
    

4. 

 

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA 

 

č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 

 

ze dne 24. listopadu 2011, 

 

kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, 

krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce  

 

Odvětví (úsek): krizové řízení, integrovaný záchranný systém 

 

Ministerstvo vnitra ke sjednocení organizačního uspořádání krizových štábů, zřizovaných 

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

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, k řešení krizových situací, používaných ke koordinaci a provádění záchranných  

a likvidačních prací podle § 11 písm. c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona  

č. 320/2002 Sb., a v návaznosti na ustanovení § 12, § 13 a § 14 nařízení vlády č. 462/2000 

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

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

směrnici: 

 

Čl. 1 

 

Předmět úpravy  

 

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

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

činnosti krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového 

štábu obce, pokud je zřízen, při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.   

 

HLAVA I 

 

KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE A KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

 

Čl. 2 

 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely této směrnice se rozumí 

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

je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací
1)

 nebo mimořádných 

událostí
2)

, 

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

zákona č. 430/2010 Sb.  
2) § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 320/2002 Sb. 



    

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

krizového štábu kraje nebo stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou 

působností (dále jen „stálá pracovní skupina“), 

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

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

pracovní skupiny a  přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace, 

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

činnost stálé pracovní skupiny. 

 

Čl. 3 

 

Použití krizového štábu 

 

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

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

pozdějších předpisů.  

 

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

pozdějších předpisů. 

 

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

předpis organizačního charakteru. 

 

Čl. 4 

 

Složení krizového štábu 

 

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

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

pozdějších předpisů.  

 

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

skupiny (ve směnném provozu vedoucího směny). 

 

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

charakteristika organizace krizového řízení. Složení stálé pracovní skupiny může být 

řešeno variantně s ohledem na druh mimořádné události nebo krizové situace. 

 

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

zajišťuje mimo jiné vzájemnou komunikaci stálé pracovní skupiny s příslušným 

operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému. 

 

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

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

krizové situace nebo 

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

mimořádné události nebo krizové situace. 

 



    

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

odborně připraveny nejméně dvě osoby. 

 

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

krizové situace rozhoduje vedoucí stálé pracovní skupiny. O této změně neprodleně 

informuje tajemníka krizového štábu. 

 

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

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

také na návrh vedoucího stálé pracovní skupiny. Své rozhodnutí oznámí na zasedání 

krizového štábu. 

 

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

sborem kraje složení a organizaci krizových štábů za účelem sjednocení jejich 

organizačních struktur a vzájemných vazeb v rámci kraje. 

 

Čl. 5 

 

Svolání krizového štábu 

 

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

stanoví čas a místo úvodního zasedání krizového štábu. Předseda krizového štábu 

rozhodne, s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace, o rozsahu 

svolání stálé pracovní skupiny. 

 

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

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

systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  

 

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

štábu ke svolání krizového štábu realizuje příslušné operační a informační středisko 

integrovaného záchranného systému, pokud předseda krizového štábu nestanoví jinak, 

které 

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

předsedy krizového štábu, 

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

úvodního zasedání krizového štábu, 

c) informuje bez zbytečného odkladu operační a informační středisko generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o svolání krizového štábu 

kraje a času jeho úvodního zasedání, 

d) informuje bez zbytečného odkladu řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru 

kraje o svolání krizového štábu obce s rozšířenou působností a času jeho úvodního 

zasedání. Řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje o tomto svolání 

neprodleně informuje hejtmana a tajemníka krizového štábu kraje. 

 

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

způsobem než cestou příslušného operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému, informuje tajemník příslušného krizového štábu o tomto bez 

zbytečného odkladu příslušné operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému. 



    

 

Čl. 6 

 

Pracoviště krizového štábu 

 

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

úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo hasičského záchranného sboru 

kraje případně jiný vhodný prostor s ohledem na řešenou mimořádnou událost nebo 

krizovou situaci. 

 

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

návrh tajemníka krizového štábu. 

 

(3) Prostor pro zasedání krizového štábu musí 

a) být vybaven zařízením umožňujícím pořízení zvukového záznamu ze zasedání 

krizového štábu, 

b) být vybaven nezbytnými technickými, komunikačními a informačními prostředky 

(např. osobní počítač, fax, telefon), 

c) umožňovat překlenutí výpadku elektrické energie náhradním zdrojem zajišťujícím 

alespoň osvětlení a provoz technických, komunikačních a informačních prostředků, 

d) být zajištěn před povětrnostními vlivy, 

e) být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

 

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

písm. b) až e) a dále musí 

a) být vybaven nezbytnými administrativními prostředky, 

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

hygienu členů stálé pracovní skupiny. 

 

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

probíhá zasedání krizového štábu, musí být zajištěna potřebná komunikace a trvalé 

spojení a vyčleněny dopravní prostředky. 

 

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

pracoviště krizového řízení
3)

. 

 

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

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

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

zajišťován technický a obslužný personál. Tento personál není součástí krizového štábu. 

 

Čl. 7 

 

Zasedání krizového štábu  

 

(1) Na zasedání krizového štábu se projednává zejména 

a) vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace, 

b) nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 

                                                 
3) § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 431/2010 Sb. 



    

c) realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva, 

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

e) způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace, 

f) návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu, 

g) návrh sdělení pro hromadné informační prostředky, 

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

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

(pouze na zasedání krizového štábu kraje). 

 

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

zejména 

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

závazných vyhlášek kraje nebo obce v přenesené i v samostatné působnosti kraje nebo 

obce (při jejich vydávání se postupuje podle jiného právního předpisu
4)

), 

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

štábu kraje). 

 

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

listiny), které se ukládají společně se zpracovanými dokumenty. 

 

Čl. 8 

 

Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu 

 

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

 

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

jedné směny je stanovena předsedou příslušného krizového štábu na úvodním zasedání 

krizového štábu a může být měněna s ohledem na charakter řešené mimořádné události 

nebo krizové situace. V případě činnosti stálé pracovní skupiny ve směnném režimu je 

vedoucím stálé pracovní skupiny vedoucí příslušné směny. 

 

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

opatření předsedovi příslušného krizového štábu. 

 

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

jednotlivým členům jinými právními předpisy
5)

. 

 

(5) Úkoly stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou zejména 

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

ochrany obyvatelstva, přípravy a vyhlašování regulačních opatření, ukládání pracovní 

povinnosti a výpomoci, zabezpečení nezbytných dodávek, vyhlašování a odvolávání 

krizových stavů) včetně návrhů řešení, 

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

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

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Například zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

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

předpisů. 



    

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

situace, opatření přijímaných orgány krizového řízení, složkami integrovaného 

záchranného systému a územními správními úřady, 

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

přehledu o nasazených silách a prostředcích a o ostatních disponibilních silách 

využitelných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

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

záchranných a likvidačních prací
6)

, 

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

krizového štábu, 

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

subjekty podílejícími se na řešení mimořádné události nebo krizové situace, 

g) organizační zabezpečení informovanosti obyvatelstva a hromadných informačních 

prostředků, 

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

navrhování jejich změn, 

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

krizové situace, 

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

a prostředkům. 

 

Čl. 9 

 

Spolupráce mezi krizovými štáby 

 

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

spolupracují a udržují potřebnou komunikaci a trvalé spojení.  

 

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

situace (např. rozsah, forma) mezi krizovým štábem kraje a krizovým štábem obce 

s rozšířenou působností, krizovým štábem obce s rozšířenou působností a krizovým 

štábem obce, pokud je zřízen, je řešena v příslušném krizovém plánu. 

 

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

situace mezi krizovým štábem kraje a Ústředním krizovým štábem probíhá 

prostřednictvím příslušných operačních a informačních středisek integrovaného 

záchranného systému. 

 

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

a informačního střediska integrovaného záchranného systému standardizované hlášení 

s informací o vývoji mimořádné události nebo krizové situace, a to vždy po úvodním 

zasedání krizového štábu a dále nejpozději v 8:00 a 18:00 hodin, pokud nebude stanoveno 

jinak. Vzor standardizovaného hlášení je uveden v příloze č. 1 k této směrnici.  

 

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

krizovému štábu kraje je uveden v krizovém plánu kraje a krizovém plánu obce 

s rozšířenou působností. 

 

                                                 
6) § 9 a 10 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003Sb. 



    

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

spojení s příslušným operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného 

systému, krizovými štáby sousedících krajů a krizovými štáby obcí s rozšířenou 

působností v kraji. 

 

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

komunikaci a trvalé spojení s příslušným operačním a informačním střediskem 

integrovaného záchranného systému, příslušným krizovým štábem kraje, krizovými štáby 

sousedících obcí s rozšířenou působností zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací, s krizovými štáby obcí, pokud jsou zřízeny. 

 

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

příjemce pouze ty zprávy, u kterých si to odesílatel vyžádal.  

 

Čl. 10 

 

Dokumentace krizového štábu 

 

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

krizového štábu při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

  

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

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

zasedání krizového štábu. 

 

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

zejména 

a) záznam o průběhu činnosti stálé pracovní skupiny,  

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

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

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

zdrojů, 

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

situaci, 

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

nebo krizové situace, 

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

a distribuci, 

h) návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost, 

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

j) evidenci odeslaných a doručených písemností.  

 

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

zprávy o hodnocení krizové situace. 

 

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

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

.    

 

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

pozdějších předpisů. 



    

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

právního předpisu
8)

. 

Čl. 11 

 

Odborná příprava členů krizového štábu 

 

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

a cvičeními, která jsou organizována příslušnými orgány krizového řízení. 

 

(2) Předseda krizového štábu nařídí cvičení krizového štábu, pokud během uplynulých 12 

kalendářních měsíců nebyl svolán krizový štáb  

a) při cvičení složek integrovaného záchranného systému
9)

 nebo při cvičení orgánů 

krizového řízení nebo  

b) při řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

 

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

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

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

 

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

území kraje
10)

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

 

HLAVA II 

 

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE 

 

Čl. 12 

 

Krizový štáb obce 

 

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

štáb obce jako svůj pracovní orgán
11)

.  

 

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

činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. 

 

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

odpovídajícím místním podmínkám a možnostem obce.  

 

(4) Starosta obce může 

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

a jejich řešení, 

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

obce. 

 

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

předpisů. 
9) Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 18 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 
11) § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 



    

HLAVA III 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

Čl. 13 

 

Zrušovací ustanovení 

 

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

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

pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti se zrušuje.  

 

Čl. 14 

 

Účinnost 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011. 

 

 

 

Ministr vnitra 

Jan Kubice v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Příloha 1 

Vzor  

Standardizované hlášení 

KRIZOVÝ ŠTÁB 
(hlavička příslušného krizového štábu včetně uvedení kontaktních údajů) 

 

Zpráva č.:  

Počet listů:  

Přílohy:  

 

Zasláno komu: 

Odesílatel: 

 

 

Příjemce: 

 

Kopie na vědomí: 

 

 

STANDARDIZOVANÉ HLÁŠENÍ: 

 k 08. hod. dne     .    .          

 k 18. hod. dne     .    .       

 k     . hod. dne     .    .          

 

I. Základní údaje  

Řešená mimořádná událost/krizová situace:  

Vymezení zasaženého území:  

Doba vzniku (datum, čas):    .    .       v     .     hod 

Počet osob (souhrnný počet od doby vzniku mimořádné události nebo krizové situace) 

– ohrožených: 

– evakuovaných: 

– zraněných:  

– mrtvých:  

– pohřešovaných:  

 

 

 

 



    

II. Podrobné údaje 

 

III. Další doplňující údaje 

 

Např. předpokládané škody na majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel + kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis aktuální situace: 

 

Činnost krizového štábu během sledovaného období: 

 

Přehled nasazených sil a prostředků: 

 

Přehled použitých pohotovostních zásob: 

 

Realizace krizových opatření v území zasaženém krizovou situací: 

 

Předpokládaný vývoj: 

 

Požadavky na další síly a prostředky: 



    

Příloha 2 

Vybraná ustanovení právních předpisů 

 
 § 12 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zní:  
 

„§ 12 

 

Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností 

 

(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává 

starosta obce s rozšířenou působností v případě, že 

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti 

orgánu krizového řízení, 

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového 

řízení nebo pro jeho část, 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných  

a likvidačních prací
12)

, 

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, nebo 

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá  

z podmínek uvedených v písmenech a) až e). 

  

(2) Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové 

situace a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, a to 

zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje nebo obce s rozšířenou 

působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností 

(dále jen „stálá pracovní skupina“). 

  

(3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných  

a likvidačních prací
12) 

jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, 

jehož je součástí. 

____________________  
12) § 7 odst. 3, § 11 písm. c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“. 

 

 

 § 24b zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. zní: 

 

„§24b 

 

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností 

 

(1) Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním orgánem 

zřizovatele pro řešení krizových situací. 

 

(2) Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu kraje. 

 

(3) Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou 

působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností.“. 



    

 

 § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zní: 

 

„§ 13 

 

Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností 

 

(1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou  

a) členové příslušné bezpečnostní rady, 

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny. 

 

(1) Členy stálé pracovní skupiny jsou 

a) tajemník krizového štábu, 

b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému
11) 

a odborníci  

s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

____________________  
11) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2000 Sb.“. 

 

 

 § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zní: 

 

„§ 14 

 

Společné ustanovení 

 

(1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. 

 

(2) Pokud starosta obce zřídí k přípravě na krizové situace a jejich řešení krizový štáb 

obce
12a)

, platí přiměřeně § 12 a 13. 

 

(3) Jednání bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně 

dvakrát ročně. 

 

(4) Organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu 

zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení. 
____________________  
12a) § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.“. 

 

 

 § 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. zní: 

 

„§ 11 

 

Krizový štáb kraje nebo krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen „krizový štáb“) 

svolává jeho zřizovatel zejména při krizových stavech nebo při vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu územně příslušného poplachového plánu
16) 

(dále jen „stupeň poplachu“). Pokud 

nelze postupovat podle věty prvé, může dát podnět ke svolání krizového štábu řídící důstojník 

hasičského záchranného sboru kraje, který může současně svolat stálou pracovní skupinu 



    

krizového štábu; o jejím svolání neprodleně informuje zřizovatele krizového štábu a řídí 

činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu do jeho rozhodnutí. 

____________________  
16) Například § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb.“. 


