
POSTUP ŘEŠENÍ mimořádné události starostou obce 

VELITELEM ZÁSAHU A STAROSTOU OBCE   

Vlivem vývoje dochází ke změnám, které v některých případech vedou ke vzniku 
mimořádných událostí. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Jedná se převážně o tyto případy vzniku mimořádné události: 
● povodně nebo přívalové deště, krupobití, 
● destrukce (narušení hrází) vodních přehrad a hrází rybníků, vodních nádrží, 
protipovodňových hrází 
● bouře, větrné smrště, vichřice, tornáda, či blesky, 
● sněhové kalamity, závěje, sněhové vánice, námrazy, náledí, silné mrazy, 
●  dlouhotrvající vedra, sucha, 
●  epidemie a pandemie, 
●  nákazy, 
●  výbuchy a požáry, 
●  výrony a úniky nebezpečných látek, 
●  radiační nehody, radiační havárie, 
●  dopravní nehody (silniční, železniční, letecké) 
●  poškození, rozrušení, destrukce staveb, 
●  přerušení dodávek energií, vody, 
●  kontaminace a zamoření půdy, vody, ovzduší. 

Tyto mimořádné události jsou řešeny v rámci bezpečnostního systému České republiky 
hlavními složkami Integrovaného záchranného systému – Hasičským záchranným sborem, 
zdravotnickou záchrannou službou a Policií České republiky, případně i ostatními složkami 
dalšími integrovaného záchranného systému. Za řešení mimořádné události odpovídá velitel 
zásahu. V případě rozsáhlých mimořádných událostí velitel zásahu bude vyžadovat součinnost 
starosty obce. 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného 
záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události a řízení 
součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimořádné 
události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu integrovaného 
záchranného systému.  

ÚKOLY VELITELE ZÁSAHU p ři řešení mimořádných událostí a provádění 
záchranných a likvidačních prací. 

Velitelem zásahu, pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací, je velitel jednotky 
požární ochrany nebo příslušný pracovník hasičského záchranného sboru s právem 
přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost 
složek integrovaného záchranného systému zástupce složky integrovaného záchranného 
systému, který v místě zásahu provádí převažující činnost (např. lékař záchranné zdravotnické 
služby, příslušník Policie ČR).  
Osoba velitele zásahu pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací je označena 
reflexní vestou s nápisem na zádech „Velitel zásahu“, nebo pouze červenou páskou na levé 



paži s nápisem „VZ“. Se starostou obce komunikuje pomocí spojových prostředků (mobilní 
telefony), ústně, přes OPIS HZS Jihočeského kraje, nebo použije tzv. „spojku“, k předání 
informace.  

ÚKOLY STAROSTY OBCE p ři řešení mimořádných událostí, provádění 
záchranných a likvidačních prací a realizaci opatření ochrany obyvatelstva. 

ORGÁNY OBCE zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

STAROSTA OBCE při provádění záchranných a likvidačních prací: 
· zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 
· organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností 
evakuaci osob z ohroženého území obce, 
· organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce. 
· je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

STAROSTA OBCE v případě potřeby a po dohodě s velitelem zásahu v rámci svých 
pravomocí se podílí na: 
· na zajišťování a realizaci opatření ochrany obyvatelstva,  
· provádění záchranných a likvidačních prací,  
· na odstraňování následků mimořádné události. 

STAROSTA OBCE v součinnosti s velitelem zásahu při řešení mimořádné 
události většího rozsahu při provádění záchranných a likvidačních prací a při 
realizaci ochrany obyvatelstva zejména:  

- podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 
záchranným systémem, 
 
- zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 
nebezpečí 
 
- nařizuje a organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce 
s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce 
 
- zajišťuje převoz evakuovaných osob do místa nouzového (náhradního) 
ubytování 
 
- určuje a zabezpečuje provoz nouzových (náhradních) míst ubytování pro 
evakuované (tělocvičny, školy, kulturní zařízení, případně sousedskou 
výpomoc)- provádí evidenci evakuovaných 
 
- zajišťuje ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 
 
- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce 
(nouzové stravování, nouzové ubytování, dodávky pitné vody, dodávky 



energií, sociální služby) 
 
- zajišťuje a organizuje humanitární pomoc (deky, oblečení, hygienické a 
desinfekční prostředky, základní pracovní prostředky a pomůcky) 
 
- zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení mimořádné 
události 
 
- předává veliteli zásahu zjištěné informace, které mohou ovlivnit záchranné a 
likvida ční práce a jejich odstraňování 
 
- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 
pomoci 
 
- organizuje dobrovolnickou pomoc při i po vzniku mimořádné události v obci 
 
- podílí se na zajištění veřejného pořádku 
 
- organizuje poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy 
mimořádnou událostí 
 
- organizuje pomoc v hmotné nouzi osobám, které byly postiženy mimořádnou 
událostí 
 
- podle potřeby poskytuje informace sdělovacím prostředkům a veřejnosti 

  

POZNÁMKA:  FINANCOVÁNÍ  zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a 
řešení mimořádných událostí a krizových situací: 
A) složky integrovaného záchranného systému své náklady hradí ze svých rozpočtů 
B) náklady zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a řešení mimořádných 
událostí a krizových situací hradí obec ze svého rozpočtu (obec má mít ve svém rozpočtu na 
příslušný rok vyčleněn objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace a 
vyčleňuje účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků) 
C) obec může požádat krajský úřad o proplacení nákladů (žádost o finanční pomoc - písemně 
na předepsaném formuláři Jihočeský kraj) spojených se zajištěním likvidačních prací 
v případě, že jsou nasazeny minimálně dvě složky integrovaného záchranného systému a 
odstraňování následků je nad rámec možností obce 
D) v případě vyhlášení krizového stavu je možné podat žádost o poskytnutí dotace na 
odstranění škod příslušné ministerstvo (podmínka - provedení řádné inventarizace škod na 
majetku obce, předat všechny podklady pověřené osobě před ukončením vyhlášeného 
krizového stavu, která bude určena Jihočeským krajem - většinou z obce s pověřeným 
obecním úřadem) 
E)  obec může pořádat veřejnou sbírku na řešení mimořádné události nebo krizové situace 
(žádost o konání veřejné sbírky žádá písemně na předepsaném formuláři příslušný odbor 



Krajského úřadu Jihočeského kraje) 
F) obec může přijímat dary a humanitární pomoc 

POUŽITÉ PRÁVNÍ NORMY: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 273/2008  Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systémuVyhláška MV č. 247/2001Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany   

 
 


