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Anotace 

KOSEK, B. Porovnání krizové legislativy ČR a vybraných členských států EU. [Bakalářská 

práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2011. 31 s.      

 Ve své práci jsem se zabýval problematikou krizového řízení. Porovnal jsem základní 

legislativu vztahující se ke krizovému řízení České republiky, Slovenské republiky a Polské 

republiky. V jednotlivých kapitolách je shrnut základ krizové legislativy pro každý stát 

zvlášť. Součástí kapitoly pojednávající o legislativě daného státu je i část vyčleněná druhům 

krizových stavů. V závěru je uveden výsledek porovnání.  

Klíčová slova: 

Krizová legislativa; krizové řízení; porovnání krizové legislativy; vybraná krizová legislativa. 

 

 

Annotation 

KOSEK, B. A Comparison of Crisis Legislation between the Czech Republic and Selected EU 

Member States. [Bachelor thesis]. Ostrava: VSB – Technical university of Ostrava. Faculty of 

safety engineering, 2011. 31 p.     

This bachelor thesis is concerned with the topic of critical regulations. It compares 

the basic legislation related to the critical territory of the Czech Republic, the Slovak Republic 

and Poland. Individual chapters summarize the principles of the legislation of each country. 

The chapter devoted to the legislation also deals with the types of critical conditions. 

The results of the comparison are revealed in the conclusion of the thesis. 
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Crisis legislation; crisis management; compared crisis legislation; selected crisis legislation. 

 



5 

 

Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. 7 

2 Rešerše ........................................................................................................................... 8 

3 Dokumenty EU .............................................................................................................. 9 

3.1 Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Ú. v. 

EÚ, L 345, 23. 12. 2008) .......................................................................................... 9 

4 Vybraná krizová legislativa České republiky (ČR) ......................................................... 9 

4.1 Zákon č.  239/2000  Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ........................................................................ 9 

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

pozdějších předpisů .................................................................................................. 9 

4.3 Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů ............................................................................... 10 

4.4 Kritická infrastruktura............................................................................................ 10 

4.5 Druhy krizových stavů dle právního řádu ČR ......................................................... 10 

4.6 Shrnutí ................................................................................................................... 12 

5 Vybrané členské státy EU............................................................................................. 13 

6 Vybraná krizová legislativa Slovenské republiky (SR) ................................................. 13 

6.1 Zákon č. 387/2002 Z.z., o řízení státu v krizových situacích mimo čas války a 

válečného stavu ...................................................................................................... 13 

6.2 Zákon č. 129/2002 Z.z., o integrovaném záchranném systému ................................. 13 

6.3 Zákon č. 444/2006 Z.z., o civilní ochraně obyvatelstva, úplné znění zákona Národní 

rady Slovenské republiky č. 42/1994 Z.z. o civilní ochraně obyvatelstva, jak vyplývá 

ze změn a doplnění pozdějších předpisů .................................................................. 14 

6.4 Kritická infrastruktura............................................................................................ 14 

6.5 Druhy krizových stavů dle právního řádu SR .......................................................... 14 

6.6 Shrnutí ................................................................................................................... 17 

7 Vybraná krizová legislativa Polské republiky (PL) ....................................................... 17 

7.1 Zákon ze dne 26 května 2007 r. o krizovém řízení (konsolidován Dz.U. 2007 nr 89 

poz. 590), ve znění pozdějších předpisů .................................................................. 17 

7.2 Zákon ze dne 8. září 2006 r. o státní zdravotnické záchranné službě (Dz.U. 2006 nr 

191 poz. 1410), ve znění pozdějších předpisů .......................................................... 17 



6 

 

7.3 Kritická infrastruktura............................................................................................ 17 

7.4 Druhy krizových stavů dle právního řádu PL .......................................................... 18 

7.5 Shrnutí ................................................................................................................... 20 

8 Porovnání ČR, SR, PL .................................................................................................. 21 

8.1 Porovnání krizové legislativy ČR, SR, PL ............................................................... 21 

8.2 Krizové řízení ČR, SR, PL....................................................................................... 23 

9 Závěr ............................................................................................................................ 26 

Použitá literatura .................................................................................................................. 27 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 31 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 31 

Seznam použitých zkratek .................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 Úvod 

S vývojem společnosti dochází i k vývoji krizových jevů, s tím souvisí nutnost zavádění 

a zdokonalování preventivních opatření. Tato opatření by měla zamezit vzniku krizových 

jevů, a v případě, že již vznikly, snížit jejich důsledky na minimum.  

Z výše uvedeného vyplývá nutnost zpracování komplexního systému právních norem 

zabývajících se oblastí krizového řízení. Tyto normy by měly vytvořit podmínky 

pro optimální řešení otázek týkajících se obrany, ochrany a vnitrostátní bezpečnosti. Vzniká 

potřeba koordinovat spolupráci v rámci krizového řízení i na nadnárodní úrovni, 

neboť bezpečnostní rizika a ohrožení nerespektují žádné státní hranice. V poslední době 

se zvyšuje hrozba teroristických útoků, jejichž cílem je nastolit atmosféru nejistoty a strachu 

a destabilizovat základní politiku státu. Reakcí na tyto hrozby je soustavné hodnocení rizik 

a s tím související zdokonalování systému zavedení preventivních opatření. 

Legislativa krizového řízení je velice rozsáhlá, zasahuje do všech oblastí fungování 

státu, jako jsou např. ekonomika, bezpečnost.  

Cílem práce je porovnání a posouzení základních právních norem zabývajících 

se krizovým řízením v ČR a vybraných států EU – Slovenské a Polské republiky. Při tomto 

porovnávání vycházím z platných předpisů EU.    
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2 Rešerše 

        Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI, Ostrava 2004, 

ISBN 80-86634-44-2 

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

výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb.[1] 

 

        Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI, Ostrava 2007, 

ISBN 80-86634-67-1 

Publikace řeší problematiku právního rámce vymezující oblast krizového řízení, popisuje 

vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení v České republice.[2] 

        

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

v pozdějším znění [5] 

 

        Zákon č. 227/2002 o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu 

a nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů. [16] 

 

        Slovensko. Zákon č. 387/2002 Z.z., o řízení státu v krizových situacích mimo čas války 

a válečného stav, ve znění pozdějších předpisů [14] 

 

        Polsko. Zákon ze dne 26 května 2007 r. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů, 

(konsolidován Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590) [24] 
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3 Dokumenty EU 

3.1 Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování 

a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 

potřeby zvýšit jejich ochranu (Ú. v. EÚ, L 345, 23. 12. 2008) 

Tato směrnice doplňuje stávající odvětvová opatření na úrovni Evropského společenství 

a členských států. Soustředí se na odvětví energetiky a dopravy. Řeší komunikaci, koordinaci 

a spolupráci mezi členskými státy v otázkách určování evropské kritické infrastruktury a její 

ochrany. [32] 

 

4 Vybraná krizová legislativa České republiky (ČR) 

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví složky Integrovaného záchranného systému a jejich působnost. 

Dále stanovuje pravomoci státních orgánů, orgánů samosprávních celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob týkajících se mimořádných událostí a krizových stavů. [4] 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace 

a jejich řešení, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením. Dále řeší ochranu kritické infrastruktury, určování a ochranu evropské kritické 

infrastruktury. Zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a určuje sankce za porušení 

povinností plynoucích z tohoto zákona. [5] 
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4.3 Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů  

Zákon   upravuje   přípravu   hospodářských   opatření  pro  stav nebezpečí,
1
 nouzový 

stav,
2
 stav ohrožení státu

3
 a válečný stav

4
 (dále jen "krizové  stavy")  a  přijetí  hospodářských  

opatření  po vyhlášení krizových stavů. Dále  stanoví  pravomoc  vlády  a správních úřadů 

při přípravě a přijetí  hospodářských  opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva 

a povinnosti   fyzických  a  právnických  osob  při  přípravě  a  přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy. [6]  

        

4.4 Kritická infrastruktura 

Pod pojmem kritická infrastruktura se rozumí prvek nebo systém prvků KI, 

kdy narušení jejich funkčnosti, by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.  

Evropskou kritickou infrastrukturou je KI na území ČR, jejíž narušení by mělo závažný 

dopad i na další členský stát Evropské unie. [5] 

Kromě pojmů výše uvedených jsou v zákoně č. 240/2000 Sb. objasněny takové pojmy 

jako je prvek KI, ochrana KI, subjekt KI
5
, průřezová kritéria a odvětvová kritéria. [5] 

Průřezová a odvětvová kritéria jsou podrobněji řešena v nařízení vlády č. 432/2010 Sb., 

o kritériích určení prvku kritické infrastruktury. [8] 

Identifikace možného ohrožení funkce prvku KI a opatření na jeho ochranu jsou řešena 

v plánu krizové připravenosti subjektu KI. [[5],[7]]  

          

4.5 Druhy krizových stavů dle právního řádu ČR 

Rozsah mimořádné události může nabýt i takových rozměrů, že koordinovaný postup 

územně a věcně příslušných správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému 

jako opatření k eliminaci následků nestačí. To znamená, že v rámci postiženého území není 

k dispozici za normálních podmínek dostatek zdrojů pro likvidaci nastalé mimořádné situace 

[2].         

                                                
1 § 3 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
2  Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
3 Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
4 Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
5 § 2 odst. 2 písm. k) a § 29a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 
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        Získání dalších zdrojů je možné jen na úkor omezení běžných funkcí systému (práv 

a svobod občanů), případně jejich vyžádáním z území, která mimořádnou situací postižena 

nejsou. Toho lze dosáhnout jen zákonem stanoveným způsobem, kterým je akt vyhlášení 

krizového stavu. Mimořádnou situaci po vyhlášení krizového stavu označujeme jako krizovou 

situaci [1]. 

Přehled krizových stavů ČR je znázorněn v tabulce č.1. 

          Krizové stavy jsou rozděleny následně:  

V případě, že se jedná o krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České  

republiky před vnějším napadením: 

 Stav nebezpečí 

 Nouzový stav 

 Stav ohrožení státu 

    

V případě, že se jedná o krizové situace, které souvisejí se zajišťováním obrany republiky 

před vnějším nepřítelem [1]: 

 Válečný stav             
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Tabulka č. 1 – Přehled krizových stavů ČR [3] 

NÁZEV 
Norma - 

zákon 

Vyhlašující 

orgán 
Důvod Území 

Doba 

trvání 

Válečný 

stav 

ÚZ č. 1/1993 

Sb. (ústava), 

čl. 43 [[10]]                     
ÚZ č. 

110/1998 

Sb., o 
bezpečnosti 

ČR, čl. 2 

[[9]] 

Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li 

třeba plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné 
ochraně proti napadení. 

Celý stát Není 

omezeno 

Stav 

ohrožení 

státu 

ÚZ č. 
110/1998 

Sb., čl. 7 

[[9]] 

Parlament na 
návrh vlády 

Je-li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost státu nebo 

územní celistvost státu a 

nebo jeho demokratické 
základy. 

Celý stát Není 
omezeno 

Nouzový 

stav 

ÚZ č. 

110/1998 

Sb., čl. 5 a 6 
[[9]] 

Vláda 

(předseda 

vlády) 

V případě živelních pohrom, 

ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod 
nebo jiného nebezpečí, které 

ve značném rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo 
majetkové hodnoty, anebo 

vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Celý stát, 

omezené 

území 
státu 

Nejdéle 30 

dnů.  

Stav 

nebezpečí 

Zákon č. 

240/2000 
Sb., o 

krizovém 

řízení § 3 
[[5]] 

Hejtman Při vzniku krizové situace 

nastalé v důsledku živelní 
pohromy, ekologické nebo 

průmyslové havárie, nehody, 

nebo jiného nebezpečí, které 
ohrožuje zdraví, život, 

majetek nebo vnitřní 

bezpečnost a veřejný 
pořádek, a to ve značném 

rozsahu. 

Celý kraj, 

část kraje 

Nejdéle 30 

dnů. 
(prodloužení 

se souhlasem 

vlády) 

 

4.6 Shrnutí 

Mezi hlavní právní předpisy krizového řízení ČR patří zákon č. 240/2000 Sb. [5], zákon 

č. 239/2000 Sb. [4] a zákon č. 241/2000 Sb. [6]. Tyto zákony mají několik prováděcích 

předpisů. Kritickou infrastrukturou se zabývá krizový zákon [5] a nařízení vlády [7],[8]. 

Jsou zde shrnuty základní dokumenty krizového řízení, ostatní větvení je znázorněno 

v kapitole porovnání (obr.1). 
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5 Vybrané členské státy EU 

 

 Slovenská republika 

Vrcholným orgánem výkonné moci SR je vláda, která se zodpovídá Národní radě 

Slovenské republiky.  

Slovensko se člení na 8 správních celků, které tvoří jednotlivé kraje. [22] 

 

 Polská republika 

Státní moc je uplatňována prostřednictvím orgánů, jejichž pravomoce jsou stanoveny 

v právním řádu Polské republiky. Těmito orgány jsou prezident, vláda (Rada ministrů), 

parlament: Dolní komora parlamentu (Sejm) a Senát.  

Polsko se člení na 16 správních celků tzv. vojvodství. 

Polsko má trojstupňové členění na vojvodství (województwo), okresy (powiat) a obce (gmina). 

Vzhledem k rozdílnosti chápání českého výrazu „obec“ oproti polskému – gmina je spíše 

ekvivalentní působnosti pověřeného obecního úřadu. [23] 

 

6 Vybraná krizová legislativa Slovenské republiky (SR) 

6.1 Zákon č. 387/2002 Z.z., o řízení státu v krizových situacích mimo čas 

války a válečného stavu 

Tento zákon stanovuje působnost orgánů veřejné moci při řízení státu v krizových 

situacích v době mimo válečný stav a války, práva a povinnosti právnických osob a fyzických 

osob při přípravě na krizové situace v době mimo válečný stav a války a při jejich řešení 

a sankce za porušení povinností ustanovených tímto zákonem. [14] 

 

6.2 Zákon č. 129/2002 Z.z., o integrovaném záchranném systému 

V tomto zákoně je definován IZS. Tento zákon upravuje organizaci IZS, působnost 

a úkoly orgánů státní správy a záchranných složek v rámci IZS, práva a povinnosti obcí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojvodstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9B%C5%99en%C3%BD_obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
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a jiných právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a ostatních fyzických 

osob při koordinaci činností souvisejících s poskytováním pomoci, v případě bezprostředního 

ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. [15] 

 

6.3 Zákon č. 444/2006 Z.z., o civilní ochraně obyvatelstva, úplné znění 

zákona Národní rady Slovenské republiky č. 42/1994 Z.z. o civilní 

ochraně obyvatelstva, jak vyplývá ze změn a doplnění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon upravuje podmínky na účinnou ochranu života, zdraví a majetku před 

následky mimořádných událostí. Stanoví úkoly a působnost orgánů státní správy, obcí a práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob při zabezpečování civilní ochrany obyvatelstva. 

[17] 

 

6.4 Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou a evropskou kritickou infrastrukturou se zabývá zákon 

45/2011 Z.z., o kritické infrastruktuře. Stanovuje organizaci a působnost státní správy, postup 

při určování prvku KI a EKI. Dále pak určuje povinnosti provozovatele při ochraně prvku KI 

a sankce za porušení těchto povinností. Obsahuje postupy při určování prvku KI a EKI 

a seznam sektorů (odvětví) v působnosti ústředních orgánů. [18] 

 

6.5 Druhy krizových stavů dle právního řádu SR 

Slovensko rozeznává čtyři krizové stavy. Tyto stavy jsou shrnuty v tabulce č. 2. 

Stavy vyhlašované v případě krizových situací nesouvisející s obranou státu před vnějším 

napadením: 

 Nouzový stav 

 Výjimečný stav 

Stavy vyhlašované v případě krizových situací související s obranou státu před vnějším 

napadením: 
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 Válečný stav 

 Válka 

Všechny čtyři krizové stavy jsou definovány v zákoně č. 227/2002 Z.z., o bezpečnosti 

státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu. [16] 
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Tabulka č. 2 – Přehled krizových stavů SR [3] 

NÁZEV 
Norma - 

zákon 

Vyhlašující 

orgán 
Důvod Území 

Doba 

trvání 

Válka Zákon č. 

227/2002 

Z.z., o 

bezpečnosti 
státu v době 

války, 

válečného 
stavu, vý-

jimečného 

stavu a 
nouzového 

stavu, čl. 2 

[[16]] 

Prezident na 

základě 

rozhodnutí 

Národní 
rady SR 

Je-li SR napadena cizí mocí, která 

jí vypověděla válku, nebo která 

bez vypovězení války narušila její 

bezpečnost, nebo  
za podmínek, že vypovězením 

války SR plní závazky vyplývající 

z členství  
v organizaci vzájemné kolektivní 

bezpečnosti nebo z mezinárodní 

smlouvy o společné obraně proti 
napadení.  

Celý stát Není 

omezeno 

Válečný 

stav 

Zákon č. 

227/2002 

Z.z.,  čl. 3 
[[16]] 

Prezident na 

návrh vlády  

V případě, že Slovenské republice 

hrozí vypovězení války nebo 

bezprostředně hrozí napadení cizí 
mocí bez vypovězení války. 

Vyhlášení válečného stavu se 

vztahuje na celé území Slovenské 

republiky. 

Celý stát Není 

omezeno 

Výjimečný 

stav 

Zákon č. 

227/2002 
Z.z.,  čl. 4 

[[16]] 

Prezident na 

návrh vlády  

Došlo-li nebo bezprostředně hrozí,  

že dojde k teroristickému útoku, k 
rozsáhlým pouličním nepokojům 

spojenými s útoky na orgány 

veřejné moci, drancováním 
obchodů  

a skladů nebo s jinými 

hromadnými útoky na majetek 
nebo dojde-li  

k jinému hromadnému násilnému 

protiprávnímu jednání, které svým 

rozsahem nebo následky podstatně 
ohrožuje nebo narušuje veřejný 

pořádek  

a bezpečnost státu, pokud ho není 
možné odvrátit činností orgánů 

veřejné moci a pokud  není možné 

účinné použití zákonných 
prostředků. 

Pouze 

postižené 
nebo bez-

prostředně 

ohrožené 
území 

Nejdéle 60 

dnů (může 
prodloužit 

nejdéle o 

dalších 30 
dnů).  

Nouzový 

stav 

Zákon č. 

227/2002 

Z.z., čl. 5 
[[16]] 

Vláda Pokud došlo nebo bezprostředně 

hrozí,  

že dojde k ohrožení života   
a  zdraví osob, životního prostředí 

nebo k ohrožení značných 

majetkových hodnot v důsledku 

živelné pohromy, katastrofy, 
průmyslové, dopravní nebo jiné 

provozní havárie. 

Pouze 

postižené 

nebo bez-
prostředně 

ohrožené 

území 

Nejdéle 90 

dnů.  
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6.6 Shrnutí 

Pro potřeby krizového řízení byl na Slovensku vytvořen zákon č. 387/2002 Zb. o řízení 

státu v krizových situacích mimo čas války a válečného stavu [14]. Tento zákon řeší úkoly 

orgánů krizového řízení v době míru. Krizovými stavy se zabývá zákon 227/2002 Zb.[16], 

který se zabývá bezpečností státu za krizových stavů. Dalším zákonem spadajícím do krizové 

legislativy je zákon č. 129/2002 Zb., o IZS [15]. Tento řeší úkoly a pravomoci jednotlivých 

složek IZS a koordinaci těchto složek při krizových situacích. Oblast KI řeší zákon o KI [18]. 

V kapitole je zmíněna pouze základní legislativa, další větvení je znázorněno v kapitole 

srovnání (obr. 1.).       

 

7 Vybraná krizová legislativa Polské republiky (PL) 

7.1 Zákon ze dne 26 května 2007 r. o krizovém řízení (konsolidován Dz.U. 

2007 nr 89 poz. 590), ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon definuje příslušné orgány krizového řízení, jejich úkoly a působnost v této 

oblasti. Řeší také financování úkolů krizového řízení. Dále se zabývá KI, civilním nouzovým 

plánováním a jeho úkoly. [24] 

 

7.2 Zákon ze dne 8. září 2006 r. o státní zdravotnické záchranné službě 

(Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410), ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá pravidly pro fungování a organizaci při zajišťování zdravotnické 

pomoci. Dále se zabývá spoluprací mezi záchrannou službou, jednotkami požární ochrany. 

[28]  

 

7.3 Kritická infrastruktura 

Pojem kritická infrastruktura a evropská kritická infrastruktura je definován v zákoně 

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590. Tento zákon obsahuje základní informace o KI a EKI a úkolech 

v oblasti jejich ochrany. [24] Pro vytvoření podmínek pro zlepšení bezpečnosti KI byl 
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usnesením Rady ministrů  přijat Národní program na ochranu kritické infrastruktury
6
 

(dále jen „program“). [30] Programem je obsažena KI v rozdělení na systémy (odvětví KI). 

Dalším dokumentem, který se zabývá KI, je nařízení Rady ministrů o plánech na ochranu 

kritické infrastruktury
7
. Toto nařízení stanoví jak vytvářet a aktualizovat plány, dále strukturu 

plánů na ochranu KI vypracovávaných majiteli objektů spadajících do KI. [31] 

 

7.4 Druhy krizových stavů dle právního řádu PL 

Polsko má čtyři krizové stavy. Přehled těchto stavů je v tabulce č. 3. 

Stavy vyhlašované v případě krizových situací nesouvisející s obranou státu před vnějším 

napadením: 

 Stav přírodní katastrofy 

 Nouzový stav 

Stavy vyhlašované v případě krizových situací související s obranou státu před vnějším 

napadením: 

 Stanné právo 

 Válečný stav 

 

V tabulce č. 3 je znázorněn přehled krizových stavů a základní informace o jejich 

vyhlašování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Čl. 5b odst. 9 zákona ze dne 26. dubna 2007 o krizovém řízení (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, ve znění pozdějších 

předpisů) 
7 Podle Čl. 6 odst. 7 zákona ze dne 26. dubna 2007 o krizovém řízení ( Dz.U. Nr 89, poz. 590, ve znění 

pozdějších předpisů). 
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Tabulka č. 3 – Přehled krizových stavů PL [3] 

NÁZEV Norma - zákon 
Vyhlašující 

orgán 
Důvod Území Doba trvání 

Válečný 

stav 

Zákon ze dne 2. 

dubna 1997 r 

(Dz.U. z 1997r Nr 

78, poz. 483) 
(ústava) [[29]] 

Sejm (pokud 

není možné 

uskutečnit 

zasedání 
Sejmu, 

rozhodne 

prezident) 

v případě ozbrojeného 

napadení území Polské 

republiky nebo  

v případě plnění 
závazků vyplývajících  

z mezinárodních úmluv  

o společné obraně proti 
napadení.  

Celý stát Není omezeno  

Stanné 

právo 

Zákon ze dne 29 

srpna 2002 r,  

o stanném právu  

a odpovědnosti 
vrchního velitele 

ozbrojených sil  

a z hlediska jeho 
podřízenosti 

ústavních orgánů 

PL (Dz.U. z 
2002r. Nr 156, 

poz. 1301) [[27]] 

Prezident na 

návrh Rady 

ministrů 

V případě vnějšího 

ohrožení státu, včetně 

hrozby terorismu, 

ozbrojených útoků  
na polském území, 

nebo v případě plnění 

závazků vyplývajících  
z mezinárodních dohod  

o společné obraně proti 

napadení. 

Celý stát Není omezeno  

Nouzový 

stav 

Zákon ze dne 21. 
června 2002 r,  

o nouzovém stavu 

(Dz.U. 2002 nr 
113 poz. 985) 

[[26]] 

Prezident na 
návrh Rady 

ministrů 

V případě konkrétní 
hrozby pro ústavní 

systém vlády, 

bezpečnosti občanů  
a veřejného pořádku, 

včetně hrozby 

teroristického útoku, 

které nelze odstranit 
běžnými ústavními 

prostředky. 

Celý stát, 
omezené 

území státu 

Nejdéle 90 
dnů (možné 

prodloužit 

nevýše o 60 
dnů se 

souhlasem 

Sejmu) 

Stav 

přírodní 

katastrofy 

Zákon ze dne 18. 

května 2002  
o stavu přírodní 

katastrofy (Dz.U. 

2002 nr 62 poz. 

558) [[25]] 

Rada ministrů 

(případně na 
návrh 

vojvody) 

Zabránění následků 

přírodní katastrofy  
nebo technického 

selhání vykazujícího 

vlastnosti přírodní 

katastrofy  
a k jejich odstranění.  

Postižené 

nebo bez-
prostředně 

ohrožené 

území 

Nejdéle 30 

dnů (další  
prodloužení se 

souhlasem 

Sejmu) 
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7.5 Shrnutí  

Oblast krizového řízení v Polsku je řešena v zákoně dz.u. 2007 nr 89 poz. 590 

o krizovém řízení [24]. Tento zákon částečně řeší KI a EKI, zmiňuje se o úkolech civilního 

nouzového plánování a využití oddílů Ozbrojených sil při zdolávání krizových situací. 

Krizové stavy, podmínky jejich vyhlašování, pravomoci a úkoly státních orgánů 

a samosprávných celků jsou obsaženy v jednotlivých zákonech [25],[26],[27],[29]. K těmto 

zákonům existují ještě prováděcí předpisy. V této kapitole jsou zmíněny dokumenty patřící 

do hlavní skupiny v oblasti krizového řízení PL. 

. 
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8 Porovnání ČR, SR, PL 

8.1 Porovnání krizové legislativy ČR, SR, PL 

 

 

Obr. 1
8
 – Přehled právních předpisů v oblasti krizového řízení vybraných států EU [33] 

                                                
8 Obr. č. 1 Krizová legislativa [33], upravil autor. 
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Porovnání legislativ SR a PL  k české legislativě. Na obr. č.1 je platná legislativa 

znázorněna v sestupné posloupnosti, a to od ústavy a ústavních zákonů (červená), 

po následující zákony (zelená), dále vyhlášky jednotlivých resortů a nařízení vlády (modrá), 

až po zakončení vyhláškami a nařízeními samosprávních územních celků (bílá). Červené 

šipky označují dokumenty zabývající se stejnou problematikou. Bíle orámované právní normy 

se zabývají KI a EKI.  

Z přehledu uvedené legislativy je možné srovnání, kdy ve smyslu zákona ČR 

č. 240/2000 Sb. [5] platí na Slovensku zákon č. 387/2002 Z.z. [14] a v Polsku zákon 2007 

nr 89 poz. 590 [24]. Slovenský zákon je poměrně stručný a oproti českému zákonu 

neobsahuje některé definice pojmů nebo nejsou podrobně rozebrány jako je tomu u nás. 

Polský zákon o krizovém řízení je českému zákonu poměrně bližší. Více řeší KI a EKI. 

Při srovnání českého zákona č. 239/2000 Sb. [4] se slovenským zákonem č. 129/2002 Z.z. 

[15], které se zabývají IZS, můžeme konstatovat velkou podobnost. Oproti tomu Polsko 

zákon v rozsahu jako je náš zákon o IZS nemá. Tato problematika je částečně 

řešena polskými zákony, a to zákonem o krizových situacích a dále zákonem o státní 

zdravotnické záchranné službě [24][28].  

Otázky krizové infrastruktury jsou řešeny v těchto zákonech: 

v ČR je to zákon č. 240/2000 Sb.[5], Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [7], 432/2010 Sb. [8]; 

v SR to je zákon č. 45/2011 Z.z. [18];  

v PL je to zákon - 2007 nr 89 poz. 590 [24], Nařízení Rady ministrů – 2010 nr 83 poz. 541 

[30], Nařízení Rady ministrů – 2010 nr 83 poz. 542 [31].  

Základní podstata uvedených právních norem je ve všech státech stejná. 

Problematika krizových stavů je zahrnuta v následujících právních předpisech:   

v ČR je to ústavní zákon č. 1/1993 Sb. [10], ústavní zákon č. 110/1998 Sb. [9] a zákon 

č. 240/2000 Sb. [5];  

v SR je to ústavní zákon č. 460/1992 Z.z. [21], ústavní zákon č. 227/2002 Z.z. [16];  

v  PL je to ústavní zákon 1997 nr 78 poz. 483 [29],  zákon – 2002 nr 62 poz. 558 [25],  

zákon -2002 nr 113 poz. 985 [26], zákon – 2002 nr 156 poz. 1301 [27].  

Podmínky pro vyhlášení jednotlivých KS jsou ve všech porovnávaných státech obdobné.  
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K zákonu ČR č. 239/2000 Sb. [4] a k zákonu č. 240/2000 Sb. [5] se vztahují prováděcí 

předpisy uvedené v modré tabulce. Jsou to: nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [7]; nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb. [8]; nařízení vlády č. 463/2000 Sb. o stanovení pravidel zapojování 

do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad 

výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů [11]. V oblasti vztahující se ke krizovému řízení 

jsou na Slovensku ještě tyto předpisy: zákon SR č. 444/2006 Z.z. [17]; Vyhláška Ministerstva 

vnitra SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostech na zabezpečení záchranných prací a organizování 

jednotek civilní ochrany ve znění pozdějších předpisů [19]; Vyhláška Ministerstva 

hospodářství SR č. 125/2003 Z. z., kterou se stanovují podrobnosti o prodeji životně 

důležitých výrobků nebo životně důležitého zboží  s využitím mimořádných regulačních 

opatření a o odběrných oprávněních [20]. 

 

8.2 Krizové řízení ČR, SR, PL 

Evropská kritická infrastruktura ( kritická infrastruktura) 

V rámci států EU, na podkladě skutečných událostí, vznikla potřeba zlepšení ochrany 

a připravenosti a reakce Evropy na teroristické útoky zaměřené na kritickou infrastrukturu 

[koncepce]. Evropská unie stanovila představu o ochraně evropské kritické infrastruktury  

směrnicí rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur 

a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu [32]. Vzhledem k tomu, že všechny tři 

posuzované státy jsou členy EU, vychází v otázkách KI Česká, Slovenská i Polská republika 

z této směrnice.  

Pojem EKI byl v legislativě těchto vybraných států zaveden poměrně nedávno jako 

reakce právě na zmíněnou směrnici EU.  

Ve své podstatě v zákonech všech uvedených zemí je stanovena organizace a vyčleněna 

působnost orgánů státní správy na úseku KI a EKI. Postupy při určování prvků KI a EKI, 

povinnosti při ochraně těchto prvků a zodpovědnosti za porušení těchto povinností.   

 

Srovnání krizových stavů ČR, SR, PL 

Toto srovnání je znázorněno na obrázku č. 2. Každý z porovnávaných států uvádí čtyři 

krizové stavy, které se liší úrovní vyhlášení podle závažnosti krizové situace. Úrovně KS jsou 

barevně označeny a jsou řazeny vzestupně (viz legenda obr. 2). Krizové stavy jednotlivých 
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států jsou zde rozděleny do čtyř skupin, které se liší dobou trvání KS. V těchto skupinách jsou 

dále označeny KS, jejichž dobu trvání je možné prodloužit a stavy související s obranou státu 

(rozlišeno barvou rámečku). KS se dále větví podle územní rozlohy jejich působnosti. 

To je buď celé území státu,  nebo omezené území.  

Porovnávané KS jsou si svými specifiky vyhlášení velice podobné. To může být 

výhodou při krizových situacích v pohraničním území vzhledem ke kompatibilitě KS 

(při mezinárodní spolupráci). Přínosem je vzájemná spolupráce, na základě které lze společně 

postupovat při řešení krizových situací. Nutností je uzavírat mezistátní ujednání o vzájemném 

poskytování pomoci. 
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Obr. 2, Krizové stavy ČR, SR, PL 
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9 Závěr 

Při zpracování této práce jsem nejprve vycházel z předpisů Evropské unie týkajících 

se krizového řízení. Konkrétně to byla směrnice rady 2008/114/ES. Následně jsem vybral 

z mého pohledu základní krizovou legislativu porovnávaných států. Každému státu 

je věnována samostatná kapitola. Práce srovnává legislativu krizového řízení ČR pouze 

se dvěma dalšími členskými státy EU. Důvodem byla nevyhovující dostupnost potřebných 

podkladů a materiálů pro zpracování daného tématu. Výsledek tak neodpovídá mému 

původnímu záměru, tj. porovnání legislativy ČR alespoň s pěti dalšími členskými státy 

Evropské unie. 

Česká legislativa zabývající se krizovým řízením je v porovnání s legislativní základnou 

Slovenské republiky více podrobná. Porovnáním české a polské legislativy jsem dospěl 

k názoru, že po stránce podrobné rozpracovanosti jednotlivých paragrafů jsou srovnatelné. 

Na rozdíl od ČR a SR, Polsko nemá samostatný zákon vztahující se k IZS. Jeho legislativa 

tuto problematiku řeší v rámci jiných zákonů. Základní právní normy u všech porovnávaných 

států, které se vztahují ke krizovému řízení, jsou postaveny přibližně na stejné bázi. 

Legislativní základna České republiky k danému tématu je, dle mého názoru, v porovnání 

s vybranými státy více propracovaná.  

Má práce se zabývá jen stručným přehledem základních právních norem ČR, SR a PL 

v rámci krizového řízení. Dané téma je mnohem rozsáhlejší a není možné je v rámci 

bakalářské práce dostatečně rozvést.  

Vzhledem k novelizaci zákona 240/2000 Sb. [5] v průběhu roku 2010, kterou byl tento 

zákon upraven, neshledávám v současné době nutnost zapracování jiných změn. 
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