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Příloha č. 1, fotodokumentace realizací, zdroj:[33] [34]  
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Příloha č. 2, vymezení pojmů, zdroj:[16]      

 

Vymezení pojmů 

 

 integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, Základními 

složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Ostatními složkami 

integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace 

a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky 

integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích 

plánovanou pomoc na vyžádání 

 

 záchrannými pracemi se rozumí činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin 

 

 likvidačními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí 

 

 ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku 
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Příloha č.3(10/1), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

6/2011 VVpOK 

SMĚRNICE 

Ministerstva vnitra 

č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 

ze dne 24. listopadu 2011, 

kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu 

obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce 

 

 

Odvětví (úsek): krizové řízení, integrovaný záchranný systém 

 

Ministerstvo vnitra ke sjednocení organizačního uspořádání krizových štábů, zřizovaných podle 

§ 14 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 3 písm. a) a § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, k řešení krizových 

situací, používaných ke koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací podle § 11 písm. c) 

a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v návaznosti na ustanovení § 12, § 13 a § 14 nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto 

směrnici: 

 

 

Čl. I 

 

Předmět úpravy 

 

Tato směrnice stanoví organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, krizového štábu 

obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, pokud je zřízen. Vymezuje činnosti krizového 

štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, pokud je zřízen, 

při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

 

 

HLAVA I 

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností 

 

 

Čl. 2 

 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely této směrnice se rozumí 

a) krizovým štábem krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností, který je 

pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací 1) nebo mimořádných událostí 2), 

b) činností krizového štábu zasedání krizového štábu nebo činnost stálé pracovní skupiny krizového 

štábu kraje nebo stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen "stálá 

pracovní skupina"), 
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Příloha č.3(10/2), směrnice MV, zdroj: [29]        

 

 

c) zasedáním krizového štábu jednání členů bezpečnostní rady, vedoucího stálé pracovní skupiny 

(vedoucího směny stálé pracovní skupiny) případně dalších členů stálé pracovní skupiny 

a přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace, 

d) pracovištěm krizového štábu prostor pro zasedání krizového štábu a prostor pro činnost stálé 

pracovní skupiny. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) § 24b odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 

2) § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

 

 

 

Čl. 3 

 

Použití krizového štábu 

 

(1) Krizový štáb svolává hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností v případech 

stanovených v § 12 odst. 1 písm. a) až f) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

(2) Krizový štáb se při své činnosti řídí § 12 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(3) K zabezpečení činnosti krizového štábu může být zpracován statut, jednací řád či jiný předpis 

organizačního charakteru. 

 

 

Čl. 4 

 

Složení krizového štábu 

 

(1) Složení krizového štábu upravuje § 24b odst. 2 a 3 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona 

č. 430/2010 Sb., a § 13 a § 14 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Předseda krizového štábu určí z členů stálé pracovní skupiny vedoucího stálé pracovní skupiny 

(ve směnném provozu vedoucího směny). 

 

(3) Složení krizového štábu je obsaženo v základní části příslušného krizového plánu v bodu 

charakteristika organizace krizového řízení. Složení stálé pracovní skupiny může být řešeno 

variantně s ohledem na druh mimořádné události nebo krizové situace. 

 

(4) Zástupce hasičského záchranného sboru kraje, který je členem stálé pracovní skupiny, zajišťuje 

mimo jiné vzájemnou komunikaci stálé pracovní skupiny s příslušným operačním a informačním 

střediskem integrovaného záchranného systému. 
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Příloha č.3(10/3), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

 (5) Stálá pracovní skupina se může dále vnitřně členit s ohledem na 

a) odbornost členů a dalších osob přizvaných za účelem řešení mimořádné události nebo krizové 

situace nebo 

b) zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu při řešení mimořádné události 

nebo krizové situace. 

 

(6) K zajištění směnnosti jsou do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny vždy určeny a odborně 

připraveny nejméně dvě osoby. 

 

(7) O změnách ve složení stálé pracovní skupiny v průběhu řešení mimořádné události nebo krizové 

situace rozhoduje vedoucí stálé pracovní skupiny. O této změně neprodleně informuje tajemníka 

krizového štábu. 

 

(8) Předseda krizového štábu může operativně upravit organizaci činnosti krizového štábu 

s přihlédnutím k vývoji řešené mimořádné události nebo krizové situace, toto může učinit také 

na návrh vedoucího stálé pracovní skupiny. Své rozhodnutí oznámí na zasedání krizového štábu. 

 

(9) Obce s rozšířenou působností projednají s příslušným krajem a hasičským záchranným sborem 

kraje složení a organizaci krizových štábů za účelem sjednocení jejich organizačních struktur 

a vzájemných vazeb v rámci kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 

 

Svolání krizového štábu 

 

(1) Krizový štáb svolává jeho předseda v případech uvedených v čl. 3 odst. 1, který současně stanoví 

čas a místo úvodního zasedání krizového štábu. Předseda krizového štábu rozhodne, s ohledem 

na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace, o rozsahu svolání stálé pracovní skupiny. 

 

(2) Pokud nemůže svolat krizový štáb jeho předseda, lze postupovat podle § 11 vyhlášky 

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve 

znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

 

(3) Ústní, písemný nebo zpětným voláním ověřený telefonický pokyn předsedy krizového štábu ke 

svolání krizového štábu realizuje příslušné operační a informační středisko integrovaného 

záchranného systému, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak, které 

a) neprodleně povolá členy stálé pracovní skupiny, případně další osoby podle pokynu předsedy 

krizového štábu, 

b) informuje členy příslušné bezpečnostní rady o svolání krizového štábu, čase a místě úvodního 

zasedání krizového štábu, 
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Příloha č.3(10/4), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

 

c) informuje bez zbytečného odkladu operační a informační středisko generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky o svolání krizového štábu kraje a času jeho 

úvodního zasedání, 

d) informuje bez zbytečného odkladu řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje 

o svolání krizového štábu obce s rozšířenou působností a času jeho úvodního zasedání. Řídící 

důstojník hasičského záchranného sboru kraje o tomto svolání neprodleně informuje hejtmana 

a tajemníka krizového štábu kraje. 

 

(4) Pokud je krizový štáb kraje nebo krizový štáb obce s rozšířenou působností svolán jiným 

způsobem než cestou příslušného operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému, informuje tajemník příslušného krizového štábu o tomto bez zbytečného odkladu příslušné 

operační a informační středisko integrovaného záchranného systému. 

 

 

 

Čl. 6 

 

Pracoviště krizového štábu 

 

(1) Pracovištěm krizového štábu je k tomuto účelu předem připravený prostor krajského úřadu, 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo hasičského záchranného sboru kraje případně jiný 

vhodný prostor s ohledem na řešenou mimořádnou událost nebo krizovou situaci. 

 

(2) O konkrétním místě zasedání krizového štábu rozhodne předseda krizového štábu na návrh 

tajemníka krizového štábu. 

 

(3) Prostor pro zasedání krizového štábu musí 

a) být vybaven zařízením umožňujícím pořízení zvukového záznamu ze zasedání krizového štábu, 

b) být vybaven nezbytnými technickými, komunikačními a informačními prostředky (např. osobní 

počítač, fax, telefon), 

c) umožňovat překlenutí výpadku elektrické energie náhradním zdrojem zajišťujícím alespoň 

osvětlení a provoz technických, komunikačních a informačních prostředků, 

d) být zajištěn před povětrnostními vlivy, 

e) být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

 

(4) Prostor pro činnost stálé pracovní skupiny musí splňovat podmínky podle odstavce 3 písm. b) 

až e) a dále musí 

a) být vybaven nezbytnými administrativními prostředky, 

b) umožňovat nepřetržitou činnost včetně zázemí pro stravování, odpočinek a osobní hygienu členů 

stálé pracovní skupiny. 

 

(5) Pokud je prostor pro činnost stálé pracovní skupiny umístěn mimo objekt, ve kterém probíhá 

zasedání krizového štábu, musí být zajištěna potřebná komunikace a trvalé spojení a vyčleněny 

dopravní prostředky. 

 

(6) Organizační a administrativní podmínky pro činnost krizového štábu zajišťuje příslušné 

pracoviště krizového řízení 3). 
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Příloha č.3(10/5), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

(7) Technický a obslužný personál zajišťuje pro činnost krizového štábu příslušné pracoviště 

krizového řízení. Pokud je prostor pro zasedání krizového štábu nebo prostor pro činnost stálé 

pracovní skupiny umístěn v objektu hasičského záchranného sboru kraje, je jím zajišťován technický 

a obslužný personál. Tento personál není součástí krizového štábu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

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

vlády č. 431/2010 Sb. 

 

 

Čl. 7 

 

Zasedání krizového štábu 

 

(1) Na zasedání krizového štábu se projednává zejména 

a) vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace, 

b) nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 

c) realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva, 

d) možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření, 

e) způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

f) návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

g) návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

h) rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady, 

i) žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí včetně návrhu krizových opatření (pouze 

na zasedání krizového štábu kraje). 

 

(2) Na zasedání krizového štábu se předsedovi krizového štábu doporučují ke schválení zejména 

a) návrhy nařízení kraje nebo obce, případně ve výjimečných případech i obecně závazných vyhlášek 

kraje nebo obce v přenesené i v samostatné působnosti kraje nebo obce [při jejich vydávání 

se postupuje podle jiného právního předpisu 4)], 

b) návrh rozhodnutí hejtmana na vyhlášení stavu nebezpečí (pouze na zasedání krizového štábu 

kraje). 

 

(3) Ze zasedání krizového štábu se pořizuje zvukový záznam a zápis (včetně prezenční listiny), 

které se ukládají společně se zpracovanými dokumenty. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 9 - 

 

Příloha č.3(10/6), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

Čl. 8 

 

Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 

(1) Za činnost stálé pracovní skupiny odpovídá vedoucí stálé pracovní skupiny. 

 

(2) Nepřetržitá činnost stálé pracovní skupiny může být organizována ve směnách. Délka jedné 

směny je stanovena předsedou příslušného krizového štábu na úvodním zasedání krizového štábu 

a může být měněna s ohledem na charakter řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

V případě činnosti stálé pracovní skupiny ve směnném režimu je vedoucím stálé pracovní skupiny 

vedoucí příslušné směny. 

 

(3) Vedoucí stálé pracovní skupiny v době mezi zasedáními krizového štábu navrhuje opatření 

předsedovi příslušného krizového štábu. 

 

(4) Činností ve stálé pracovní skupině nejsou dotčena oprávnění a povinnosti dané jednotlivým 

členům jinými právními předpisy 5). 

 

(5) Úkoly stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou zejména 

a) příprava podkladů pro rozhodovací činnost předsedy krizového štábu (např. v oblasti ochrany 

obyvatelstva, přípravy a vyhlašování regulačních opatření, ukládání pracovní povinnosti a výpomoci, 

zabezpečení nezbytných dodávek, vyhlašování a odvolávání krizových stavů) včetně návrhů řešení, 

b) sledování, analýza a vyhodnocování průběhu mimořádné události nebo krizové situace, opatření 

přijímaných orgány krizového řízení, složkami integrovaného záchranného systému a územními 

správními úřady, 

c) dokumentování postupů řešení mimořádné události nebo krizové situace, vedení přehledu 

o nasazených silách a prostředcích a o ostatních disponibilních silách využitelných pro řešení 

mimořádné události nebo krizové situace, 

d) podpora činnosti hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací 6), 

e) zajištění provedení úkolů ochrany obyvatelstva a dalších úkolů stanovených předsedou krizového 

štábu, 

f) operativní součinnost s ostatními krizovými štáby, orgány krizového řízení a dalšími subjekty 

podílejícími se na řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

g) organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných informačních prostředků, 

h) analýza dopadů krizových opatření v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, navrhování jejich 

změn, 

i) vedení evidence finančních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události nebo krizové 

situace, 

j) organizační zabezpečení materiální, technické a informační podpory nasazeným silám 

a prostředkům. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Například zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6) § 9 a 10 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003Sb. 
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Příloha č. 3(10/7), směrnice MV, zdroj: [29]       

 

Čl. 9 

 

Spolupráce mezi krizovými štáby 

 

(1) Krizové štáby za účelem řešení mimořádné události nebo krizové situace navzájem spolupracují 

a udržují potřebnou komunikaci a trvalé spojení. 

 

(2) Spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace 

(např. rozsah, forma) mezi krizovým štábem kraje a krizovým štábem obce s rozšířenou působností, 

krizovým štábem obce s rozšířenou působností a krizovým štábem obce, pokud je zřízen, je řešena 

v příslušném krizovém plánu. 

 

(3) Spolupráce a zasílání dokumentů nezbytných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace 

mezi krizovým štábem kraje a Ústředním krizovým štábem probíhá prostřednictvím příslušných 

operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému. 

 

(4) Krizový štáb kraje zasílá Ministerstvu vnitra cestou příslušného operačního a informačního 

střediska integrovaného záchranného systému standardizované hlášení s informací o vývoji 

mimořádné události nebo krizové situace, a to vždy po úvodním zasedání krizového štábu a dále 

nejpozději v 8:00 a 18:00 hodin, pokud nebude stanoveno jinak. Vzor standardizovaného hlášení je 

uveden v příloze č. 1 k této směrnici. 

 

(5) Způsob předávání a forma hlášení krizového štábu obce s rozšířenou působností krizovému štábu 

kraje je uveden v krizovém plánu kraje a krizovém plánu obce s rozšířenou působností. 

 

(6) Stálá pracovní skupina krizového štábu kraje udržuje potřebnou komunikaci a trvalé spojení 

s příslušným operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, krizovými 

štáby sousedících krajů a krizovými štáby obcí s rozšířenou působností v kraji. 

 

(7) Stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností udržuje potřebnou 

komunikaci a trvalé spojení s příslušným operačním a informačním střediskem integrovaného 

záchranného systému, příslušným krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí 

s rozšířenou působností zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou situací, s krizovými štáby 

obcí, pokud jsou zřízeny. 

 

(8) Při zasílání elektronických zpráv v rámci spolupráce mezi krizovými štáby potvrzuje příjemce 

pouze ty zprávy, u kterých si to odesílatel vyžádal. 

 

 

Čl. 10 

 

Dokumentace krizového štábu 

 

(1) Dokumentací krizového štábu se rozumí písemnosti zpracované po dobu činnosti krizového štábu 

při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 
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Příloha č. 3(10/8), směrnice MV, zdroj: [29]        

 

(2) Dokumentaci krizového štábu zpracovává stálá pracovní skupina, pokud předseda krizového 

štábu nestanoví jinak, a je předkládána vedoucím stálé pracovní skupiny na zasedání krizového 

štábu. 

 

(3) Za účelem dokumentování činnosti krizového štábu zpracovává stálá pracovní skupina zejména 

a) záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny, 

b) záznam o řešení mimořádné události nebo krizové situace a přijatých opatřeních, 

c) přehled o situaci a prognózy vývoje mimořádné události nebo krizové situace, 

d) přehled nasazených sil a prostředků, volných disponibilních lidských a věcných zdrojů, 

e) přehled pohotovostních zásob použitých při řešení mimořádné události nebo krizové situaci, 

f) přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením mimořádné události 

nebo krizové situace, 

g) přehled nabídek humanitární pomoci, osobní pomoci a věcné pomoci, jejich rozdělení a distribuci, 

h) návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

i) hlášení a informace jiným krizovým štábům nebo Ministerstvu vnitra, 

j) evidenci odeslaných a doručených písemností. 

 

(4) Dokumenty uvedené v odstavci 3 mohou sloužit jako podklad pro zpracování závěrečné zprávy 

o hodnocení krizové situace. 

 

(5) Obsahuje-li některý dokument krizového štábu utajované informace nebo zvláštní skutečnosti, 

řídí se zpracování a manipulace s ním jinými právními předpisy 7). 

 

(6) Při nakládání se schválenou dokumentací krizového štábu se postupuje podle jiného právního 

předpisu 8). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

8) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. 11 

 

Odborná příprava členů krizového štábu 

 

(1) Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje zejména formou školení a cvičeními, 

která jsou organizována příslušnými orgány krizového řízení. 

 

(2) Předseda krizového štábu nařídí cvičení krizového štábu, pokud během uplynulých 

12 kalendářních měsíců nebyl svolán krizový štáb 

a) při cvičení složek integrovaného záchranného systému 9) nebo při cvičení orgánů krizového řízení 

nebo 

b) při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 
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Příloha č. 3(10/9), směrnice MV, zdroj: [29]        

 

(3) Cvičení krizového štábu se provádí za účelem přípravy členů krizového štábu a orgánů 

podílejících se na řešení mimořádné události nebo krizové situace. Termín konání cvičení, námět 

a náklady na jeho přípravu a provedení se projednají v příslušné bezpečnostní radě. 

 

(4) Hejtman je oprávněn nařídit cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností na území kraje 

10). Toto cvičení může probíhat společně s cvičením krizového štábu kraje. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10) § 18 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVA II 

Krizový štáb obce 

 

 

Čl. 12 

 

Krizový štáb obce 

 

(1) Starosta obce si za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb 

obce jako svůj pracovní orgán 11). 

 

(2) Krizový štáb obce v rámci připravenosti na řešení krizových situací přiměřeně vykonává činnosti 

bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. 

 

(3) Starosta obce, který zřídil krizový štáb obce, použije tuto směrnici v rozsahu odpovídajícím 

místním podmínkám a možnostem obce. 

 

(4) Starosta obce může 

a) do krizového štábu obce zařadit osoby nezbytné pro přípravu na krizové situace a jejich řešení, 

b) organizovat a členit stálou pracovní skupinu podle místních podmínek a možností obce. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 
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Příloha č. 3(10/10), směrnice MV, zdroj: [29]        

 

HLAVA III 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Čl. 13 

 

Zrušovací ustanovení 

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. j. PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná 

pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení 

dokumentace a některé další podrobnosti se zrušuje. 

 

 

Čl. 14 

 

Účinnost 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011. 

 

Ministr vnitra 

Jan Kubice 
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Příloha č. 4, Mapa rozmístění jednotlivých Charit, zdroj:[18] 
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Příloha č. 5 (1/3), Podrobnosti o stupních poplachů, zdroj:[30]      

 

Podrobnosti o stupních poplachů 

 

§ 20 

 

       (1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné  a  likvidační  práce  

v závislosti  na rozsahu a druhu mimořádné  události  a  také   na  úrovni  koordinace  složek  

při společném zásahu uvedené v § 2. 

 

       (2) V rámci integrovaného  záchranného systému se vyhlašují čtyři  stupně  poplachu.  Čtvrtý  

stupeň,  který  je  označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. 

 

       (3)  Potřebný  stupeň  poplachu  vyhlašuje  pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo  operační 

a informační středisko 36) při prvotním povolávání složek na  místo zásahu. Operační a informační 

středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené 

mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36) § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.  

 

§ 21 

 

První stupeň poplachu 

 

       První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje  jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho  část, s výjimkou 

objektu,  kde jsou složité podmínky pro  zásah,37)  jednotlivé   dopravní  prostředky  osobní  

nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, nebo 

b) záchranné  a likvidační  práce provádí  základní složky,  které není nutno při společném zásahu 

nepřetržitě koordinovat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37) § 18  vyhlášky  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek požární bezpečnosti  a  výkonu  státního  

požárního  dozoru  (vyhláška o požární prevenci).  
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Příloha č. 5 (2/3), Podrobnosti o stupních poplachů, zdroj: [30]       

             

§ 22 

 

Druhý stupeň poplachu 

 

       Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná  událost ohrožuje  nejvýše 100  osob, více  jak jeden objekt se složitými podmínkami 

pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy  osob, cenný chov zvířat  nebo plochy území 

do 10 000 m2, 

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky z kraje nebo okresu, 

kde mimořádná událost probíhá, nebo 

c) je  nutné nepřetržitě  koordinovat složky  velitelem zásahu při společném zásahu.  

 

§ 23 

 

Třetí stupeň poplachu 

 

       (1) Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje více jak  100 a nejvýše  1000 osob, část  obce nebo  areálu podniku,  

soupravy železniční přepravy  několik  chovů hospodářských  zvířat,  plochy  území do  1 km2, 

povodí řek,  produktovody, jde o  hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké 

dopravě, nebo 

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a  prostředky 

z jiných krajů nebo jiných okresů než  z těch, které  byly postiženy mimořádnou  událostí, nebo 

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci 

štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. 

 

       (2)  Na základě  rozhodnutí řídícího  důstojníka hasičského záchranného sboru  kraje oznamuje 

operační  a informační středisko kraje vyhlášení  třetího stupně poplachu  poplachového plánu kraje 

hejtmanovi.  Stejným  způsobem  nebo  na  základě žádosti velitele 

zásahu se oznamuje vyhlášení  třetího stupně poplachu poplachového plánu okresu přednostovi 

okresního úřadu.  
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Příloha č. 5 (3/3), Podrobnosti o stupních poplachů, zdroj: [30]       

 

§ 24 

 

Zvláštní stupeň poplachu 

 

       (1) Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost  ohrožuje více jak 1000  osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2, 

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky včetně  využití sil  a prostředků  

z jiných  krajů a okresů než z těch, které byly mimořádnou  událostí postiženy, popřípadě je nutno 

použít pomoc podle § 22 zákona nebo zahraniční pomoci, 

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci 

štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo 

d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle § 2 písm. c). 

 

       (2) Vyhlášení zvláštního stupně  poplachu v okrese oznamuje územně  příslušné  operační  

a informační  středisko  přednostovi okresního úřadu a operační a informační středisko kraje 

hejtmanovi při  vyhlášení  tohoto  stupně  poplachu  podle poplachového plánu kraje. 

 

       (3)  Po  vyhlášení  zvláštního  stupně  poplachu  v okrese operační a  informační středisko kraje  

na základě žádosti  územně příslušného   operačního   a   informačního   střediska   povolává 

a nasazuje  síly  a  prostředky  z  ostatních  okresů,  koordinuje krajskou  pomoc   postiženému  

okresu  a   informuje  o  vyhlášení zvláštního   stupně  poplachu   generální  ředitelství.   Obdobným 

způsobem  pomáhá  operační   a  informační  středisko  generálního 

ředitelství postiženému okresu, kraji nebo hlavnímu městu Praze.  
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Příloha č. 6 (1/2), Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí  

 

1/2009 VMOK 

ROZHODNUTÍ 

hejtmana Moravskoslezského kraje 

ze dne 25. června 2009 

o vyhlášení stavu nebezpečí 

I. 

Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro část území Moravskoslezského kraje 

vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím: 

 

Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. 

 

Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou povodně na vodních tocích protékajících územím výše 

uvedených obcí s rozšířenou působností. Na základě doporučení Povodňové komise 

Moravskoslezského kraje a za stavu, kdy není již možné odvrátit bezprostřední ohrožení životů, 

zdraví a majetku obyvatel žijících v zasažených územích běžnou činností správních úřadů a složek 

integrovaného záchranného systému, jsem se rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu 

od 25. 6. 2009 čas 03.30 hod. do 24. 7. 2009 čas 24.00 hod. 

 

II. 

Krizová opatření a jejich rozsah 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 

5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření: 

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky, 

b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb 

za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 

c) hlášení přechodné změny pobytu osob, 

d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených bezpečnostních 

sborů a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek integrovaného systému. 

 

Ing. Jaroslav Palas v. r. 

hejtman kraje 

 

 

 
 



- 19 - 

 

Příloha č. 6 (2/2), Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí  

 

 

1/2010 VMOK 

ROZHODNUTÍ 

hejtmana Moravskoslezského kraje 

o vyhlášení stavu nebezpečí 

I. 

Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro část území Moravskoslezského kraje 

vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím: 

 

Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, 

Karviná, Kravaře, Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Třinec. 

 

Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou povodně na vodních tocích protékajících územím výše 

uvedených obcí s rozšířenou působností. Na základě stavu, kdy není již možné odvrátit bezprostřední 

ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí běžnou činností správních úřadů a složek 

integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu 

od 18. 5. 2010 čas 21.30 hod. do 17. 6. 2010 čas 21.30 hod. 

 

II. 

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odstavců 

5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření: 

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky, 

b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb 

za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 

c) hlášení přechodné změny pobytu osob, 

d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených bezpečnostních 

sborů a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému. 

 

Ing. Jaroslav Palas v. r. 

hejtman kraje 
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Příloha č. 7, Požadavek na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc 

 

 

 

 

 

Krajský úřad 

kraje …………. 

 

Požadavek na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc 

podle § 12 zákona č. 241/2000 Sb. 

 

Žádám o poskytnutí prostředků ze ZHP ve složení ......................... pro ........................... osob.  

K řešení krizové situace byl vyhlášen stav nebezpečí (nouzový stav).  

Žádám o dopravení zásob do místa určení ……………………........ (přesné určení místa včetně 

směru příjezdu do něj).  

Připravenost převzetí zásob pracovníky KÚ od ……………………………….... (čas a datum) 

Kontaktní osoba KÚ: ……... (jméno a příjmení určené osoby), tel ... mobil ...),fax ..., E-mail ... 

 

V …….., dne ..... 201.. v ... hod. 

 

                                                                                                        hejtman ... kraje 

                                                                                        jméno a příjmení, vlastnoruční podpis 

 

 


