
Krizová a ostatní legislativa 
 

 
ÚSTAVNÍ ZÁKONY 
Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. 
Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a upravují. 
 
Výběr ústavních zákonů řešící oblast krizového řízení: 
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY  
- ústavní zákon č. 23/1991 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
- ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky  

 
 

ZÁKONY 
Hierarchie právních norem je odvozena od jejich právní síly, nebo-li schopnosti právní normy 
zavazovat své adresáty - ukládat povinnosti. 
Zákony jsou právní normou: vyšší právní síly (tzv. primární).  
  
Výběr zákonů řešící oblast krizového řízení: 
- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
(kompetenční zákon) 
- zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou, (úplné znění vyhlášeno jako č. 11/2006 Sb.)  
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) 
- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
- zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemický přípravky 
- zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních  
- zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon) 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (zákon o 
nouzových zásobách ropy) 
- zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 
- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 
- zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky 
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) 
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu  



- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
- zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích (energetický zákon) 
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
- zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR 
- zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)  
 
 
VYHLÁŠKY 
Vyhlášky jsou právní normou nižší právní síly (tzv. sekundární). Jsou vydávány na základě 
zmocnění v zákonech. 
  
Výběr vyhlášek řešící oblast krizového řízení: 
- vyhláška č. 75/2001 Sb., Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické 
podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 
situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění 
kontrol 
- vyhláška č. 80/2010 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavu nouze 
v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu 
- vyhláška č. 102/2005 Sb., Ministerstva obrany, o stanovení vzoru dotazníku a vzorů 
vojenských dokladů 
- vyhláška č. 103/2006 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny 
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 
- vyhláška č. 186/2002 Sb., Ministerstva financí, o předběžném odhadu nákladu na obnovu 
majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou 
pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování 
tohoto přehledu 
- vyhláška č. 225/2001 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při 
vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství  
- vyhláška č. 247/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany 
- vyhláška č. 280/1999 Sb., Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování 
požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku 
na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví 
náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného 
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor 
povolávacího příkazu 
- vyhláška č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 
9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon)  
- vyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému 
- vyhláška č. 344/2009 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavech nouze v plynárenství 
- vyhláška č. 380/2002 Sb., Ministerstva vnitra, k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 



- vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s 
odpady  
- vyhláška č. 388/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení správních obvodů obcí s 
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
- vyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
- vyhláška č. 450/2005 Sb., Ministerstva životního prostředí, o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
- vyhláška č. 498/2000 Sb., Správy státních hmotných rezerv, o plánování a provádění 
hospodářských opatření pro krizové stavy 
- vyhláška č. 528/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o fyzické bezpečnosti a 
certifikaci technických prostředků 
- vyhláška č. 529/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o administrativní bezpečnosti a 
o registrech utajovaných informací 
 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Nařízení vlády jsou právní normou nižší právní síly (tzv.sekundární). Jsou vydávány vládou 
k upřesnění vyšších právních norem. 
  
Výběr nařízení vlády řešící oblast krizového řízení: 
- nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu 
- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 
- nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
- 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) 
- 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 
 
 
USNESENÍ VLÁDY 
Usnesení vlády jsou právní normou nižší právní síly (tzv.sekundární).   
  
Výběr usnesení vlády řešící oblast krizového řízení:  
- usnesení vlády č. 512/2006 (VV) o zásadách pro zřizování záložních krizových pracovišť 
- usnesení vlády č. 1194/2008 o způsobu použití finančních prostředků z účelové rezervy na 
řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené 
v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon 
 
 
SMĚRNICE 
Směrnice slouží ke sjednocení řešené problematiky. Jsou vydávány ústředními orgány státní 
správy. 
 
Výběr směrnic řešících oblast krizového řízení: 
- směrnice Ministerstva vnitra MV-76085-1/PO-OKR-2011, metodika zpracování krizových 
plánů podle § 15 až 16 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 
- směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná 
pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou 
působností a krizového štábu obce 
- směrnice náčelníka GŠ AČR k nasazování sil a prostředků A ČR v součinnosti se složkami 
integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky 
- směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-140690-1/PO-PKR-2011, Metodika zpracování plánů 
krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 
- směrnice vlády České republiky k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování 
dokumentace (čá 1/2008 VVpOK) 
 
 
METODICKÉ POKYNY 
Metodické pokyny slouží k upřesnění řešené problematiky. Jsou vydávány ústředními orgány 
státní správy. Jsou pouze doporučujícím dokumentem. 
 
Výběr směrnic řešících oblast krizového řízení: 
- metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských 
opatření krizové stavy 
- metodické pokyny pro vedení souborné evidence o určených věcných prostředcích a jejich 
vlastnících na krajských úřadech a na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 
- metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou č. j.: 
21 881/2002-6000 
- 14. metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování 
plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 
- metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003, kterou se doporučují 
zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a 
obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků 
mimořádných událostí  
- metodické pokyny při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému 
hospodářských opatření pro krizové stavy 
- metodické pokyny pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 
- metodika pro zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – MV GŘ HZS ČR (č.j. 
MV – 52763-6/PO-2008) 
- pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8.6.2009., kterým se 
stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (č.j. MV- 
15377-1/PO-2009) 
- metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k posuzování 
bezpečnosti přehrad za povodní (Věst. MŽP 2/1999) 
- metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, 
hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění 
nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových 
stavů Službou nouzového zásobování vodou (č.j. 102598/2011-MZE-1500; VVpOK čá 
3/2011) 
- metodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních 
nádrží IV. kategorie (Věst. Mze čá 2/2003) 



- metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod pro stanovení účinku 
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věst. MŽP 3/2000) 
- metodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k zabezpečení hlásné 
a předpovědní povodňové služby (Věst. MŽP 9/2011) 
- metodika pro uzavírání smluv ke střežení (ochraně) nevojenských objektů důležitých pro 
obranu státu vojáky Armády České republiky 
 
 
KONCEPCE 
Koncepce slouží k dlouhodobému plánování úkolů a opatření řešené problematiky. Jsou 
vydávány ústředními orgány státní správy. Jsou pouze orientačním dokumentem. 
 
Výběr koncepcí řešících oblast krizového řízení: 
- Koncepce zahraniční politiky 2011 
- Koncepce civilní ochrany 
 
Nařízení Jihočeského kraje 
Nařízení jihočeského kraje slouží k nařízení úkolů a opatření, omezení činností na území 
kraje, nebo části území kraje.   
 
Výběr koncepcí řešících oblast krizového řízení: 
- nařízení Jihočeského kraje č. 1/2012, kterým se mění nařízení Jihočeského kraje č. 35/2011, 
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje 
jednotkami požární ochrany 
- nařízení Jihočeského kraje č. 35/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 
pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany 
- nařízení Jihočeského kraje č. 36/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán 
Jihočeského kraje 
- nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
- nařízení Jihočeského kraje č. 4/2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů 
vody k hašení požárů 
- nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
- nařízení Jihočeského kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v 
budovách zvláštního významu 
 
 
VÝZNAMNÉ BEZPE ČNOSTNÍ DOKUMENTY 

Významné bezpečnostní dokumenty představují základní pohled na problematiku obrany, 
bezpečnosti a ochrany. Jsou koncepčními dokumenty. 

Výběr významných bezpečnostních dokumentů řešících oblast krizového řízení: 
- Bezpečnostní strategie České republiky  
- Obranná strategie České republiky - 2012 - 2020 
- Koncepce zahraniční politiky České republiky 
- Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany 
- Zpráva o zajištění obrany České republiky 
- Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými 



událostmi 
- Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky 
- Národní akční plán boje proti terorismu 
- Strategie boje proti terorismu 
- Národní systém reakce na krize 
 


