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Práce se zabývá samosprávou a řízením lokální bezpečnosti, která je zajištěna orgány 

obce a ostatními složkami zajišťující bezpečnost. První část se věnuje oblasti zabezpečení 

ochrany obyvatelstva územními samosprávními celky, definující jejich působnost a 

povinnosti při provádění záchranných a likvidačních pracích, při mimořádných událostech a 

krizových situacích a jejich přínosu. Dále se zabývá ostatními složkami zajišťující bezpečnost 

územní a nastínění jejich práv a povinností v řízení lokální bezpečnosti.   

 

 

Annotation 

BEZDĚKOVÁ, B., Autonomy and Local Safety Running. Ostrava, 2009. Bachelor thesis at 

The Faculty of Safety Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava. Supervisor: Ing. 

Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Keywords: municipality, safety factor, protection of population, emergency  

The thesis deals with autonomy and local safety running established by municipal  

authorities and other units providing safety. The first part defines the area of providing 

protection ofpopulation by the municipality, its field of action and duties when performing 

rescue andsettling operations and in emergencies and risk situations and their profitalility. 

Furthermore, the work is concernedwith other units providing territory protection and is also 

related to duties and discretions in local safety operation.  
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1. Úvod 

Bezpečnostní systém České republiky je hlavním nástrojem pro zajištění bezpečnosti 

státu, udržení a prosazení životních, strategických a dalších významných zájmů ČR a tvorbu a 

realizaci bezpečnostní politiky.  

Základní funkcí bezpečnostního systému je plánování, řízení, koordinace a 

vyhodnocování činnosti jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti ČR. Adekvátně a 

operativně musí systém reagovat na všechny možné a pravděpodobné hrozby či rizika a musí 

být schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí. 

Bezpečnostní systém je tvořen prvky disponujícími funkčními kompetencemi 

stanovenými příslušnými zákony. Jedná se především o orgány zákonodárné, výkonné a 

soudní moci, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné, 

havarijní a jiné sbory a služby, právnické a fyzické osoby, jejich vzájemné vztahy a pravidla 

činností. Prvky vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinovány, 

případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu své působnosti.  

Bakalářská práce se zabývá samosprávou a řízením lokální bezpečnosti, vycházející 

z platné legislativy. V práci jsou nastíněny úkoly základních územních celků a jejich orgánů 

v rámci ochrany obyvatelstva a záchranného sytému, postavení a působnost při mimořádných 

událostech a krizových situacích. Zhodnocení součastného stavu, zda je právní rámec 

upravující řešenou problematiku dostačující. A dále obsahuje povinnosti ostatních složek 

zajišťující bezpečnost a jejich přínos k zajištění územní bezpečnosti. 

Cílem práce je modelový popis prvků bezpečnostní struktury území a specifikace 

jejich přínosu k zajištění územní bezpečnosti.  
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2. Rešerše 
Ve své rešerši uvádím zákony a odborné publikace, zabývající se problematikou 

územní bezpečnosti.  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích [2] 

Zákon upravuje postavení obcí a občanů při vzniku mimořádné události a následné 

jejich odstranění. Určuje samostatnou a přenesenou působnost obce a povinnosti jednotlivých 

orgánů k zabezpečení civilní ochrany a zajištění záchranných a likvidačních prací. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [1] 

Zákon vymezující integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), jehož složky se 

podílejí na provádění záchranných a likvidačních pracích (dále jen „ZaLP“). Vymezuje 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při ZaLP a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [4] 

Zákon stanovující působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků (obcí) a práva a povinnosti právnických a fyzických osob (dále jen 

„PaFO“) při přípravě na krizové situace, nesouvisející se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením, při jejich řešení.  

Zákon nám říká, že „krizové řízení je 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".  

 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [9]   

Zákon upravující přípravu hospodářských opatření obce pro stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu a válečný stav (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských 

opatření po vyhlášení krizových stavů. 

Stanovuje pravomoc obci při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové 
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stavy. Stanoví také práva a povinnosti PaFO při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [5] 

Zákon se věnuje jak chránit povrchové a podzemní vody. Vytvoření podmínek proti 

povodním a ochraně před povodněmi. Zajišťuje bezpečnost vodních děl a vytváří podmínky 

pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha v obci. 

 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky [11] 

Zákon upravující postavení a úkoly Armády České republiky (dále jen „AČR“) 

k provádění záchranných a likvidačních pracích i na území obce pokud záchranné útvary 

nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami. 

  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [3] 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Postavení a působnosti samosprávných orgánů na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [10] 

Zákon upravující plnění úkolů policie ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a 

další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Poskytování úkolů v obci 

je dodáváno dodavatelsky podepsáním dohody s obcí. 

  

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii [6]  

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Při plnění svých úkolů 

spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen „policie“). 

 

Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém [15] 

Publikace popisující základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 
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republice, která je nazvána integrovaným záchranným systémem. Zabývá se problematikou 

činností operačních a informačních středisek IZS, jejich rozmístěním a činností ve vztahu k 

základním a ostatním složkám integrovaného záchranného systému. 

 

Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu [18]   

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Dále se 

zde pojednává řešení krizových stavů a mimořádných událostí, které jsou aktuálním 

problémem ekonomické rovnováhy lidstva. 

 

Martínek, B., Adamec, V., Hanuška, Z.: Řešení mimořádných událostí a krizových situací 

[16] 

Příručka, popisující působnost obce při řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. První část příručky se zabývá povinnostmi obecního úřadu, starosty obce při přípravě 

na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Dále jsou zde podrobně 

rozebrány úkoly jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. V 

druhé části jsou rozebrány povinnosti obecního úřadu, starosty obce při přípravě na řešení 

krizových situací a při řešení krizových stavů. Dále je rozebrán způsob zřízení a možnosti 

využití krizového štábu obce. 
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3. Výklad některých pojmů 

Pro snazší pochopení práce jsem uvedla a definovala několik základních pojmů. 

 

Mimořádná událost – rozumí se škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1, 18] 

 

Krizový stav – takový stav kdy mimořádná událost vyvolala takovou situaci, kdy bylo nutné 

vyhlásit jeden z krizových stavů (viz. Příloha 1) a bylo třeba použít nadstandardních opatření 

státu, tj. omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu práva zaručená. [1] 

 

Integrovaný záchranný systém - integrovaným záchranným systémem se rozumí 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Tyto složky dělíme na základní a ostatní. [1] 

 

Záchranné práce – činnost 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. [1, 15] 

 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [1] 

 
Analýza rizik - slouží k posouzení aktuálního stavu a možných zdrojů ohrožení. Cílem 

analýzy rizik je popis a hodnocení existujících a potenciálních rizika a nalézt slabá místa 

v určené oblasti. V dnešní době existuje celá řada metod zabývající se analýzou rizik. [15] 

 

Ochrana obyvatelstva - zajištění plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

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

majetku. [1] 

Obec – obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. Podle 

rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti rozlišujeme obce se základním 

rozsahem přenesené působnosti (do této kategorie spadají všechny obce) a obce s širším 
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rozsahem přenesené působnosti. Jedná se o obce, které vykonávají státní správu v přenesené 

působnosti i na území druhých obcí, tj. pro obce spadající do jejich správního obvodu. Do této 

kategorie obcí spadají pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou působností. [2]  

 

Občan obce – je fyzická osoba, která je státním občanem ČR a v obci je hlášena k trvalému 

pobytu. [2] 
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4. Územní uspořádání České republiky 

V České republice existuje dvoustupňový systém územní samosprávy. V Ústavě ČR je 

zakotveno členění České republiky na základní a vyšší územní samosprávné celky. Základní 

územní samosprávné celky představují obce, vyšší územní samosprávné celky kraje. U 

územní samosprávy se nejedná o hierarchickou strukturu, respektive o nadřízenost a 

podřízenost, neboť každý územní samosprávný celek má své samostatné kompetence, do 

kterých jiný územní samosprávný celek nemůže zasahovat. V České republice byl zvolen tzv. 

spojený model veřejné správy, tzn. že obce a kraje vykonávají vedle samostatných působností 

také státní správu v přenesené působnosti. [17] 

 

4.1.  Základní územní samosprávné celky (obce)  

S ohledem na značný rozsah řešené problematiky byl vybrán model obec prvního 

stupně. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů na územním 

celku, který je vymezen hranicí území obce. Jako veřejnoprávní korporace je obec vymezena 

zákonem, má vlastní majetek, s kterým hospodaří. Vlastními finanční prostředky sestavuje 

svůj rozpočet. Postavením právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a 

nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů.  Plněním svých úkolů chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v 

jiných právních předpisech. Své záležitosti obec zpravuje samostatně a to jak v samostatné 

nebo přenesené působnosti. [2]  

Orgány obce v ČR jsou: 

Zastupitelstvo obce je volený jako kolektivní orgán. Počet členů obecního zastupitelstva je 

závislý na počtu obyvatel a velikosti územního obvodu obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje a 

schvaluje např. rozpočet obce a závěrečný účet, vydává obecně závazné vyhlášky, zřizuje a 

rozhoduje o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce nebo rozhoduje o 

majetkových záležitostech, v rámci samostatné působnosti s respektováním zákona o obcích. 

Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné působnosti podléhá obecnímu zastupitelstvu. 

Jednání rady obce je dle potřeby a jednání jsou neveřejná. V čele rady obce je starosta a jeho 

zástupci - místostarostové a další členové. Připravuje materiály pro jednání zastupitelstva 

obce, zabezpečuje hospodaření obce, vydává nařízení obce, plní úkoly stanovené zvláštním 

zákonem, atd. 
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Starosta - je představitelem obce, zastupuje ji navenek. Svolává a zpravidla řídí schůze rady 

obce.  Může požádat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, plní další úkoly stanovené 

zákonem o obcích a zvláštními zákony, atd. Místostarosta zastupuje starostu v jeho 

nepřítomnosti.  

Obecní úřad - který vykonává administrativně organizační činnosti související v samostatné i 

přenesené působnosti obce. Zřizuje úřední desku, veřejně přístupnou. 

Zvláštní orgány – jsou zřizovány pro výkon přenesené působnosti zvláštními zákony. V čele 

může být osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené 

působnosti. Jsou to např. povodňová komise, bezpečnostní rada obce, atd. [2] 

 

4.2.  Působnost obcí 
U orgánů obcí se vyskytuje dvojí působnost – samostatná a přenesená.  

Samostatná působnost obce - v rámci samostatné působnosti vykonává obec vlastní 

samosprávu, své záležitosti spravuje samostatně v souladu s příslušnými zákony a obecně 

závaznými právními předpisy. Takto chápaná obecní samospráva není státní správou, ale 

správou plně příslušející obcím jako veřejnoprávním korporacím. Pečuje v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb občanů. Jedná se především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku. 1  

Přenesená působnost obce - Jedná se o vymezení výkonu státní správy zpravidla 

příslušným obecním úřadem. Stát přenáší na obec povinnost zabezpečit plnění určitých úkolů, 

které jinak náleží státu.  Za kvalitu výkonu této působnosti je vůči veřejnosti odpovědný stát, 

který ji orgánům obce svěřil. Plněním úkolů přenesených na obecní úřad, je stát povinen 

finančně kompenzovat náklady obcí (v podobě příspěvku ze státního rozpočtu). V rámci 

přenesené působnosti se tedy obce rozdělují do třech stupňů, které se liší rozsahem výkonu 

státní správy. Přenesenou působnost obce vykonávají pro stát výhradně obecní úřad a zvláštní 

orgány. [2] 

                                                             
1 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. s. 190 – 191 
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5. Úkoly obce v rámci ochrany obyvatelstva 
Zákona o IZS [1] stanovuje orgánům obce podílet se na ochraně obyvatelstva a 

záchranném systému. 

 

Obecní úřad  

Při výkonu státní správy v přenesené působnosti obecní úřad zajišťuje a organizuje 

připravenost obce na mimořádné události (viz. Příloha 2). Podílí se na ochraně obyvatelstva, 

kde zejména zajišťuje:   

Ø varování,  

Ø evakuaci, 

Ø ukrytí osob, 

Ø nouzového přežití obyvatel, 

Ø provádění záchranných a likvidačních prací s IZS.  

Hospodaří s materiálem civilní ochrany. Provádí kontrolu a vede evidenci o stavbách 

civilní ochrany v obci. Při plnění těchto úkolů orgány obcí postupují podle zákona o IZS [1] a 

vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. [19]  

Obecní úřad obce dále poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a 

informace potřebné k zpracování havarijního plánu kraje nebo krizového plánu kraje. Obecní 

úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými záchrannými a likvidačním pracemi a organizuje školení v oblasti ochrany 

obyvatelstva. [2] 

Starosta obce 

Při provádění ZaLP zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před 

hrozícím nebezpečím. Za pomoci velitele zásahu nebo starosty obce s rozšířenou působností 

organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce. V podmínkách nouzového přežití 

obyvatel je organizátorem činnosti obce. Má oprávnění vyzvat právnické a fyzické osoby 

k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. [1]  

Obec jako zřizovatel zařízení civilní ochrany  

Zařízením civilní ochrany (dále jen „CO“) je tvořeno zaměstnanci nebo jinými 

osobami s vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a 
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prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jednotlivá zařízení jsou 

zřizována podle vyhlášky Ministerstva vnitra2 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Obec jako zřizovatel může požádat o účelnosti zařízení CO HZS kraje. HZS 

kraje ve svém vyjádření k účelnosti zřizování zařízení CO vychází ze schváleného havarijního 

plánu kraje a vnějších havarijních plánů. Zařízení CO se nejčastěji zřizuje u stávajících 

subjektů, které lze využít při vyhlášení krizových stavů, např. školy, ubytovací a stravovací 

zařízení. [22] 

 

5.1.  Podíl obce na úseku záchranných a likvidačních prací  

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného 

záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události a řízení 

součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který může starostu obce požádat o 

spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací a pro plnění některých úkolů 

v ochraně obyvatelstva, které jsou v kompetenci obce.  

Pokud zvláštní právní předpis3 nestanoví jinak je velitelem zásahu zpravidla velitel 

jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem 

přednostního velení. Jestliže na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost 

těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, která v místě 

zásahu provádí převažující činnost. [16]  

 

5.2.  Zajištění ochrany obyvatelstva obce 

Při vzniku mimořádné události mající místní charakter mají orgány obce 

nezastupitelnou roli při varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Nutností je, aby 

obce věnovali zvýšenou pozornost rozvoji technických prostředků varování v obci. K 

varování a následnému informování obyvatelstva o akutním nebezpečí využívají zejména 

místní sirény (elektrické rotační sirény by měli být podle „Koncepce “ do roku 2015 [24] 

vyměněny za elektronické – obecní rozhlasy). Jako dalším použitím je rozesílání hromadných 

SMS zpráv svým občanům. Informování obyvatel je řešeno ve spolupráci s Policií ČR nebo 

městskou policií za pomoci mobilních akustických prostředků nebo osobním stykem. Ve 

velkých městech je informování využíváno pomocí hromadných informačních prostředků 

                                                             
2 § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
3 zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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(regionální rádia, televize, kabelové televize - ty již vlastní i řada menších obcí).  

Plánováním evakuace, nouzového přežití obyvatel obce, plánování rozvozu a výdeje 

pomůcek ochrany jednotlivce, poskytují obecní úřady hasičskému záchrannému sboru kraje 

podklady a informace potřebné pro zpracování havarijního a krizového plánu kraje. Na 

vyžádání poskytují zejména informace o počtech osob v ohrožených oblastech, o ubytovacích 

a stravovacích zařízeních v obci, zdrojích pitné vody a o počtu obyvatel v obci podle 

věkového složení. [22] 

Hlavní snahou orgánů státu a územní samosprávy je se připravit na možný vznik 

mimořádné události nebo při jejím vzniku ochránění zdraví, života občanů a minimalizovat 

škody na jejich majetku. Během těchto událostí je občanovi poskytnuta pomoc od obce, 

zaměstnavatele a dále složek integrovaného záchranného systému. Proto je nutné, občana jako 

jedinec co nejlépe informovat a vzdělávat o chování během mimořádných situací, je totiž 

základním článkem systému ochrany obyvatelstva. Aby mohl člověk, jako jedinec reagovat na 

možný výskyt nebezpečí je potřebné, mu poskytnout informace o možných ohroženích, 

plánovaných opatřeních a postupech při řešení mimořádných událostí. Povinnost je opět 

kladena na státní orgány, orgány územních samosprávných celků a zaměstnavatele. [16]  

Občan sám může získat informace o charakteru možného ohrožení, připravených 

záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události na 

příslušném obecním úřadě. Zaměstnanec získává informace v místě dislokace pracoviště od 

svého zaměstnavatele rovněž podle zákona IZS. [1] Oba mohou zajisté doplňovat a rozšiřovat 

svoje informace na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro zvýšení informovanosti 

obyvatelstva o způsobech chování za mimořádných událostí vydávají generální ředitelství 

HZS ČR, krajské úřady a obce příručky s informacemi pro veřejnost.  

Od občana, zaměstnance, žáka, studenta se očekává adekvátní reakce na přijímaná 

opatření, na něž je připravován v rámci organizované přípravy obyvatelstva k ochraně a 

vzájemné pomoci.  
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6. Připravenost obce na řešení krizových situací 

Zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situací je vymezeno všeobecně 

zákonem o krizových stavech. [4] Úkoly obecního úřadu a starosty obce jsou specifikovány 

blíže. 

 

Obecní úřad se stará o organizaci přípravy obce na krizové situace, zpracovávání 

krizového plánu, pokud jde o obec určeným okresním úřadem, v tomto případě je starostou 

zřízena bezpečnostní rada obce. Hasičskému záchrannému sboru kraje poskytuje podklady a 

informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje. Zajišťuje shromažďování údajů o 

počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se 

na správním území obce. Zpracované údaje předává krajskému úřadu a do ústřední evidence o 

přechodných změnách pobytu osob. Podílí se na zajištění veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení. Povinností 

obecního úřad je ze zákona seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem možného 

ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. [4] 

Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací. Zajišťuje 

údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků, pomůcek krizového řízení 

určených Ministerstvem vnitra. K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb 

obce jako svůj pracovní orgán. Pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené 

tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na 

zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. [4] 

 

6.1.   Obec při plnění krizových opatření a realizaci hospodářských 
opatřeních 

Hospodářská opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“) jsou přijímána po 

vyhlášení krizových stavů. Jsou nedílnou součástí bezpečnostního systému a slouží k zajištění 

materiální podpory řešení všech typů krizových situací. V souladu se zákonem o HOPKS [9] 

je, aby obecní úřad zajistil uspokojení základních životních potřeb obyvatel na svém území. 

Při zajištění podpory ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům, HZS a 

havarijním službám mají ústřední správní úřady. Obce plní úkoly uložené krajským úřadem 

k zajištění nezbytných dodávek. Požadují u Správy státních hmotných rezerv vydání zásob 
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humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postižených krizovou situaci a odpovídají za 

jejich přidělení. [9]  

Za stavu nebezpečí může starosta obce v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, 

uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání, sídlo podniku 

nebo organizační složky v příslušném územním obvodu, povinnost: 

• dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo 

podnikání, a to v přiměřeném množství, 

• skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a 

odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět, 

• přemístit dopravní a mechanizační prostředky, tak i výrobní nebo provozní 

prostředky movité povahy a zásoby na určené místo. 

 Účelem HOPKS je právně zakotvit v bezpečnostním systému. Stanovit zákonem 

rozsah práv a povinností orgánů územních samosprávných celků na zajištění bezpečnosti a 

zavést do oblasti hospodářských opatření systém umožňující efektivní využití zdrojů. 
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7. Zhodnocení aktuálního stavu 

Zhodnocením aktuálního stavu lze konstatovat, že stávající bezpečnostní systém 

územních samosprávních celků ČR je funkční což jsme mohli přesvědčit při různých 

krizových situacích bez zjištění podstatných nedostatků. 

Na základě provedené analýzy připravenosti orgánů územních samosprávných celků 

zajišťujících úkoly ochrany obyvatelstva, jsem zhodnotila aktuální stav a zjistila některé 

oblasti problémů, vyplývající především z nejednotnosti vyřešení problematiky v příslušné 

legislativě.  

Systémová spolupráce na úrovni kraj obce v době přípravy na krizové situace i při 

jejich řešení je pouze na neformální úrovni a není řešena systémově. Tuto spolupráci je 

potřeba jednoznačně nastavit tak, ať kraj může v oblasti zajišťování bezpečnosti ukládat úkoly 

starostům obcí. 

Během přípravy na řešení mimořádné události a při jejím řešení není systémově 

vyřešena rozdílná územní působnost jednotlivých orgánů státu, orgánů územních 

samosprávných celků a složek IZS. 

Krizový zákon se odkazuje na tzv. určené obce, které jsou všechny obce s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“). I když ani působnost určených obcí není stanovena, tak 

bezproblémově může zabezpečit úkoly při přípravě na mimořádné události a při řešení 

krizových situací na příslušném území. Potřeba je jasně vymezit vztahy mezi kraji a ORP a 

následně mezi ORP a obcemi, hlavně vztahy mezi jejich představiteli (hejtman a starosta). 

Potřeba je i vymezit vztahy mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby a přiznat 

příslušným orgánům územních samosprávných celků potřebné pravomoci a odpovědnosti. V 

krizovém zákoně nejsou ORP stanoveny vůbec žádné pravomoci, proto řešením krizových 

situací byl úplně vypuštěn mezistupeň mezi krajem a obcí.  

V době povodní vycházející ze zákona o vodách, řídí ochranu před povodněmi 

příslušné povodňové komise v rámci své územní působnosti. Vyhlásil-li se krizový stav, 

přejímá řízení ochrany před povodněmi příslušný orgán ve smyslu krizového zákona, protože 

povodňová komise se stává součástí krizového štábu. 

Dalším faktorem, který je potřeba vyřešit je financování IZS. Je neúnosné, aby jen 

rozpočty státu, krajů a obcí byly jedinými zdroji pro udržení úrovně ochrany před 

mimořádnými událostmi. Dosud se nepodařilo zapojit do financování IZS např. pojišťovací 

sektor, není vyřešen možný podíl právnických osob, při jejichž podnikání je vysoký potenciál 
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rizika vzniku mimořádných událostí. Úroveň ochrany před účinky MU, by mohla být 

snižována také nedostatkem finančních prostředků při zajišťování a obnově potřebné 

záchranářské techniky a ochranných prostředků složek IZS. Optimálním stavem také není, 

kdy orgány územních samosprávných celků hradí náklady na řešení mimořádných událostí ze 

svých rozpočtů, protože neexistuje systém, který by řešil zajištění finančních prostředků pro 

tyto účely. 

Jedním z problému, které je potřeba také vyřešit, je absence zákona o zdravotnické 

záchranné službě (dále jen „ZZS“). I přestože je ZZS jedna ze tří základních složek IZS není 

zřízena zákonem a její činnost tudíž není centrálně zastřešena ministerstvem zdravotnictví, 

protože ZZS zřizuje kraj. Proto je nutné, aby zřizovatelem ZZS byl stát s přenesenou 

působností na kraje, to umožní určovat síť, organizaci, práva a povinnosti ZZS včetně 

zajištění potřebných finančních prostředků. 
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8. Instituce a orgány s územní působností zajišťující bezpečnost 

Zajištění ochrany obyvatelstva a záchranného systému na území samosprávních celků 

je prováděno složkami a orgány zabezpečující bezpečnost, které jsou specifikovány blíže.    

 

8.1.  Činnost orgánu obce na úseku požární ochrany  

Povinností obecního úřadu je zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále 

jen „JSDH obce“), která provádí, záchranné práce při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, hašení požáru (obr. 1) a plní další úkoly podle zvláštního právního 

předpisu ve svém územním obvodu.  

JSDH obce je taktéž využívána:  

Ø při evakuaci,  

Ø pomoci osobám těžce se pohybujícím,  

Ø při evakuaci archivů a předmětu kulturní hodnoty,  

Ø k zajišťování péče o nouzově ubytované osoby,  

Ø k organizování humanitární pomoci v obci   

Ø k provádění likvidačních a dekontaminačních prací v obci.  

Členům JSDH obce za záchranné práce při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech a hašení požáru v mimopracovní době je poskytnuta odměna.   

Velitele jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho 

způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k 

návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Ke zvýšení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do těchto jednotek 

zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne 

obec po projednání s hasičským záchranným sborem kraj.  

Obec zabezpečuje:  

Ø zkvalitnění jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,  

Ø odbornou přípravou členů jednotky, materiální a finanční potřeby,  

Ø zajišťuje péči o členy jednotky,  
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Ø poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky, který se ve své pracovní 

době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně 

výdělečné činnosti. 

Ø zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

preventivní zdravotní prohlídky.  

Ø zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH obce na jejich odborné přípravě. 

Také zajišťují pro potřeby svého pozemního obvodu, provádí výstavbu a údržbu 

objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Spolupracuje se sousedními 

obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany a za tím účelem mohou obce 

soustřeďovat finanční prostředky. JPO provádí požární zásah podle příslušné dokumentace 

požární ochrany a obcí je vydávána obecně závazná vyhláška požární řád obce, ve kterém se 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet 

osob. [3] 

 

 

 

 

 

 

   

 Obrázek 1 Schéma základních úkolů JPO [22] 

 

8.2.  Úkoly povodňových orgánů obcí 
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Zahrnují přípravu na 

povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu 

povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizaci a 

kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své 

činnosti řídí povodňovými plány. Povodňové orgány ve své územní působnosti odpovídají za 

organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků 

ochrany před povodněmi.  

Ochrana obyvatel 

Civilní ochrana  

Hašení požárů 

Likvidace požárů Omezení rizik a 
přerušení jejich příčin 

Záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných MU 

Základní úkoly JPO 
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Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových 

úrovních:  

Ø mimo povodeň - povodňovým orgánem jsou orgány obcí, 

Ø po dobu povodně - povodňovým orgánem jsou povodňové komise obcí, 

zřízené orgány samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných 

úkolů v době povodně.  

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle 

správního řádu nebo jiným opatřením podle obecně závazných právních předpisů.  

 Po dobu povodně je povodňová komise obce, kterou zřizuje obecní rada, povodňovým 

orgánem a může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení 

ochrany před povodněmi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce, který jmenuje 

další členy komise ze členů obecního zastupitelstva a PaFO.  

Povodňová komise obce plní: 

• je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, 

• povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností dle 

zpracovaného povodňového plánu, 

• organizují přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně, 

• organizují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

• vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

• zajišťují varování občanů obce, evakuaci před hrozícím nebezpečím, provádějí 

povodňové prohlídky 

• o vzniklé situaci informuje povodňové orgány obce ležící níže na toku a 

povodňové orgány ORP, 

• dle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou 

pomoc, 

• pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti 

obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP. [5] 
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  Obrázek 2 Modelové schéma podřízenosti povodňových komisí 

Ze schématu je jasné, že při povodních je povodňová komise (dále jen „PK“) obce 

podřízena povodňové komisy obce s rozšířenou působností, ta je zase podřízeni PK kraje a ten 

je podřízen ústřední PK. 

 

8.3.  Činnost Policie České republiky  

Činnost základních policejních útvarů, tzn. obvodních oddělení Policie České 

republiky, vychází ze základních úkolů policie, ze zákona o Policii České republiky. [10]  

Hlavním úkolem policie je sloužit veřejnosti. Za účelem zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku může policie uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí, ve 

které lze konkrétně specifikovat jak úkoly policie, tak také úkoly obce při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku. A je-li v těchto obcích zřízena i obecní policie, pak i 

úzce spolupracovat se strážníky obecní policie.  

Tato dohoda zejména obsahuje: 

a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v obci, 

b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním 

porušujícím veřejný pořádek v obci, 

c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci, 

d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c), 

e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování 

případných zjištěných nedostatků, 

f) dobu, na kterou je uzavírána, 

g) poskytování finančních prostředků. 

Ústřední PK 

PK kraje 

PK ORP 

Povodňová komise 
obce nx 

Povodňová komise 
obce n 
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Také spolupracují s PaFO vykonávající činnost v oblasti prevence kriminality a 

sociálně patologických jevů. Jedná se o opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování 

rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků v obci. 

Jako základní složka IZS se policie připravuje na plnění úkolů k řešení MU a 

krizových situacích v obci. Vykonávají prevenci a řešení následků krizových situací. A 

provádění záchranných a likvidačních prácí provádí pouze ve specifických případech 

popsaných v typových činnostech složek.  

Policie plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí 

ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy. [10] 

Úkoly obecní policie  

Orgánem obce je i obecní policie, která je zřízena a zrušena obecním zastupitelstvem 

obecně závaznou vyhláškou. Starosta řídí obecní policii, pokud obecní zastupitelstvo nepověří 

řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva. Hlavním úkolem obecní policie je 

zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších 

úkolů, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon: 

Ø přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

Ø dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

Ø přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti  

Ø provozu na pozemních komunikacích, 

Ø odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 

Ø upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních 

předpisů a činí opatření k nápravě. 

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen 

"strážník") se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou 

pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR. Obec 

nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním 

samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž 

základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním 

zákonem na území obce nebo obcí. [6]  
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8.4.  Použití Armády ČR k zajištění ochrany 

Použití armády k záchranným pracím při pohromách či jiných závažných situacích 

ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí a k likvidaci následků pohromy je dočasné 

organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským 

materiálem pod velením příslušného velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud 

příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy nemohou zajistit záchranné práce 

vlastními silami. (obr. 3) 

Vyžadování sil a prostředků AČR k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani 

krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu 

AČR (dále jen „NGŠ AČR“), prostřednictvím příslušných operačních a informačních 

středisek HZS (dále jen „OPIS HZS). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití 

armády k záchranným pracím výše uvedené osoby nebo velitel zásahu a velitel jednotky 

požární ochrany prostřednictvím OPIS HZS, v souladu s poplachovým plánem IZS u velitele 

vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy. 

Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých 

nadřízených informují neprodleně NGŠ AČR o jejím nasazení k záchranným pracím. Po 

rozhodnutí vlády o použití armády k záchranným pracím nebo k likvidaci následků pohromy 

zřídí NGŠ vojenský krizový štáb, který řídí a koordinuje činnost nasazených vojenských 

útvarů a vojenských zařízení. [11] 

Obecní úřady obcí v přenesené působnosti k zajištění obrany státu plánují, v rozsahu 

stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění 

životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy, zabezpečení mobilizace OS 

ČR za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  

Dále plní tyto úkoly: 

Ø poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle pokynů ministerstev a 

jiných správních úřadů, 

Ø zabezpečují dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování 

obrany státu podle rozhodnutí okresního úřadu, 

Ø zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocem nebo 

k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle 

rozhodnutí okresního úřadu, 

Ø plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle 

rozhodnutí okresního úřadu, 
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Ø poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území 

vojenských újezdů, sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám 

a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s 

výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany 

státu, 

Ø poskytují potřebnou pomoc při evakuaci. 

Ve spolupráci s okresním úřadem zabezpečují obce přípravu občanů k obraně státu. 

Plán obrany představuje posloupnost činností od stanovení cíle až po přijetí závazných 

rozhodnutí konkretizovaných na obranu. [25]  

 

 

 Obrázek 3 Schéma vyžadování sil a prostředků AČR [27] 

Schéma zobrazuje ve zjednodušené formě proces vyžadování sil a prostředků AČR 
před a po dokončení transformace ve prospěch záchranných prací. 

 

8.5.  Zajištění bezpečnosti při závažných havárií  

Zákon o prevenci závažných havárií [8] stanoví systém prevence závažných havárií 

pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná chemická látka nebo chemický přípravek s 

cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezení následku závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí, majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Upravované jsou také povinnosti provozovatelů, kteří vlastní, užívají nebo budou uvádět do 
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užívání objekt. Rovněž vymezuje působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence 

závažných havárií. Za obec to v tomto případě provádí krajský úřad, který je dotčeným 

správním úřadem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací 

dokumentace v územním řízení. Na základě oznámení zahájení územního řízení zašle krajský 

úřad stavebnímu úřadu, který vede územní řízení, analýzu a hodnocení rizika závažné havárie, 

které mu předložil provozovatel ve svém návrhu bezpečnostního programu nebo návrhu 

bezpečnostní zprávy. Bez analýzy a hodnocení rizika závažné havárie nelze schválit územně 

plánovací dokumentaci, vydat územní rozhodnutí.  

Zákon se však nevztahuje na vojenské objekty a zařízení, nebezpečí spojená s 

ionizujícím zářením, dopravu mimo objekty a zařízení včetně dočasného skladování, 

nakládky a vykládky, přepravu v potrubích, geologické práce a skládky odpadu.  

 

Obecné zásady vyplývající ze zákona: 

• právnická a podnikající fyzická osoba je povinna objekt navrhnout krajskému úřadu na 

jeho zařazení do skupiny,  

• v případě menších množství více látek se provádí součet poměrných množství (popř. 

protokol o nezařazení), 

• provozovatel je povinen zhodnotit rizika závažné havárie, 

• krajský úřad vyhodnocuje kumulativní a synergické účinky a vydává rozhodnutí na 

zařazení objektu, 

• provozovatel musí být pojištěn, výše musí odpovídat rozsahu možných škod, 

• dokumentace musí být zpracována před zahájením provozu, obsah dokumentace je pro 

provozovatele závazný, 

• veřejnost má právo se vyjadřovat k bezpečnostní dokumentaci zpracované 

provozovatelem a má právo na informace o nebezpečných látkách v objektu a 

připravovaných opatřeních v případě úniku. [8] 

Potřebou je zajistit taková technicko-organizační opatření, aby byla zajištěna prevence 

vzniku závažných havárií a minimalizovat následky havárií v případě vzniku na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

 

8.6.  Zajištění bezpečnosti jaderně-energetických zařízení 

Obec je podle platného právního řádu ve velmi nevýhodné pozici v zásahu na 

vybudování jaderného zařízení na jejím území. Ovlivnit řízení pro vyhledávání lokality a 
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povolování jaderného zařízení není obcím umožněno a ze zákona také vyplývá, že obec může 

ovlivnit podobu a barvu střechy budov jaderného zařízení, není jí ale umožněno vyjádřit se 

k zásadním otázkám jeho bezpečnosti. [23]  

Dle atomového zákona [7] státní správu a dozor při využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Jaderná energie a jaderné položky smějí být využívány v souladu s mezinárodními závazky 

České republiky pouze pro mírové účely. Každý, kdo využívá jadernou energii, provádí 

činnosti vedoucí k ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod, musí dbát na to, aby 

toto jeho jednání bylo odůvodněno přínosem, který vyváží rizika, která při těchto činnostech 

vznikají nebo mohou vzniknout a neohrozí ochranu osob a životní prostředí. [7] 
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9. Postavení územních orgánů při vybraných situacích 

Platná legislativa stanovuje orgánům obce podílet se na ochraně veřejného pořádku. 
 

9.1. Postavení obce v případě konání akce typu technoparty na jejím 
území  

Podle zákona o obcích [2], obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Plněním svých úkolů chrání také veřejný zájem. Obec v samostatné působnosti 

ve svém územním obvodu je povinna pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními 

zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 

občanů. Především se jedná o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku.  

Vykonávat působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti má 

obec, na jejímž území se má shromáždění konat. [21] Při zajišťování veřejného pořádku, resp. 

místních záležitostí veřejného pořádku, mezi které konání akcí typu technopárty nepochybně 

náleží, jsou orgány obce vybaveny některými oprávněními, ze kterých lze uvést zejména: 

1) Možnost regulovat místní záležitosti veřejného pořádku, včetně 

pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, svým právním 

předpisem – obecně závaznou vyhláškou, tj. předpisem vydaným zastupitelstvem obce 

v samostatné působnosti.4  

2) Oprávnění požadovat po Policii České republiky spolupráci při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.5 Podle tohoto ustanovení může 

uvedenou součinnost požadovat starosta obce. Tohoto oprávnění lze ze strany 

zmíněného orgánu samosprávy nepochybně využít při předcházení vzniku negativních 

jevů souvisejících s konáním akcí typu technopárty a to jak před zahájením, tak i 

v jejich průběhu.6 

3) Možnost zajistit zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

prostřednictvím své obecní policie.7   

                                                             
4 toto oprávnění je blíže vymezeno v § 10 písm. a) a b) zákona o obcích 
5 podle § 103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích 
6 podrobnosti spolupráce mezi obcí a policií jsou upraveny v nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů 
Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.  
7 podle § 35a odst. 2 zákona o obcích a podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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9.2.  Činnost orgánu veterinární správy 

V oblasti veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví je stěžejním úkolem 

zabezpečit vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat a lidí. Veterinární dozor se provádí v celém 

potravinovém řetězci, počínaje zemědělskou prvovýrobou, přes zpracování, přepravu a 

skladování, až po distribuci živočišných produktů a za obec jej v této oblasti vykonávají 

orgány veterinární správy, kterým je krajská veterinární správa, zřízena pro územní obvody 

krajů a vykonává v nich státní správu ve věcech veterinární péče. Orgány veterinární správy 

získávají, shromažďují a vyhodnocují poznatky o podezření z výskytu a o výskytu šíření 

nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Přijímají odpovídající opatření ke zdolání 

nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a jiných onemocnění zvířat a k zabránění 

jejich šíření. Vykonávají dohled nad dodržováním zákazu preventivního očkování proti 

některým nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka a nad dodržováním opatření, 

jimž jsou očkovaná zvířata podrobována.  

Je-li potvrzen výskyt nebezpečné nákazy či hrozí nebezpečí jejího šíření, nařídí 

příslušný orgán ochranná a zdolávací opatření. V odůvodněných případech se v ohnisku 

nákazy vykonává soustavný státní veterinární dozor. Příslušný orgán postupuje i tehdy, byl-li 

potvrzen výskyt nebezpečné nákazy v zahraničí a hrozí-li nebezpečí jejího zavlečení na území 

České republiky. Orgán, který nařídil ochranná a zdolávací opatření, prohlásí nebezpečnou 

nákazu za zdolanou, jestliže všechna nemocná zvířata v ohnisku nákazy se uzdravila nebo 

byla z něho přemístěna, popřípadě poražena nebo utracena a ve stanovené pozorovací době 

nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou nebo nevzniklo podezření z ní, a byla 

provedena závěrečná dezinfekce, v odůvodněných případech též deratizace a dezinsekce 

ohniska nákazy. [12] 

 

9.2.1. Mimořádná veterinární opatření související s možným 

 rozšířením ptačí chřipky 

V případě zjištění ohniska nákazy virem ptačí chřipky - H5N1, v blízkosti obce, 

případně přímo v obci samotné, vyhlásí veterinární správa v okruhu 3 km od ohniska nákazy 

ochranné pásmo. Dále v okruhu 10 km od ohniska nákazy bude vyhlášeno pásmo zvýšené 

ochrany. Vyhlášení těchto pásem bude spojeno s dodržováním přísných hygienických a 

dalších pravidel stanovených veterinární správou. Bude zabezpečena informovanost obyvatel 

a návštěvníků obce o přijatých opatřeních a spolupráce s ostatními orgány a složkami IZS. 
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Především však bude muset být provedeno sčítání drůbeže a drobného ptactva u všech 

chovatelů v obci. Sčítání provedou sčítací komisaři jmenovaní krizovým štábem obce.  

 

 

       

           Místo výskytu  

 

 

             
         
              Zóna 3 km             Zóna 10 km 
 
    

 Obrázek 4 Ochranné pásmo při výskytu nákazy 

Na obrázku je znázorněn možný výskyt nákazy a rozdělení ochranných pásem na 

ochranné (3 km) a pásmo zvýšené ochrany (10 km). 
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10.  Opatření k bezpečnosti území 

Srovnáním mimořádných událostí ve světě a České republiky, je ČR ušetřena dopadu 

maximálních možných následků známých MU. Téměř vůbec se na našem území nevyskytují 

velké ropné havárie, zemětřesení, vulkanická činnost apod. Ale i přesto jiné MU mohou 

způsobit značné ztráty jak obyvatelstvu (úmrtí, zranění, nemoci, stres) tak i na majetku (ničení 

majetku, ekonomické ztráty) a životním prostředí (škody na fauně a flóře, znečištění). 

(Příloha č. 2) Především se jedná o požáry, povodně, dopravní havárie, biologické nákazové 

situace, zhoršování životního prostředí. [26] 

Na úrovni obcí lze realizovat a doporučit následující opatření např. k 

těmto mimořádným událostem. 

Záplavy a povodně - vznikají prudkým táním sněhu v jarních měsících, následkem 

přívalových i dlouhodobě trvajících dešťů nebo spojením obou těchto vlivů. To má za 

následek zaplavení území mimo koryto vodního toku a může způsobit poškození lidského 

zdraví, zničení lidských obydlí, zemědělské úrody, průmyslových podniků, úhynu 

hospodářských zvířat, znehodnocování zdrojů pitné vody atd. Vznikají infekce, epidemie, 

dochází k narušení komunikačního a energetického systému.  

Opatření: 

Preventivní 

• výstavba protipovodňových hrází, poldr, revitalizace vodních toků, rekonstrukce a 

údržba rybníků, 

• výcvik zásahových jednotek, 

• vytvoření a udržení hlásné protipovodňové služby, 

• sledování meteorologických zpráv, 

• příprava evakuačních plánů, sil a prostředků pro záchranu osob, hospodářských zvířat 

a majetku. 

Represivní 

• varování a vyrozumění obyvatelstva (pomocí složek IZS),  

• dodatečná výstavba provizorních protipovodňových hrází, 

• vlastní záchrana osob, hospodářských zvířat a majetku, 

• poskytování základní humanitární pomoci. 

Renovační 

• odstraňování bahna z komunikací a obydlí, 
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• osazování břehů řek vhodnou vegetací. 

Sněhové kalamity - vznikají v zimním období enormním a dlouhodobým sněžením nebo 

vytvářením závějí. Následky pak mohou vést ke snížení celkové průchodnosti komunikací, 

celkovému zhoršení dopravní situace, k poškození nezabezpečených lehkých staveb, lesních 

porostů a také je možné poškození nadzemních částí produktovodů, elektrického vedení atd. 

Opatření: 

Renovační  
• sledovat meteorologické zprávy, 

• příprava a organizace odklízecích prací, 

• příprava posypového materiálu, sněhových fréz a zábran, 

• vysazovat dřeviny odolné vůči polomům. 

Represivní 

• varování obyvatelstva, vyrozumění IZS, 

• provádět včasný a účinný úklid sněhu, 

• provádět posyp vozovek. 

Renovační 

• provádět úklidové práce na vozovkách a opravu vozovek, 

• obnovovat poškozené stavby, 

• zpracovávat polomy.  

Poruchy v zásobování vodou, plynem, palivy a elektřinou - jedná se především o poruchy 

v dynamickém fungování sítí, v přerušení materiálových, energetických a informačních toků. 

Jsou-li média vedena potrubním systémem, pak je porušení potrubí základní příčinou vzniku 

mimořádné situace. Porušení potrubí může být buď korozí, při stavební činnosti, 

naddimenzováním toku média překračující odolnost potrubí. U drátového přenosu energií a 

informací je přerušen tok poruchou těchto nosných prvků. Následky podle druhu přenášeného 

média můžou jeho lokální uvolnění v narušeném potrubním systému způsobit buď zaplavení 

např. komunikací, budov, dopravních tras, obcí nebo výbuchem plynového potrubí, kterým 

vzniká požár, a který se může rozšířit na okolní objekty, les, pole apod. Závažný výpadek 

elektrického proudu či vody je citelným výpadkem pro výrobu, pro komunální sféru i pro 

obyvatelstvo. 

Opatření 

Preventivní 

• příprava náhradních řešení při výpadcích. 
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Represivní 

• zabezpečit náhradní zdroje, 

• seznámit obyvatelstvo se vzniklou situací. 

Renovační 

• úprava okolního prostředí zničeného havárií 

Vichřice – vzniká vyrovnáváním rozdílů atmosférických tlaků v různých místech zemského 

vzdušného obalu. Proudění nastává z místa s vyšším tlakem vzduchu do místa s nižším 

tlakem. Vichřicí se toto proudění nazývá od rychlosti větru 78 km/hod výše. 

Vichřice způsobuje převrácení lehčích předmětů, lámání větví stromů a meších stromků a 

shazuje uvolněné tašky ze střech. Tyto následky se s rostoucí rychlostí větru zvyšují až na 

vyvracení velkých stromů, ničení střech domů, převrácení automobilů, ničení nezajištěných 

lehčích staveb, nadzemních částí produktovodů, elektrického vedení. Padající části staveb a 

trosky ohrožují lidské zdraví. 

Opatření 

Preventivní 

•  neprovádět výstavbu lehce zasažitelných objektů v lokalitách s častým výskytem 

tohoto přírodního jevu, 

• vyhodnocovat meteorologické zprávy, 

• vysazovat větrolamy, 

• připravenost záchranných sil, 

• zabezpečení humanitární pomoci. 

Represivní 

• varování obyvatelstva, vyrozumění IZS, 

• výstavba protivětrných úkrytů, 

• upevňování nezajištěných lehkých částí staveb. 

Renovační 

• odklízení trosek staveb a lesních polomů. [26] 

 

Popsáním některých těchto mimořádných událostí, se nastínila opatření jak 

minimalizovat a předcházet nebezpečí. 
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11.  Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit modelový popis prvků bezpečnostní struktury území a 

specifikaci jejich přínosu k zajištění územní bezpečnosti.  

Práce v první části popisuje úkoly a povinnosti základních územních samosprávních 

celků, které jim ukládá platná legislativa, s které jsem vycházela, abych nastínila zajištění 

územní bezpečnosti. Na základě vymezení pravomocí základních územních samosprávních 

celků jsem provedla zhodnocení současného stavu, kde jsem zjistila potřebu realizovat 

opatření legislativní povahy, hlavně k vymezení působností a pravomocí jednotlivých orgánů 

územně samosprávních celků při zajištění jednotných postupů bezpečnostních složek při 

všech nebezpečích. Dále jsem vymezila a popsala ostatní orgány s územní působností, abych 

docílila zajištění územní bezpečnosti.  

Závěrem lze konstatovat, že platná legislativa upravující problematiku řešenou v této 

práci je vyhovující pro zajištění plnění základních úkolů na úseku bezpečnosti a pro plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva orgány územních samosprávných celků. Přínos této práce vidím 

jako zdroj informací pro orgány územně samosprávných celků, ale i pro veřejnost.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


38 
 

12.  Seznam literatury  

[1]  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změnách jiných 

zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

[2]  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů. 

[3]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

[4]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový  

 zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

[5]  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

[6]  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii o změnách a doplňujících předpisech.  

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

 (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

[8]   Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií o změně a zrušení některých  

  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

[9]  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně  

 některých souvisejících zákonů. 

[10]   Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění dle změn a doplňků. 

[11] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších  

 předpisů. 

[12]  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

 (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

[13]  Ministerstvo vnitra ČR. [cit. 2009-04-12]. Dostupné z WWW:  

 <http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu 

technoparty.aspx>.  

[14]  MAREK, J., PÁNKOVÁ, M., ŠÍMOVÁ, P.: Veřejná správa v České republice. 2. 

rozšířené vydání, Praha, 2005.  

[15]  ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný systém, 

Ostrava: SPBI, 2005, ISBN 80-86634-65-5. 

[16]  MARTÍNEK, B., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Řešení mimořádných událostí a 

krizových situací (Příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska). 1. vydání Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2006. ISBN 80-86640-

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu
http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


39 
 

64-7. 

[17]  GALVASOVÁ, I. a kol.: Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 1. vyd. Brno: 

Georgeotown, 2007. s. 140. ISBN 80-251-20-9. s. 22. 

[18]  ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M.: Základy krizového managementu, Ostrava: SPBI, 

2004. ISBN 80-86634-44-2. 

[19]  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

[20]  PRŮCHA, P.: Správní právo, obecná část. 6. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2004. 360 s.  

ISBN 80-7239-157-7. s. 190 – 191. 

[21]  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

[22]  Portál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. [cit. 2009-04-15].  

  Dostupné z WWW: <http://www.hzsmsk.cz>.  

[23] Energetika zelení. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://energetika.zeleni.cz/4557/clanek/stanovisko-essz-atomovy-zakon-/>. 

[24]  Usnesení Vlády České republiky. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/D99F41235FCAF1AEC12

571B6006E89DB>. 

[25] Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky ve znění pozdějších 

  předpisů. 
[26]  Analýza mimořádných události v ČR. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=list&obl=3

1&pg=1&id=18552>. 

 [27] Portál Armády ČR. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.army.cz>. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.hzsmsk.cz
http://energetika.zeleni.cz/4557/clanek/stanovisko-essz-atomovy-zakon-/
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/D99F41235FCAF1AEC12
http://antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=list&obl=3
http://www.army.cz>
http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


40 
 

Použité zkratky  

ČR   Česká republika 

IZS   Integrovaný záchranný sbor 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO   Jednotka požární ochrany 

MU   Mimořádná událost 

ZaLP   Záchranné a likvidační práce 

CO   Civilní ochrana 

PaFO    Právnické a fyzické osoby 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru 

ZZS   Záchranná zdravotnická služba 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

AČR   Armáda České republiky 

PK   Povodňová komise 

OPIS    Operační a informační středisko 

NGŠ ARČ  Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 

  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


41 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Schéma základních úkolů JPO [22] ..................................................................... 23 

Obrázek 2 Modelové schéma podřízenosti povodňových komisí ........................................... 25 

Obrázek 3 Schéma vyžadování sil a prostředků AČR [27] .................................................... 28 

Obrázek 4 Ochranné pásmo při výskytu nákazy ................................................................... 33 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


42 
 

Seznam příloh 
Příloha č. 1 Tabulka krizových stavů v ČR 

Příloha č. 2 Tabulka rozdělení mimořádných událostí 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


43 
 

Příloha 1 

 

Tabulka krizových stavů ČR 

Krizový stav Vyhlašuje Pro území Nejdelší doba trvání 

stav nebezpečí hejtman kraje celý kraj nebo část 
kraje 

30 dnů (déle se souhlasem 
vlády) 

nouzový stav Vláda ČR celý stát nebo 
omezené území státu 

30 dnů (déle se souhlasem 
poslanecké sněmovny) 

stav ohrožení 
státu 

Parlament ČR na 
návrh Vlády ČR 

celý stát není omezeno 

válečný stav Parlament ČR celý stát není omezeno 

Tabulka 1 <http://www.hzsmsk.cz> 

 
Tabulka krizových stavů jak jsou popsány a viděny Českou republikou. 
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Příloha 2 

 

Tabulka druhu mimořádných událostí 
 

Přírodní pohromy Technologické pohromy Ostatní MU 

 
Ø povodně, protržení 

hrází,  
Ø otřesy nebo sesuv 

půdy, 
Ø řícení skal,  
Ø vichřice, větrná 

smršť, tornádo nebo 
sněhová smršť 

Ø extrémní chlad, teplo, 
sucho  

Ø požár velkého nebo 
závažného rozsahu, 
aj.  

 
Ø havárie s únikem 

nebezpečné látky,  
Ø radiační havárie,  
Ø ropná havárie,  
Ø havárie plynovodu, 

vodovodu, elektrických 
rozvodů aj.  

Ø destrukce staveb,  
Ø únik metanu,  
Ø velká dopravní nehoda, 
Ø velká znečištění 

životního prostředí, aj.  
 

 
Ø teroristický čin, 
Ø narušení 

ekonomické 
stability, 

Ø narušení územní a 
společné 
infrastruktury,  

Ø epidemie, 
pandemie 

Ø enzootie,  
Ø epifytie, 
Ø a další.  

 
Tabulka 2 <http://www.hzsmsk.cz> 

 

Tabulka rozdělující možné druhy MU, které mohou vzniknout v obci a ohrožovat 

obyvatele nebo majetek, je rozdělila na tři části, podle možných pohrom.  

 

Stručný popis některých MU: 

Epidemie - hromadné nákazy osob – je náhlý hromadný výskyt a šíření infekčního i jiného 

onemocnění v určitém místě a čase. 

Pandemie - je epidemie, která však postihuje mnohonásobně více lidí. Jedná se o epidemii 

širšího rozsahu, která bývá více zhoubná a nebezpečná.  

Epifytie – hromadné nákazy polních kultur – výskyt škodlivých odchylek fyziologického 

procesu u mnoha jedinců rostlinného druhu. 

Epizootie – hromadné nákazy zvířat – výskyt škodlivých odchylek fyziologického procesu u 

mnoha jedinců živočišného druhu. 

Radiační havárie – je událostí, která má za následek nepřípustné uvolnění radionuklidu nebo 

ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob a jejíž následky vyžadují 

naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. [22] 
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