
ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 
Zákon o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 
napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 
těchto povinností. 
 
Pravomoci a odpovědnost za zajištění připravenosti na řešení krizových situací je uložena 
orgánům krizového řízení. 
 

a) vláda 
b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady 
c) orgány kraje a další orgány s působností na území kraje  

- Hejtman, krajský úřad 
- Hasičský záchranný sbor kraje 
- Policie České republiky 

d)  orgány obce s rozšířenou působností 
- starosta obce s rozšířenou působností 
- obecní úřad obce s rozšířenou působností 

e) orgány obce 
- starosta obce 
- obecní úřad 

 
 
Bezpečnostní rady 

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou 
poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady 
kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou 
působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. 

Na jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se 
projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace, a to zejména 
se správními úřady se sídlem na území kraje nebo obce s rozšířenou působností. 
 
 
Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády pro řešení krizových situací. Jeho 
složení a činnost upravuje Statut Ústředního krizového štábu, který schvaluje vláda.  
 
 
Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností 
 

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním orgánem 
zřizovatele pro řešení krizových situací. 

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu kraje. 
Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou 
působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností. 
 


