosti ČR s návrhy na opatření. Posuzuje souhrnné poţadavky ministerstev 

a jiných správních úřadů uplatňované v rámci zajišťování bezpečnosti ČR. Koordinuje 

zpracování koncepčních dokumentů mezirezortního charakteru potřebných pro zajišťování 

bezpečnosti ČR. Spolupracuje s bezpečnostními radami krajů v oblasti zajišťování 
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bezpečnosti ČR. Posuzuje a následně vládě předkládá k projednání návrhy na zapojení ČR 

při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních 

operacích na obnovení a udrţení míru, při organizaci humanitární pomoci ČR do zahraničí 

a při zapojení ČR do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí. Při hrozbě vzniku krizové 

situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného stavu posuzuje 

vzniklou bezpečnostní situaci státu a rozsah moţného ohroţení. Posuzuje opatření navrhovaná 

Ústředním krizovým štábem. Předkládá vládě návrhy na řešení vzniklé krizové situace.[5] 

Bezpečnostní rada státu má devět členů. Předsedou rady je předseda vlády 

a místopředsedou je 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Dalšími členy jsou 

místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí, ministr průmyslu 

a obchodu, ministr dopravy, ministr zdravotnictví a ministr ţivotního prostředí. Schůze rady 

se dále účastní guvernér České národní banky, předseda Správy státních hmotných rezerv, 

vedoucí Úřadu vlády České republiky a ředidel sekce předsedy vlády. Prezident republiky má, 

podle ústavního zákona č 110/1998 Sb., právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, 

vyţadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří 

do jejich působnosti.[9] 

V rámci bezpečnostní rady státu působí čtyři stálé pracovní výbory a Ústřední krizový 

štáb. Stálé výbory jsou, výbor pro obranné plánování v gesci ministra obrany, výbor 

pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky v gesci ministra zahraničních věcí, výbor 

pro civilní nouzové plánování v gesci ministra vnitra a výbor pro zpravodajskou činnost 

v gesci předsedy vlády. Ústřední krizový štáb působí jako pracovní orgán rady 

pro zabezpečení řešení krizových situací nebo jiných závaţných situací týkajících 

se bezpečnostních zájmu České republiky v gesci ministra obrany v případě vnějšího 

vojenského ohroţení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí 

a při účasti ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení míru 

a udrţení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhu ohroţení České 

republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení 

České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a ţivelních pohrom. 

Statuty výborů a Ústředního krizového štábu jsou schvalovány vládou.[9] 

Činnost rady zabezpečuje sekretariát Bezpečnostní rady státu. Funkci sekretariátu 

vykonává odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR. Za plnění úkolu sekretariátu BRS 
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odpovídá a jeho činnost řídí ředitel sekretariátu, kterým je ředitel odboru obrany a bezpečnosti 

Úřadu vlády ČR.[9] 

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky zabezpečuje vnitrostátní 

koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní 

postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi. Výbor 

má 16 členů. Předsedou je ministr zahraničních věcí. Výkonným místopředsedou je politický 

ředitel Ministerstva zahraničních věcí.[9] 

Výbor pro obranné plánování v rámci své činnosti posuzuje a projednává záměry 

plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění obrany ČR, předkládané státními orgány, 

ministerstvy a jinými správními úřady, souhrnné poţadavky státních orgánů, ministerstev 

a jiných správních úřadů, uplatňované v rámci plánování obrany s důrazem na obranné 

plánování, strategické a koncepční návrhy státních orgánů, ministerstev a jiných správních 

úřadů v oblasti plánování obrany, materiály na základě usnesení BRS. Výbor má 14 členů. 

Předsedou Výboru je ministr obrany. Výkonným místopředsedou je náměstek ministra 

obrany.[9] 

Výbor pro civilní nouzové plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady 

státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření 

k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Výbor koordinuje tuto problematiku 

se zaměřením na plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a ekonomiky, ochrany 

kritické infrastruktury včetně zabezpečování opatření pro případ radiační havárie, 

preventivních opatření proti pouţití ZHN včetně řešení odstraňování následků jejich pouţití 

a sladění poţadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České 

republiky. Výbor se dále zabývá oblastí bezpečnostního výzkumu České republiky. Výbor 

v rámci své působnosti posuzuje a projednává záměry přípravných, plánovacích 

a koncepčních opatření a aktivit, zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci přípravných, 

plánovacích a koncepčních opatření a aktivit, vyhodnocuje realizaci přípravných, plánovacích 

a koncepčních opatření a aktivit a navrhuje provedení nezbytných preventivních opatření, 

posuzuje, projednává a koordinuje aktivity zástupců České republiky v orgánech Evropské 

unie, Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a ostatních mezinárodních subjektech, 

projednává Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky, 

koordinuje realizaci bezpečnostního výzkumu České republiky. Výbor má 22 členů. 
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Předsedou Výboru je ministr vnitra. Výkonným místopředsedou Výboru je první náměstek 

ministra vnitra.[9] 

Výbor pro zpravodajskou činnost zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských 

sluţeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci 

státních orgánů, které získávají, shromaţďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti České republiky. Výbor zejména zajišťuje koordinaci činnosti zpravodajských 

sluţeb České republiky, zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci plánovacích 

a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany 

ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti a obrany 

České republiky, posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti 

zajištění zpravodajské činnosti, týkající se ochrany ústavního zřízení, významných 

ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, posuzuje a projednává 

poţadavky státních orgánů uplatňované v rámci zajišťování zpravodajské činnosti, projednává 

vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění 

zpravodajské činnosti a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu, posuzuje, 

projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně 

příslušných výborech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), zpracovává 

a projednává vlastní materiály v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především 

ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti 

a obrany České republiky a sladění poţadavků na zajištění zpravodajské činnosti.[9] 

4.1.2 Ústřední krizový štáb 

Vláda ČR svým usnesením ze dne 24. 11. 2008 č. 1500 schválila Statut Ústředního 

krizového štábu. Ten je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací a je zařazen 

do systému orgánů Bezpečnostní rady státu.[9] 

Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného, 

jakoţ i při hrozbě vzniku krizové situace, nebo při jiných závaţných situacích týkajících 

se bezpečnostních zájmů České republiky, připravuje návrhy řešení těchto situací, tyto návrhy 

předkládá předseda Štábu na schůzi Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí 

z prodlení přímo na schůzi vlády. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování 

a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení 

vzniklé krizové situace, nebo jiné závaţné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům 
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krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků. Štáb 

dále zejména, zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních 

organizací, zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků a informuje Bezpečnostní radu 

státu, posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy, připravuje Bezpečnostní radě státu návrhy opatření k řešení 

situace a podklady pro přijímání rozhodnutí vyţadujících schválení vládou, případně 

schválení Parlamentem České republiky.[9] 

O aktivaci Štábu rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v České republice 

nebo z jiných závaţných důvodů první místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády 

pověřený místopředseda. Návrh na aktivaci Štábu můţe podat člen vlády. 

Štáb má 17 členů. Předsedou Štábu jmenuje předseda vlády podle charakteru situace 

ministra vnitra, nebo ministra obrany v případě vyhlášení stavu ohroţení státu v souvislosti 

se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, za válečného stavu 

či za dalších situací vojenského charakteru, jeţ se významně dotýkají bezpečnostních zájmů 

České republiky.[9] 

Dalšími členy Štábu jsou náměstek ministra vnitra, náměstek ministra obrany, náměstek 

ministra zahraničních věcí, náměstek ministra financí, náměstek ministra zdravotnictví, 

náměstek ministra průmyslu a obchodu, náměstek ministra dopravy, ředitel úřadu 

Ministerstva ţivotního prostředí, náměstek ministra zemědělství, předseda Správy státních 

hmotných rezerv, předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ředitel sekretariátu 

Bezpečnostní rady státu, policejní prezident České republiky, generální ředitel Hasičského 

záchranného sboru České republiky, náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.[9] 

V případech, kdy jsou nařízena mimořádná veterinární opatření, podle zvláštních 

právních předpisů, a vzniklé ohroţení vede k vyhlášení krizového stavu, nebo je v době 

povodní vyhlášen krizový stav, nebo je z důvodu řešení výskytu závaţných infekčních 

onemocnění vyhlášen krizový stav, a kdy je zároveň aktivován Štáb, stávají se Ústřední 

povodňová komise nebo Ústřední nákazová komise nebo Ústřední epidemiologická komise 

součástí Štábu; členové této příslušné komise se stávají členy Štábu, pokud jimi jiţ nejsou, 

a mají stejná práva a povinnosti jako členové Štábu.[9]  
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Obrázek 5: Složení Bezpečnostní rady státu, Ústředního krizového štábu a stálých pracovních výborů BRS 
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4.1.3 Ústřední epidemiologická komise 

Komise vzniká na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 

č. 1271. Komise se podílí na aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále řídí a koordinuje 

v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti resortů včetně jejich 

kritické infrastruktury v případě výskytu závaţných infekčních onemocnění.[5] 

Komise má 21 členů, kterými jsou předseda, místopředseda, tajemník a další členové. 

Jejím předsedou je ministr zdravotnictví, místopředsedou hlavní hygienik ČR, tajemníkem 

je zástupce odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví.[5] 

Při výskytu závaţných infekčních onemocnění informuje vládu o výskytu a důsledcích 

výskytu. V případě pandemie chřipky koordinuje a kontroluje činnost krajských 

epidemiologických komisí. Vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace. Rozhoduje 

v rozsahu stanoveném právními předpisy o přijímání protiepidemiologických opatření 

s celostátní působností. V rámci své činnosti předkládá vládě zprávy o vývoji 

epidemiologické situace a navrhuje nezbytná opatření.[5] 

Jestliţe vláda vyhlásí nouzový stav, stává se Ústřední epidemiologická komise součástí 

Ústředního krizového štábu.[5] 
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Obrázek 6: Složení Ústřední epidemiologické komise 

4.1.4 Ústřední povodňová komise 

Komise je zřizována vládou, podle § 81 zákona č. 254/2001 Sb., a řídí, koordinuje 

a v případě potřeby ukládá opatření v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi. 

Předsedou Ústřední povodňové komise je ministr ţivotního prostředí a místopředsedou 

ministr vnitra. 

Komise v rámci plnění úkolů informuje vládu o průběhu a důsledcích povodní, nařizuje 

po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci povodí 

mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu. 

Koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí krajů. Vede záznamy v povodňové 

knize, oznamuje dotčeným povodňovým komisím krajů den a hodinu převzetí a ukončení 

ústředního řízení ochrany před povodněmi a rozsah poţadované spolupráce. Vyhodnocuje 
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vývoj povodňové situace. Rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o opatřeních 

ke zmírnění rozsahu povodní i povodňových škod a činí opatření podle povodňových plánů. 

Zejména organizuje záchranné práce a vyţaduje plnění všeobecných povinností v oblasti 

ochrany před povodněmi. V době ústředního řízení ochrany před povodněmi předkládá vládě 

zprávy o povodňové situaci a povodňových škodách spolu s návrhy na nutná opatření. 

Připravuje také zprávy pro sdělovací prostředky[5] 

Ústřední povodňová komise

Ministr ţivotního 

prostředí
Předseda

Ministr vnitraMístopředseda

8 Členů

Vedoucí oddělení 

ochrany vod MŢP

Ministr zemědělství

Náměstek ministra 

ţivotního prostředí

Náměstek ministra 

pro místní rozvoj

Náměstek ministra 

financí

Náměstek náčelníka 

GŠ AČR

Ředitel sekce 

vodního hosp. MZ

Tajemník

Generální ředitel 

HZS ČR 

Hlavní hygienik 

České republik

 

Obrázek 7: Složení Ústřední povodňové komise podle povodňového plánu ČR [10] 

4.1.5 Ústřední nákazová komise 

Komise je určená skupina pracovníků, kterou zřizuje ministr zemědělství v dohodě 

s ústředními orgány státní správy, podle zákona č. 166/1999 Sb., jimţ přísluší některé úkoly 

související s předcházením vzniku a šíření nebezpečných nákaz hospodářských zvířat, 

jako jeho trvalý poradní orgán.[5] 
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Obrázek 8: Složení Ústřední nákazové komise 

4.2 Struktura krizového řízení na krajské úrovni 

 

Obrázek 9: Schéma organizace krizového řízení v kraji [11] 

4.2.1 Bezpečnostní rada kraje 

Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace, 

je zřizována hejtmanem kraje. Sloţení a úkoly bezpečnostní rady kraje upravuje nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb. Bezpečnostní rada se řídí jednacím řádem a Statutem. 
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Bezpečnostní rada projednává úkoly k zabezpečení krizové připravenosti. Výstupem 

z kaţdého jednání je usnesení bezpečnostní rady kraje, prostřednictvím kterého přijímají 

její členové úkoly. 

Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 členů a hejtman jejími členy jmenuje vţdy 

zástupce hejtmana, ředitele krajského úřadu, příslušníka Policie ČR určeného policejním 

ředitelem, ředitele hasičského záchranného sboru kraje, příslušníka Armády ČR určeného 

náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, ředitele územně příslušného územního střediska 

zdravotnické záchranné sluţby a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, 

jehoţ zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady kraje. 

Bezpečnostní rada projednává stav připravenosti kraje na řešení krizových situací, 

krizový plán kraje, havarijní plán kraje, vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj, 

návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánů 

pro jednotlivá ochranná opatření. Dále projednává zprávu o stavu monitorovacích, 

informačních a spojovacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů. 

Projednává finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací 

na území kraje, včetně informace o náhradách škody vzniklé v souvislosti se záchrannými 

a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného záchranného systému. 

Projednává dále i návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji 

a při poskytování pomoci s územními celky sousedního státu.[5] 

4.2.2 Krizový štáb kraje 

Krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana k řešení krizových situací. Krizový 

štáb svolává hejtman v případě, ţe je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho 

část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, nebo je-li vyhlášen stav nebezpečí pro celé 

území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část, nebo je k tomu 

vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

nebo jej pouţije při koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo jde o cvičení. 

Činnost krizového štábu se řídí Statutem, Jednacím řádem a podle nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb. 

Členy krizového štábu kraje jsou členové příslušné bezpečnostní rady, členové příslušné 

stálé pracovní skupiny. Členy stálé pracovní skupiny jsou tajemník krizového štábu, 

pracovníci krajského úřadu, zástupci základních sloţek integrovaného záchranného systému 
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a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. Tajemníkem 

krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. Stálá pracovní skupina se člení 

na odborné skupiny krizového štábu, které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé 

úkoly stálé pracovní skupiny. Odborné skupiny jsou součinnost a komunikace, týlové 

zabezpečení, analýzy situace a plánování, nasazení sil a prostředků, ochrany obyvatelstva 

a sekretariát krizového štábu. Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou tajemník 

krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny vedoucí odborných skupin. 
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Určený příslušník PČR

Ředitel HZS kraje

Ředitel ZZS kraje 2 volní členové BRK
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Obrázek 10: Složení Bezpečnostní rady a Krizového štábu kraje 

4.2.3 Krajská epidemiologická komise 

Komise je pracovní skupina hejtmana kraje, který schvaluje její statut. Podílí 

se na aktualizaci krajského pandemického plánu a dále řídí, kontroluje a koordinuje v celém 

rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu v případě 

výskytu závaţných infekčních onemocnění, pokud Krajská hygienická stanice nepostačuje 

vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření k řešení situace. Komise v rámci plnění 

úkolů informují hejtmana o průběhu a důsledků výskytu závaţných infekčních onemocnění, 

v případě pandemie chřipky o přijatých opatřeních orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu. Rozhoduje v rozsahu stanoveném 
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právními předpisy o přijímání příslušných protiepidemiologických opatření s regionální 

působností v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví.[5] 

Členy komise jmenuje a odvolává hejtman. Předsedou je ředitel krajské hygienické 

stanice, místopředsedou je vedoucí odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice 

a tajemníkem je zástupce krizového managementu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

krajského úřadu.[5] 
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Zástupce PČR

Místopředseda
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Tajemník
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Obrázek 11: Složení Krajské epidemiologické komise, podle složení ve Středočeském kraji[12 

4.2.4 Povodňová komise kraje 

Komise je zřizována hejtmanem kraje, který je jejím předsedou. Další členy komise 

jmenuje z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, příslušných správců povodí 

a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě 

pomoci při ochraně před povodněmi. 

Povodňové komise krajů ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů 

při ochraně před povodněmi, potvrzují soulad věcné a grafické části jim předloţených 
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povodňových plánů správních obvodů obcí s rozšířenou působností s povodňovým plánem 

správního obvodu kraje, zpracovávají povodňový plán správního obvodu kraje a předkládají 

jej ústřednímu povodňovému orgánu, prověřují připravenost účastníků ochrany podle 

povodňových plánů, ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních 

řádů z hlediska povodňové ochrany, organizují odborná školení a výcvik členů povodňových 

orgánů obcí s rozšířenou působností a účastníků ochrany před povodněmi, účastní se hlásné 

povodňové sluţby na území kraje, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové 

orgány obcí s rozšířenou působností, Český hydrometeorologický ústav a Ministerstvo 

ţivotního prostředí, organizují, řídí a koordinují opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí 

s rozšířenou působností, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní 

působnosti, řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi 

na vodních dílech v rámci manipulačních řádů. Nařizují mimořádné manipulace na těchto 

vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s dotčenými 

povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, s příslušnými 

správci povodí a s povodňovými orgány krajů, jejichţ správní obvody mohou být touto 

mimořádnou manipulací ovlivněny, zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni 

včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, vyuţívají 

pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se sloţkami integrovaného záchranného 

systému a pro spojení s místy záchranných prací příslušné operační a informační středisko 

Hasičského záchranného sboru České republiky.[5] 
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Obrázek 12: Příklad složení Povodňové komise kraje, podle složení v Jihočeském kraji[13] 

4.3 Struktura krizového řízení na obecní úrovni 

4.3.1 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Bezpečnostní rada ORP je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. Její sloţení 

a činnost je definována nařízením vlády č.462/2000 Sb. Bezpečností rada obce s rozšířenou 

působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje 

místostarostu, tajemníka obecního úřadu, příslušníka Policie České republiky určeného 

ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky, příslušníka hasičského záchranného 

sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje, zaměstnance obce 

s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, další osoby, 

které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.[5] 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje přehled moţných 

zdrojů rizik a analýzu ohroţení, krizový plán obce s rozšířenou působností, vnější havarijní 

plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, finanční zabezpečení 

připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace 

a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, závěrečnou zprávu 
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o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

stav připravenosti sloţek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností, způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob 

s charakterem moţného ohroţení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, další dokumenty 

a záleţitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností 

na krizové situace a jejich řešení 

4.3.2 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností 

v případě, ţe je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící 

do působnosti orgánu krizového řízení, je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící 

do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část, jej pouţije ke koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních prací, jde o úkol prováděný při cvičení orgánů 

krizového řízení nebo cvičení sloţek integrovaného záchranného systému, nebo je tento 

postup nezbytný pro řešení mimořádné události. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává moţnost řešení krizové situace 

a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů 

členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového 

štábu obce s rozšířenou působností. Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace 

nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetrţitě a připravuje podklady 

pro jednání krizového štábu, jehoţ je součástí. 

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou členové příslušné bezpečnostní 

rady, členové příslušné stálé pracovní skupiny. Členy stálé pracovní skupiny jsou tajemník 

krizového štábu, pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zástupci základních 

sloţek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace. 
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Obrázek 13: Složení Bezpečnostní rady ORP a Krizového štábu ORP 

4.3.3 Povodňová komise obce s rozšířenou působností 

Komise je zřizována starostou obce s rozšířenou působností, který je zároveň jejím 

předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností 

zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé 

k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce 

s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. Povodňové orgány obcí 

s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně 

před povodněmi potvrzují soulad grafické a věcné části jim předloţených povodňových plánů 

obcí s povodňovým plánem obvodu obce s rozšířenou působností. Zpracovávají povodňový 

plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej k odbornému stanovisku 

správci povodí. Organizují a řídí hlásnou povodňovou sluţbu na území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností. Informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány 

sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, Český 

hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor ČR. Organizují, řídí, koordinují 

a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů. Řídí a koordinují 

opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyţadují od orgánů, 

právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc. Vyhlašují a odvolávají stupně 

povodňové aktivity v rámci územní působnosti. Vyuţívají pro řízení záchranných prací, 
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pro jejich koordinaci se sloţkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy 

záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR. V případě nebezpečí 

z prodlení vyţadují výpomoc ozbrojených sil ČR nad rámec sil a prostředků vymezených 

v povodňových plánech.[5] 

4.3.4 Krizový štáb obce 

Starosta obce za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový 

štáb obce jako svůj pracovní orgán. Pokud této moţnosti starosta vyuţije, platí pro sloţení a 

obsah činnosti přiměřeně stejné ustanovení jako pro krizový štáb obce s rozšířenou 

působností. 

4.3.5 Povodňová komise obce 

Obecní rada můţe, podle zákona č. 254/2001 Sb., k plnění úkolů při ochraně 

před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech moţnost povodní, zřídit povodňovou 

komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta 

obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických 

osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně 

před povodněmi. 

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou 

působností. 

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů 

při ochraně před povodněmi potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů 

vlastníků pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 

povodně, s povodňovým plánem obce, zpracovávají povodňový plán obce a předkládají 

jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto 

vodních toků, provádějí povodňové prohlídky, zajišťují pracovní síly a věcné prostředky 

na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území, prověřují 

připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, organizují a zabezpečují hlásnou 

povodňovou sluţbu a hlídkovou sluţbu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob 

v územním obvodu obce s vyuţitím jednotného systému varování, informují o nebezpečí 

a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou 

působností, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi 

podle povodňových plánů a v případě potřeby vyţadují od orgánů, právnických a fyzických 
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osob osobní a věcnou pomoc, zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování 

evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce, provádějí prohlídky po povodni, 

zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají 

zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. 
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5 Závěr 

Práci na téma struktura krizového řízení v ČR jsem rozdělil na tři navazující části. 

V kapitole státní správa a územní samospráva je popsán systém správy v České republice. 

Důraz jsem kladl na popis legislativního pozadí jednotlivých orgánů státní správy a územní 

samosprávy. 

Informace, které jsem do této práce shromáţdil, by mohli v budoucnu poslouţit 

studentům, hledajícím na toto téma ucelenou a přehlednou literaturu. 

V kapitole nazvané systém krizového řízení v ČR jsou popsány povinnosti subjektů 

krizového řízení, definovaných krizovým zákonem. V předchozí kapitole je popsán všeobecně 

vznik jednotlivých veřejnosprávních orgánů, kdeţto zde jsou popsány jiţ konkrétní orgány 

v systému krizového řízení zainteresované. 

Kapitola struktura krizového řízení v ČR popisuje jakým způsobem a v jakých oblastech 

je krizové řízení vykonáváno. Kapitola je rozdělena do tří částí podle úrovně řízení na úroveň 

ústřední, krajskou a obecní. Uvádí jak poradní a výkonné orgány jednotlivých subjektů 

krizového řízení definované krizovým zákonem, tak i další komise podle působností daných 

zvláštními zákony. Sloţení jednotlivých komisí, rad a štábů je uvedeno podle platného sloţení 

ke dni odevzdání práce. 

Orgány státní správy a územní samosprávy odpovědné v oblasti krizového řízení 

jsou popsány ve třetí kapitole, jejich vznik a legislativní podklad v kapitole druhé a struktura, 

spolu s grafickým znázorněním v kapitole třetí. Tyto tři cíle se mi povedlo v rámci rozsahu 

práce naplnit. 

Hodnocení systému krizového řízení v ČR je sloţitější. Systém je postaven tak, 

aby fungoval jak v preventivním reţimu, za pouţití bezpečnostních rad, tak i v reţimu reakce 

na krizovou situaci, za vyuţití jednotlivých krizových štábů. Z tohoto pohledu je systém 

dobře nastaven. Jinou věcí je ale samotné sloţení rad a štábů, kde by se dala rozvíjet debata. 

Krizové řízení by podle mého názoru mělo být doménou odborníků na jednotlivé oblasti, 

spojených pod vedením odborníků na krizové řízení. Účast politiků ve strukturách krizových 

řízení na úrovni kraje a obce je samozřejmě nutná, ale není jiţ nutné, aby se hejtman 

či starosta automaticky stávali předsedy bezpečnostních rad a krizových štábů. Podle této 

myšlenky by představitelé krajů a obcí při zakládání bezpečnostních rad a krizových štábů, 
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jako zvláštních orgánů, mohli z pracovišť krizového řízení určit odborníka na místo předsedy, 

který by činnost těchto orgánů koordinoval. Myslím si politická funkce ve spojení s pozicí, 

která se velmi úzce dotýká ţivotní situace občanů, např. při povodních, by mohla v krajním 

případě vést aţ k populistickým rozhodnutím. 

Struktura krizového řízení v České republice je funkčním celkem, schopným předcházet 

a reagovat snad na všechny myslitelném události. Za hlavní klad povaţuji rozdělení řízení 

do úrovní, které umoţňuje systému větší pruţnost, díky hlubším znalostem o spravovaných 

regionech. 
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7 Seznam použitých symbolů 

BR  Bezpečnostní rada 

BRS  Bezpečnostní rada státu 

ČNB  Česká národní banka 

GŘ  Generální ředitelství 

HMP  Hlavní město Praha 

HOPKS  Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HP  Havarijní plán 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

KI  Kritická infrastruktura 

KP  Krizový plán 

KŠ  Krizový štáb 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV  Ministerstvo vnitra 

MZ  Ministerstvo zemědělství 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 

NS  Nouzový stav 

NV  Nařízení vlády 

OPIS  Operační a informační středisko 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OÚ  Obecní úřad 

PČR  Policie České republiky 

SN  Stav nebezpečí 

SOS  Stav ohroţení státu 

SSHR  Správa státních hmotných rezerv 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

UKŠ  Ústřední krizový štáb 

ÚSÚ  Ústřední správní úřad 

V  Vyhláška 

VMPO  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 

VMV  Vyhláška Ministerstva vnitra 
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VMZ  Vyhláška Ministerstva zemědělství 

VMŢP  Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 

VNBÚ  Vyhláška národního bezpečnostního úřadu 

VS  Válečný stav 

VSSHR  Vyhláška Správy státních hmotných rezerv 

VSÚJB  Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Z  Zákon 

ZZS  Zdravotnická záchranná sluţba 
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