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– 

Krizová a ostatní související legislativa 

ve vztahu k obcím 





Krizové situace a krizové stavy 



Vztah krizové situace a mimořádné události 

krizová 

situace 

mimořádná 

událost 

událost 

    
          Krizový plán ORP 

 
          Havarijní plán ORP 





Orgány krizového řízení 

vláda České republiky 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Česká národní banka 

orgány kraje a další orgány s působností na území kraje 

orgány obce s rozšířenou působností 

orgány obce 



Ostatní orgány s územní působností (1) 

Bezpečnostní rada: 

• je poradním orgánem 

zřizovatele pro přípravu na 

krizové situace, 

• projednává a posuzuje stav 

zabezpečení a stav 

připravenosti na krizové 

situace, 

• složení a obsah činnosti 

stanoveno NV číslo 

462/2000 Sb. 

Bezpečnostní rada státu 

Bezpečnostní rada kraje 

Bezpečnostní rada 

obce s rozšířenou působností 



Ostatní orgány s územní působností (2) 

Krizový štáb: 

• je pracovním orgánem zřizo-

vatele pro řešení krizových 

situací, 

• starosta obce může zřídit KŠ 

jako svůj pracovní orgán, 

• složení a obsah činnosti stano-

veno NV číslo 462/2000 Sb., 

• na činnosti KŠ obce by se měli 

podílet zaměstnanci úřadu, 

rady a zastupitelstva obce; lze 

přizvat odborníky dostupné na 

území obce. 

ústřední KŠ 

KŠ ministerstev 

a ústředních spr. úřadů 

KŠ kraje 

KŠ obce 

s rozšířenou působností 

( KŠ obce ) 





Povinnosti a úkoly 

starosty obce a obecního úřadu 

Jsou definovány těmito zákony: 

• §§ 21, 21a) a 22 z.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, 

- působnosti stanovené tímto zákonem jsou výkonem státní 

správy v přenesené působnosti, 

• §§ 15 a 16 z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

sytému, 

• financování 

- obec ve svém rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky na 

přípravu na krizové situace, její řešení a odstraňování 

následků, 

- krizová opatření nařízená obcí uhrazuje ze svého 

rozpočtu. 



Evidence o přechodných změnách pobytu 

osob za krizových situací (1) 

V době vyhlášení krizového stavu může orgán krizového řízení 

nařídit provedení tzv. krizových opatření mezi něž patří 

povinné hlášení přechodné změny pobytu. 
 

Jak je evidence realizována? 

• vydána směrnice č.j. MV-55649-19/PO-OKR-2013, 

• evidenci vyplňuje pouze obec ve které se dočasně 

ubytovávají osoby, 

• vede se pomocí dálkového přístupu v registru 

přechodných pobytů, pokud tak nelze tak v listinné formě, 

• v roce 2014 bylo všem obcích zaslán odkaz na webové 

stránky a přístupová hesla (opětovné zaslání lze vyžádat u 

ORP). 



Evidence o přechodných změnách pobytu 

osob za krizových situací (2) 



Kontrola 

§ 33 krizového zákona 

Kontrolou jsou oprávněny: 

• orgány krizového řízení, 

• v mezích své působnosti, 

• ke kontrole dodržování krizového zákona a prováděcích 

předpisů. 

Kontrolu vykonává: 

• u obce - HZS kraje v součinnosti s OÚ ORP, 

• u ORP - HZS kraje v součinnosti s KÚ, 

• PO a PFO – orgán krizového řízení, který této osobě uložil 

povinnost vyplývající z krizového plánu. 



Práva a povinnosti obce 

na úseku požární ochrany (1) 

Práva a povinnosti v samostatné působnosti jsou stanovena 

§ 29 z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně kdy obec mj.: 

• zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 

• zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit 

požár, 

• zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou 

použitelnost, 

• zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, 

• udržuje akceschopnost jednotky požární ochrany. 



Práva a povinnosti obce 

na úseku požární ochrany (2) 

Dokumentaci požární ochrany obce je stanovena nařízením 

vlády číslo 172/2001 Sb. a tvoří ji: 

• dokumentace o zřízení jednotky SDHo, 

• řád ohlašovny požáru, 

• požární řád obce, 

• dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

• dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné 

činnosti. 



 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? 

 


