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Usnesení vlády České republiky č. 512/2006 (VV), ze dne 10. května 2006 
o Zásadách pro zřizování záložních krizových pracovišť 
 
Vláda 
 
I. schvaluje 
Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť, uvedené v části III materiálu č.j. 610/06 (dále 
jen "Zásady"); 
  
II. ukládá 
1. ministru obrany 
a) vydat Zásady do 9. června 2006, 
  
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 
2. vedoucím orgánů krizového řízení, ředitelům Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro 
zahraniční styky a informace realizovat Zásady; 
  
III. doporučuje 
guvernérovi České národní banky, vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, vedoucímu 
Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucímu Kanceláře Senátu 
Parlamentu České republiky, prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu, primátorovi hlavního města 
Prahy, hejtmanům a starostům obcí zabezpečit realizaci Zásad. 
  
Provedou: 
 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, 
ředitelé Bezpečnostní informační služby, 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
vedoucí ostatních správních úřadů 
  
Na vědomí: 
  
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
  

Předseda vlády 
Ing. Jiří Paroubek, v. r. 

 
Příloha 

ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH PRACOVIŠ Ť 
(znění schválené usnesením vlády České republiky č. 512 ze dne 10. května 2006) 

 
 1. ÚVOD 
 Cílem materiálu je stanovit zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť a upřesnit 
možný způsob jejich využití prezidentem republiky, vládou, ministerstvy, jinými ústředními 
správními úřady a Českou národní bankou, jinými správními úřady 1) , orgány krajů, ostatními 
orgány s územní působností, orgány obcí, Kanceláří Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kanceláří 
prezidenta republiky, Nejvyšším kontrolním úřadem, Úřadem pro zahraniční styky a informace, 
krajskými úřady, obecními úřady a základními složkami integrovaného záchranného systému (dále 
jen "subjekt") pro řešení nevojenských i vojenských krizových situací. Eliminovat možná rizika 
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vyplývající ze soukromého vlastnictví objektů, ve kterých jsou záložní krizová pracoviště zřízena a 
stanovit rozsah vybavenosti záložních krizových pracovišť. 
  
 2. VYMEZENÍ POJMŮ 
 Pojmy z oblasti krizového řízení vztahující se k záložním krizovým pracovištím 
(nechráněným i chráněným) jsou uvedeny v "Terminologickém slovníku pojmů z oblasti krizového 
řízení a plánování obrany státu", schváleném usnesením Výboru pro obranné plánování č. 3 ze dne 
16. září 2004 a vydaném Ministerstvem vnitra. 
 Pro účely tohoto materiálu je vymezen pojem: 
 Záložní krizové pracoviště (ZKP) 
 Náhradní pracoviště (objekt) předurčené pro umístění nezbytného počtu pracovníků daného 
subjektu zajišťujících jeho činnosti za situací, kdy při řešení nevojenských i vojenských krizových 
situací nebude možné využívat hlavní krizové pracoviště. Záložní krizové pracoviště může být 
nechráněné nebo chráněné. 
  
 3. ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH PRACOVIŠŤ 
 Údaje o záložních krizových pracovištích se uvádí v krizovém plánu nebo v dílčím plánu 
obrany zpracovatele. 
  
 3.1. Záložní krizové pracoviště - nechráněné (ZKPN) 
 Subjekty zajišťují přípravu na řešení mimořádné události 2) a krizové situace 3) a odpovídají 
za to, aby při jejich vzniku byl zajištěn chod subjektu. V případě, že nebude možné využít hlavní 
krizové pracoviště se nezbytný chod subjektu zajišťuje ze záložního krizového pracoviště. 
Rozhodnutí o počtu ZKPN (jednoho nebo více) a jejich dislokaci u všech subjektů náleží 
statutárnímu zástupci. 
 Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky se doporučuje vytipovat 
dostatečný počet ZKPN na území České republiky tak, aby při vzniku krizové situace byla možná 
činnost minimálně na jednom z nich. Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 
Kancelář Senátu Parlamentu České republiky ve spolupráci s Ministerstvem obrany a 
Ministerstvem vnitra k tomu navrhne způsob řešení i s ohledem na organizaci činnosti těchto 
orgánů za stavu ohrožení státu a válečného stavu (např. při projednávání a přijímání zákonů apod.), 
vyplývající z Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR v této oblasti 4) . 
 Pro činnost orgánů krajů nebo orgánů obcí se doporučuje vytipovat jedno nebo více ZKPN. 
Rozhodnutí o jejich počtu a dislokaci náleží hejtmanovi kraje (primátorovi hlavního města Prahy) 
nebo starostovi obce. 
 Pro potřeby obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se využívají záložní 
krizová pracoviště, která jsou již vybudována nebo vytipována pro potřeby řešení nevojenských 
krizových situací, pokud splňují dále uvedené podmínky. Výběr místa dislokace ZKPN vychází z 
analýzy rizik vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro dané správní území; tato se 
vytipovávají nebo umisťují v objektech mimo prostory předpokládaného ohrožení, s dostatečnou 
dopravní dostupností, podle potřeby a podmínek pokud možno mimo velká osídlená a průmyslová 
centra. Tím se zabezpečuje, že ZKPN nebudou vystaveny hrozbám a rizikům jako hlavní 
pracoviště.Při výběru objektů se upřednostňují objekty ve vlastnictví jednotlivých subjektů a ve 
vlastnictví státu, k tomu poskytne Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra součinnost. 
 Objekty ZKPN se vybavují tak, aby činnost příslušného subjektu byla na tomto pracovišti 
zabezpečena. Náhradní objekt musí splňovat podmínky pro využití komunikačních a informačních 
systémů, '70ro umístění vyváženého materiálu, pro uložení potřebné dokumentace a pro 
zabezpečení provozních a základních osobních potřeb pracovníků příslušného subjektu. Při 
rekognoskaci a následně v termínech určených subjektem jsou ve vytipovaných objektech tyto 
podmínky prověřovány. S dislokací ZKPN seznamovat jen nezbytný (potřebný) počet osob 
  
 3.2. Záložní krizové pracoviště - chráněné (ZKPCH) 
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 Pro činnost prezidenta republiky, vlády, Bezpečnostní rady státu, Ústředního krizového 
štábu, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra při řešení vojenských situací se využívají již v 
gesci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra vybudovaná ZKPCH. Jedná se o speciální utajovaná 
a komplexně chráněná pracoviště, která lze využít i při řešení nevojenských krizových situací, jen 
je-li to nezbytně nutné. 
 Pro činnost orgánů krajů, orgánů obcí, ostatních subjektů nebo jejich krizových štábů se 
doporučuje využít již dříve vybudovaná chráněná pracoviště a dále chráněná pracoviště uvedená v 
části III materiálu čj. D59/2003 k usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 289/D. Při výběru 
pracovišť poskytne Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra nezbytnou součinnost. Rozhodnutí o 
využívání těchto pracovišť náleží hejtmanovi (primátorovi hlavního města Prahy) nebo starostovi 
obce nebo příslušnému statutárnímu zástupci daného subjektu. S dislokací ZKPCH seznamovat 
omezený počet prověřených 5) a zvlášť vybraných osob. 
 Doporučený rozsah vybavenosti ZKPCH je uveden v příloze č. 1. 
  
 4. OPATŘENÍ SPOJENÁ S REALIZACÍ ZÁSAD 
  
a) Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra v součinnosti se všemi subjekty do konce roku 
2006 zpracovat a dále aktualizovat "Souhrnné přehledy záložních krizových pracovišť" 
vytipovaných i vybudovaných pro řešení vojenských i nevojenských krizových situací. Na základě 
vyžádání poskytnou příslušné subjekty podklady pro zpracování souhrnných přehledů. 
  
b) Ministerstvem obrany ve spolupráci s Ministerstvem vnitra poskytovat subjektům nezbytnou 
součinnost při realizaci těchto zásad a koordinovat využití vybudovaných chráněných pracovišť 
uvedených v části III materiálu čj. D59/2003 k usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 289/D a v 
části III materiálu čj. V29/2004-PO/PRE k usnesení BRS ze dne 13. prosince 2004 č. 21. 
  
c) Ministerstvem obrany zpracovat studii "Mobilní záložní krizové pracoviště ústředního správního 
úřadu". Ve studii posoudit možnost zřízení mobilních záložních krizových pracovišť s využitím 
moderních technologií s cílem uspořit finanční prostředky potřebné k budování a provozování 
stacionárních ZKPCH. Na základě výsledků studie případně změnit filozofii budování záložních 
pracovišť. Návrhy možného řešení předložit BRS do konce roku 2008. 
  
d) Ministerstvem vnitra zpracovat studii "Mobilního předsunutého pracoviště krizového štábu". 
Návrhy možného řešení předložit BRS do konce roku 2008. 
  
e) Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a Ministerstvem obrany do 
konce roku 2008 navrhnout využití komunikačního a informačního systému umožňujícího přenos 
utajovaných informací mezi ZKP při řešení nevojenských a vojenských krizových situací. Vyřešit 
vztah s vládním utajeným spojením. 
  
 5. ZÁVĚR 
 Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť vytvářejí podmínky zabezpečení 
základních funkcí státu při řešení nevojenských a vojenských krizových situací. Opatření provedená 
v souvislosti s vytipováním nebo se zřízením záložních krizových pracovišť do doby vydání těchto 
zásad zůstávají v platnosti, pokud jsou v souladu se zásadami uvedenými v tomto materiálu. 
 Na realizaci opatření stanovených těmito zásadami plánují ministerstva, jiné ústřední správní 
úřady a Česká národní banka finanční prostředky ve svých kapitolách rozpočtu 6) . Ostatní subjekty 
podle svého rozhodnutí si plánují finanční prostředky ve svých rozpočtech. 
 Pokud při realizaci těchto zásad nebudou využita již vybudovaná chráněná pracoviště 
uvedená v části III materiálu čj. D59/2003 k usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 289/D a v 
části III materiálu čj. V29/2004-PO/PRE k usnesení BRS č. 21 ze dne 13. prosince 2004 postupovat 
podle závěrů obsažených v těchto materiálech. 
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Příloha č. 1 

 
ROZSAH VYBAVENOSTI ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH PRACOVIŠ Ť - CHRÁNĚNÝCH 

 
Pro zabezpečení činnosti příslušného subjektu se doporučuje budovat a vybavit ZKPCH podle 
těchto zásad: 
 
- uplatňovat bezpečnostní opatření s důrazem na objektovou bezpečnost; 
- uplatňovat ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti; 
- realizovat opatření ke střežení a ochraně objektu (osoby, technické prostředky); 
- umístit ve stálém, tlakově odolném úkrytu s třídou odolnosti minimálně 4, doporučená je třída 
odolnosti 3: 
     - těsnost proti přetlaku v čele tlakové vlny minimálně 0,1 MPa, 
     - hmotnost 1m 2 obvodové konstrukce stěn a stropů proti účinkům pronikavé radiace   
minimálně 2 t/m 2 , 
     - možnost hermetického uzavření celého ZCHP; 
- vybavit protitlakovými dveřmi u hlavního vchodu; 
- vytvořit plynotěsný hermetický předěl proti venkovní atmosféře; 
- vybavit prostředky pro provádění dekontaminace (odmoření, dezaktivace) příchozích osob; 
- vybavit ochrannými prostředky pro pobyt mimo pracoviště (ochranné masky, ochranné oděvy pro 
1 pracovníka z 10); 
- vybavit prostředky pro měření stupně zamoření a úrovně radiace; 
- vybavit kanalizací a drenáží s tlakovou a plynotěsnou ochranou (jímky a čerpadla); 
- vybavit nouzovým východem (nad 100 osob dvěma nouzovými východy); 
- počítat s minimální dobou pobytu 72 hodin; 
- vybavit filtračně ventilačním zařízením s příslušnými parametry, schopným filtrovat především 
otravné látky, radioaktivní látky, biologické látky a nebezpečné průmyslové chemické látky: 
     - režimy větrání, filtroventilace, izolace a regenerace, 
     - množství vzduchu na jednu osobu minimálně 10 m 3 /hod., 
     - provoz izolace a regenerace musí být v součtu minimálně 8 hodin, 
    - minimální přetlak při provozu filtroventilace 30 Pa (při uzavření všech otvorů včetně 
vzduchotechniky a kanalizace); 
- zabezpečit zásobu stlačeného vzduchu a technických plynů; 
- zabezpečit hlavní a náhradní zdroj elektrické energie; 
- zabezpečit vytápění a ventilaci, případně klimatizaci; 
- zajistit zdravotní péči; 
- zabezpečit samostatný nezávislý zdroj vody (pitná voda 3 litry na osobu a den, užitková voda 12 
litrů na osobu a den); 
- zabezpečit minimálně 2m 2 pracovní plochy na jednu osobu; 
- zajistit prostory: 
     o pro technické zázemí (pro skladování materiálu, pro stravování, pro dekontaminaci osob), 
     - pro první pomoc (včetně prostoru pro karanténu), 
     - pro osobní hygienu a odpočinek, 
     - pro sociální zařízení; 
- vybavit stavebně - ubytovacím a kancelářským materiálem; 
- zabezpečit komunikace a spojení prostřednictvím: 
     - veřejných komunikačních sítí elektronických komunikací s ohledem na možnost lokalizace 
radiokomunikačních služeb (např. mobilní telefony), 
     - speciálního radiového, případně speciálního radioreléového spojení s ohledem na možnost 
lokalizace, 
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     - potřebný počet zařízení pro přenos utajovaných dat (např. SECTEL, KRYFAX, CRONOS 
apod.); 
- vybavit potřebným počtem zařízení pro přenos neutajovaných dat (telefonní přístroj, fax, PC); 
- vybavit vnitřním rozhlasem na pracovištích a podle možností i zařízením k přenášení 
videokonferencí; 
- umožnit skladování: 
     - potravin, 
     - materiálu potřebného pro činnost pracoviště (zdroje, svítilny, zdravotnické potřeby, 
kancelářské potřeby, prostředky pro úklid, atd.); 
- umožnit ukládání materiálu osobní potřeby (osobní prádlo, prostředky osobní hygieny, léky, 
peníze, doklady - občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, atd.). 
____________________ 
 
1) správními úřady se rozumí samostatně zřizované úřady státu z organizačního hlediska 
2) zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
3) zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
4) tabulka č. 1 části III materiálu čj. 1455/05 schváleného usnesením vlády č. 1214 ze dne 21. září 
2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému ČR 
5) podle zákona č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
6) § 6 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb. 
nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění zákona č. 237/2000 Sb. , 
(dále jen "zákon"): 
 


