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Působnost ostatních orgánů s působností na správním obvodu obce                
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec a práva a povinnosti osob 

  
§ 24 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení - Bezpečnostní rada  
   

(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou 
poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. 
  
 (2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady 
kraje. 
  
 (3) Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou 
působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. 
  
 (4) Na jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se 
projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje nebo 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Na jednání bezpečnostní rady kraje nebo 
bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich 
účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. 
  
 
§ 24b zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení - Krizový štáb 
 
  (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. 
  
 
§ 24c zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení - Územní správní úřady 
 

Územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s 
rozšířenou působností zabezpečují krizovou připravenost v oblasti své působnosti a k tomuto účelu 
zpracovávají plán krizové připravenosti. 
 
 
§ 29 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
 

(1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. V 
případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatření 
vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizové 
připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je 
upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových 
situací. 
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 (2) V případě, že zpracovatel krizového plánu zahrne do krizového plánu konkrétní 
právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna na žádost hasičského 
záchranného sboru kraje za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení bezplatně poskytnout 
a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Ministerstva, 
jiné ústřední správní úřady, kraje, obce s rozšířenou působností nebo obce mohou uzavřít s 
právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících 
z krizových plánů. 
  
 (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné prostředky 
potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak. Poskytnutím věcných prostředků nesmí dojít k narušení funkce 
prvku kritické infrastruktury. 
  
 (4) Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého 
rozsahu na majetku nebo životním prostředí, jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, pokud jim tyto 
úkoly uloží hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce. 
  
 (5) Povinnost poskytnout věcný prostředek při krizových stavech ukládá právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto 
povinnost uložit právnické osobě a podnikající fyzické osobě také starosta, který o uložení 
povinnosti následně informuje hejtman. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout 
věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá 
potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě 
vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu 
poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a 
označení orgánu, který potvrzení vydal. 
  
 (6) Výkon uložené pracovní povinnosti a pracovní výpomoci se považuje za jiný úkon v 
obecném zájmu. 
  
 (7) Na výzvu příslušného správního úřadu je provozovatel stavby, zařízení, prostředku nebo 
veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria pro určení prvku 
kritické infrastruktury, povinen poskytnout informace nezbytné k určení prvku kritické 
infrastruktury a prvku evropské kritické infrastruktury a další součinnost při ochraně kritické 
infrastruktury. 
 
  
 


