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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 
 

 

HLAVA I 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ       

 

Čl. 1 

 

Předmět úpravy 

 

(1) 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 (dále jen „metodika“) stanoví obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti 

související se zpracováním plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti 

subjektu kritické infrastruktury.  

 

(2) Metodika slouží k zajištění jednotného postupu zpracování plánů krizové připravenosti  

a plánů krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. 

 

(3) Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
1)

 

a územního správního úřadu podle § 24c krizového zákona (dále jen „právnická nebo 

podnikající fyzická osoba“). Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je 

plánovacím dokumentem subjektu kritické infrastruktury.  

 

(4) Plán krizové připravenosti je nástrojem k zajištění připravenosti právnické nebo 

podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu, a dále obsahuje postupy k realizaci opatření 

vyplývajících z krizového plánu za krizové situace.  

 

(5) Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je nástrojem k zajištění 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury na krizové situace, které mohou ohrozit 

funkci prvku kritické infrastruktury.  

 

 

HLAVA II 

 

OBSAH PLÁNU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

 

Díl 1 

Základní část plánu krizové připravenosti 

                                                
1) § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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Čl. 2 

 

Vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby  

a úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvede zejména  

a) vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby ve vztahu 

k charakteru plněných opatření vyplývajících z krizového plánu, 

b) identifikační údaje (název, sídlo, IČ ) právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

c) přehled úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

včetně uvedení příslušného orgánu krizového řízení, který plnění úkolů a opatření 

požaduje. 

 

Čl. 3 

 

Charakteristika krizového řízení  

 

V charakteristice krizového řízení se uvede zejména 

a) stručné vymezení organizačních částí právnické nebo podnikající fyzické osoby 

podílejících se na přípravě na krizové situace a jejich řešení, 

b) předpokládané změny organizační struktury právnické nebo podnikající fyzické osoby 

nezbytné k zabezpečení činnosti za krizové situace a plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu, 

c) definování orgánů vytvořených a aktivovaných za účelem řešení krizové situace  

a zabezpečení plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a 

d) vazby na příslušné orgány krizového řízení a krizové štáby, se kterými bude právnická 

nebo podnikající fyzická osoba spolupracovat při plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu.   

 

Čl. 4 

 

Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad 

na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby 
 

(1) Přehled možných zdrojů rizik je výčet konkrétních hrozeb, které mohou způsobit vznik 

krizové situace. V rámci přehledu možných zdrojů rizik se uvedou pouze ty hrozby, které 

mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu.  

 

(2) Analýza ohrožení je zhodnocení působení konkrétní hrozby s ohledem na plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu. 

 

(3) Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení se zpracovává s využitím podkladů, 

které právnické nebo podnikající fyzické osobě poskytne příslušný hasičský záchranný 

sbor kraje a dalších analýz rizik, které si zpracuje právnická nebo podnikající fyzická 

osoba ve své působnosti. 

 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba vyhodnotí dopady konkrétních hrozeb na její 

činnost, a to zejména za krizové situace. 
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Díl 2 

Operativní část plánu krizové připravenosti 

 

Čl. 5 

 

Přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení  

a způsob zajištění jejich provedení 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvede zejména 

a) podrobný popis úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové 

připravenosti,  

b) vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti a  

c) definování předpokládaných požadavků na síly a prostředky pro realizaci úkolů  

a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti. 

 

Čl. 6 

 

Způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro 

zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající 

fyzické osoby 
V této části plánu krizové připravenosti se uvede zejména 

a) popis systému fyzické ochrany právnické nebo podnikající fyzické osoby se 

zaměřením na fyzickou ostrahu, technickou ochranu a režimová opatření,  

b) zabezpečení provedení změny organizační struktury právnické nebo podnikající 

fyzické osoby za krizové situace, 

c) zabezpečení způsobu komunikace organizačních částí právnické nebo podnikající 

fyzické osoby za krizové situace a 

d) definování odpovědných osob včetně uvedení pravomocí a způsobu jejich aktivace při 

plnění opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace. 

 

Čl. 7 

 

Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvede zejména 

a) definování plánovaných opatření v působnosti právnické nebo podnikající fyzické 

osoby (včetně uvedení odpovědnosti za jejich provedení) realizovaných za účelem 

řešení krizové situace a 

b) předpokládané požadavky na síly a prostředky nezbytné k řešení krizové situace  

u právnické nebo podnikající fyzické osoby. 

 

Čl. 8 

 

Plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky 

 

V této části plánu krizové připravenosti se v souladu s § 2 odst. 1 písm. f) zákona  

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, uvede plán opatření hospodářské mobilizace. Zpracovatelem plánu 



MV-140690-1/PO-PKR-2011 

opatření hospodářské mobilizace je v souladu s § 15 zákona č. 241/2000 Sb. pouze dodavatel 

mobilizační dodávky. 

 

Čl. 9 

 

Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení 

 

(1) V přehledu spojení se uvede seznam telefonních kontaktů a elektronických adres na 

příslušné orgány krizového řízení a další subjekty podílející se na připravenosti na krizové 

situace a jejich řešení, případně na subjekty podílející se na zajištění opatření 

vyplývajících z krizového plánu za krizové situace. V případě kontaktních údajů na 

konkrétní osobu se uvedou údaje nezbytné pro identifikaci této osoby včetně vykonávané 

funkce a zařazení. 

 

(2) Pro jiný způsob spojení než ten, který je uveden v odstavci 1 (např. rádiové spojení, 

osobní spojky) se v této části plánu krizové připravenosti uvede také jeho popis  

a struktura. 

 

(3) V případě, že je přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení a další subjekty 

podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení, případně na subjekty 

podílející se na zajištění opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace 

uveden v jiné plánovací dokumentaci, uvede se v této části plánu krizové připravenosti 

pouze příslušný odkaz. 

 

Čl. 10 

 

Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů
 
využitelných při 

řešení krizových situací 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvede seznam dalších plánovacích dokumentů
2)

, 

které je možné využít při řešení krizové situace, která může ohrozit plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu. V přehledu se uvede zpracovatel a místo uložení těchto 

plánovacích dokumentů. 

 

Díl 3 

Pomocná část plánu krizové připravenosti 

 

Čl. 11 

 

Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo 

krizové situace a jejich řešení 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvede výčet zákonů a prováděcích právních 

předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení, které mohou ohrozit 

plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a při realizaci plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu za krizové situace.  

 

                                                
2) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
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Čl. 12 

 

Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Tato část plánu krizové připravenosti obsahuje přehled smluv a dokumentů, uzavřených  

k zajištění provedení opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

zejména za účelem poskytnutí pomoci, spolupráce nebo dodávky služby.  

 

Čl. 13 

 

Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti 

 

(1) V této části plánu krizové připravenosti se uvede zejména 

a) místo uložení plánu krizové připravenosti, 

b) způsob aktualizace plánu krizové připravenosti, 

c) seznam organizačních částí právnické nebo podnikající fyzické osoby odpovědných za 

zpracování jednotlivých částí plánu krizové připravenosti a 

d) stanovení pravidel manipulace s plánem krizové připravenosti. 

 

(2) Dále se uvede informace, zda je některá z  částí plánu krizové připravenosti označena jako  

obchodní tajemství
3)

, utajovaná informace
4)

 nebo zvláštní skutečnosti
5)

. 

 

Čl. 14 

 

Geografické a podklady 

 

Tato část plánu krizové připravenosti obsahuje geografické podklady využívané při přípravě 

na krizové situace a jejich řešení, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu a při realizaci plnění opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové 

situace v analogové nebo digitální formě (mapy, mapové soulepy, prostorová data 

geografického informačního systému atd.)  

 

Čl. 15 

 

Další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové situace 

a jejich řešením 

 

V této části plánu krizové připravenosti se uvedou další dokumenty podle uvážení právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, využitelné při přípravě na krizové situace a jejich řešení, 

které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a při realizaci plnění 

opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace.  

 

 

HLAVA III 

 

                                                
3) § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 
5) § 27 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 
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OBSAH PLÁNU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTU KRITICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

 

Díl 1 

Základní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

 

Čl. 16 

 

Základní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náležitosti 

podle hlavy druhé dílu prvního této metodiky rozpracované přiměřeně podle čl. 2 až 4 této 

metodiky a dále  

a) seznam prvků kritické infrastruktury, 

b) identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury.  

 

Čl. 17 

 

Seznam prvků kritické infrastruktury 

 

V této části plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se uvede seznam 

prvků kritické infrastruktury včetně jejich identifikace (např. název, označení, lokalizace), 

jejichž je subjekt kritické infrastruktury provozovatelem. 

 

Čl. 18 

 

Identifikace možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury 

 

(1) V této části plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se uvede výčet 

možných ohrožení, které mohou narušit funkci prvku kritické infrastruktury. 

 

(2) Identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury provede subjekt 

kritické infrastruktury s využitím podkladů, které jí poskytne příslušný hasičský 

záchranný sbor kraje a dalších analýz rizik, které si zpracuje subjekt kritické infrastruktury 

ve své působnosti. 

 

 

Díl 2 

Operativní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

 

Čl. 19 

 

Operativní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje 

náležitosti podle hlavy druhé dílu druhého této metodiky rozpracované přiměřeně podle čl. 5 

až 10 této metodiky se zaměřením na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury a dále 

stanovená opatření na ochranu prvku kritické infrastruktury.   

 

Čl. 20 

 

Stanovená opatření na ochranu prvku kritické infrastruktury 
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V této části plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se uvede přehled 

opatření zaměřených na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury a dále 

postupy realizace těchto opatření za krizové situace.  

 

 

Díl 3 

Pomocná část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

 

Čl. 21 

 

Pomocná část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náležitosti 

podle hlavy druhé  dílu třetího této metodiky rozpracované přiměřeně podle čl. 11 až 15 této 

metodiky se zaměřením na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury. 

 

 

 

HLAVA IV 

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

Čl. 22 

 

(1) Způsob zpracování plánu krizové připravenosti projedná právnická nebo podnikající 

fyzická osoba s příslušným orgánem krizového řízení, který zpracovává krizový plán  

a způsob zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury projedná 

subjekt kritické infrastruktury s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním 

úřadem nebo Českou národní bankou, v rozsahu uvedeném v § 18 nařízení vlády  

č. 462/2000 Sb. 

 

(2) Plán krizové připravenosti a plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se 

vede nejméně v jednom listinném vyhotovení a elektronické podobě.  

 

(3) Souhrnná aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury
6)

 se provádí jak v listinném vyhotovení, tak v elektronické podobě. 

Po provedení souhrnné aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury se doporučuje jeho opětovné schválení.  

 

(4) Průběžná aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury se provádí zejména v elektronické podobě.  

 

(5) V případě, že subjekt kritické infrastruktury je zároveň právnická nebo podnikající fyzická 

osoba může plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a plán krizové 

připravenosti sloučit do jednoho dokumentu. Takto zpracovaný dokument musí obsahovat 

náležitosti obou plánů. 

 

(6) V případě, že subjekt kritické infrastruktury je zároveň ministerstvo, jiný ústřední správní 

úřad, Český národní banka nebo jiný státní orgán, jemuž krizový zákon ukládá povinnost 

zpracovat krizový plán, může plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury  

                                                
6) § 19 odst. 2 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. 
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a krizový plán sloučit do jednoho dokumentu. Takto zpracovaný dokument musí 

obsahovat náležitosti obou plánů. 

 

Čl. 23 

 

Účinnost 

 

Tato metodika nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.  

 

 

 

Generální ředitel HZS ČR 

plk. Ing. Drahoslav Ryba  
 


