
 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kancelář hejtmana 
oddělení krizového řízení 

 

 

 

 

  

Školení starostů - 2015 
 



Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor kancelář hejtmana 
oddělení krizového řízení 

 
JUDr. Jaroslav Jonák – vedoucí oddělení, tajemník bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, 
výkon funkce bezpečnostního ředitele úřadu        
495 817 202 
ing. Jan Mareš – zastupování vedoucího, oblast bezpečnostních rad, krizové štáby, spolupráce s ORP, 
zajišťování spolupráce se základními složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími složkami                       
495 817 201 
Marian Zapalač - hospodářská opatření pro krizové stavy, nouzové hospodářství, regulační opatření, 
hospodářská mobilizace, stav ropné nouze, obsluha a odpovědnost za systémy KRIZKOM, ARGIS,…   
495 817 510 
ing. Alexandr Skopal - dílčí plány obrany kraje, evakuační záležitosti, ochrana objektů a obyvatelstva 
za válečného stavu, plány nouzového přežití, Národní systém reakce na krize, odvodní řízení, 
zajišťování provozu VUS VEGA  (vládní utajované spojení), oblast kybernetické bezpečnosti                 
495 817 211 
Bc. Jarmila Jánská – BOZP v rámci kraje, požární ochrana, plnění dílčích úkolů v oblasti krizových a 
havarijních plánů a hospodářských opatření pro krizové stavy                      
 495 817 417 
 

 



 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ ZAJIŠŤUJE 

ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 • Metodická a koordinační role oddělení krizového řízení 
KÚ KHK ! 

• jakýsi „mezičlánek“ mezi ústředními správními úřady 
(ÚSÚ) – zejména Ministerstvem dopravy, Správou 
státních hmotných rezerv, Ministerstvem obrany a ORP 

• doplňování a aktualizace agendy bezpečnostních rad, 
krizových štábů a zajišťování školení členů krizového 
štábu, vztah a úzká spolupráce s ORP, jejich starosty, 
tajemníky a krizovými pracovníky, zajišťování 
spolupráce se základními složkami Integrovaného 
záchranného systému, dále součinnost s KVV, KVS, 
KHS, Povodím Labe, ČHMU, atd…,  
 
 
 
 



 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ ZAJIŠŤUJE 

ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 • plnění úkolů v oblasti utajovaných informací 

• plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti 
• vojenská oblast, branná oblast, dílčí plány obrany kraje, 

evakuační záležitosti, ochrana objektů a obyvatelstva za 
válečného stavu, plány nouzového přežití, Národní systém 
reakce na krize, odvodní řízení, zajišťování provozu VUS 
VEGA (vládní utajované spojení),            

• plnění úkolů ve vztahu ke Správě státních hmotných rezerv, 
hospodářská opatření pro krizové stavy (HOPKS), nouzové 
hospodářství, regulační opatření, hospodářská mobilizace, 
stav ropné nouze, obsluha a odpovědnost za systémy 
KRIZKOM, ARGIS, KRIZDATA, a KISKAN SSHR, … 

• BOZP a požární ochrana 
 



Kde nás najdete? 

 

 

• http://www.kr-kralovehradecky.cz/default.htm 

 

• http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-
urad/kontakt/sidlo--kontaktni-informace-145/ 
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Krizové řízení na webu KÚ KHK  



WEB KÚ KHK 



 

 

 

KRIZOVÉ STAVY 



Oprávněnost k vyhlášení krizových stavů, 
územní rozsah a doba trvání 

Krizový stav Vyhlašuje Rozsah území Doba 

Stav nebezpečí 

§ 3 z.č.240/2000 

hejtman kraje, 

primátor hl.m. 

Prahy – inf.vládu 

území kraje nebo jeho 

část 

max. 30 

dnů - 
prodlužení 

vláda  

Nouzový stav vláda nebo její 

předseda – 

informace 

Poslanecké sněm. 

určité území stanovené 

vládou (území kraje 

nebo jeho části)  nebo i    

celá ČR 

max. 30 dnů 

– 

prodloužení 

Poslan.sněm 

Stav ohrožení 

státu 

Parlament ČR na 

návrh vlády 

omezené nebo celé 

území ČR 

 

není 

omezena 

Válečný stav Parlament ČR celé území ČR 

 

není 

omezena 
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Pozice Ministerstva vnitra k rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje nevyhlásit stav nebezpečí v souvislosti 
s mimořádnou událostí – výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích 
 
  

Ministerstvo vnitra shledává rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o tom, že v souvislosti s mimořádnou událostí – výbuchy 

v muničním areálu ve Vrběticích – není třeba vyhlásit stav nebezpečí,  jako souladné se zákonem a správné. 
  
  
Odůvodnění 
V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, může hejtman kraje k řešení vzniklé situace vyhlásit jako bezodkladné opatření stav nebezpečí, a to toliko 
v případě, že 
 
*jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a 
*intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a 
*není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného   
  systému (dále jen „IZS“) nebo subjektů kritické infrastruktury. 
 

Důležité je to,  
že všechny tři výše uvedené podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje musí být splněny 
současně, a také to, že stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, pro které je vyhlašován. Toto platí obdobně i v 

případě vyhlášení nouzového stavu.  
Pokud by intenzita ohrožení nabyla značného rozsahu, mohla by vláda ČR pro ohrožené území vyhlásit další z krizových stavů – 
nouzový stav. 
 



Zákon o integrovaném záchranném 

systému č.239/2000 Sb. 

 Stanovuje pravidla pro řešení mimořádných událostí v ČR 

 Stanovuje složení, práva a povinnosti jednotlivých složek 

Integrovaného záchranného systému 

 Základní složky IZS jsou: HZS ČR, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České 

republiky. 

 Stanovuje postavení a úkoly orgánů státní správy, orgánů územních 

samosprávných celků a právnických a podnikajících fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací 

 Stanovuje pravidla organizace záchranných a likvidačních prací 



Mimořádná událost 

 Mimořádnou událostí se rozumí 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.  
 

§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému 



Krizová situace - definice 

 Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle 

zákona o integrovaném záchranném systému, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při níž je vyhlášen 

stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu 

(dále jen „krizový stav“).  
 

§ 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 



Vazba na systém HOPKS 

• v čl. 2 definuje mimořádné stavy, které je možné na území ČR vyhlásit 

(pojem „krizový stav“ ústavní zákon nepoužívá) 
Čl.2  

  (1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické 

základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a 

zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o 

společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

• v čl.3 definuje složky, zajišťující bezpečnost České republiky 
Čl.3  

  (1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní 

sbory, záchranné sbory a havarijní služby. 



 
Bezpečnostní rada kraje (BRK) 

 
Je ustanovena ze zákona v každém kraji, má nejvíce 10 členů, které jmenuje 

hejtman (přesně: § 7 NV č. 462/2000 Sb.,). 

 
 

Složení (Královéhradecký kraj): 
• hejtman kraje – předseda BRK 

• náměstek hejtmana kraje (zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti) 

• ředitel krajského úřadu  

• ředitel hasičského záchranného sboru kraje 

• ředitel krajského ředitelství Policie České republiky 

• ředitel krajského vojenského velitelství 

• ředitel zdravotnické záchranné služby kraje 

• ředitel Fakultní nemocnice HK 

• zaměstnanec krajského úřadu, jehož současně jmenuje tajemníkem BRK 

• vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu 
• další osoby, zajišťující úkoly v oblasti připravenosti na krizové situace a jejich řešení 

 



 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

 
členy jmenuje starosta obce s rozšířenou působností – nejvýše 8 členů               

 (přesně: § 9 NV č. 462/2000 Sb.) 
 

Základní složení: 

• starosta obce s rozšířenou působností 

• místostarosta 

• tajemník ORP 

• příslušník Policie ČR     (určený ředitelem krajského ředitelství Policie  

                                                          České republiky) 

• příslušník HZS kraje      (určený ředitelem HZS kraje) 

• zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazeného do 
obecního úřadu ORP, který je zároveň tajemníkem 
bezpečnostní rady ORP 

 
• další osoby, zajišťující plnění úkolů v oblasti  připravenosti na krizové situace 

 



Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou 

působnosti (přesně: 
 

 12 a násl.NV 462/2000 Sb.) 

• krizový štáb je 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 působnosti je 

starosta obce, který jmenuje členy krizového štábu obce s 

rozšířenou působnosti 



 
  Organizační struktura Krizového štábu 

Královéhradeckého kraje 
 



Zákon o krizovém řízení (č.240/2000 Sb.) 

Předmět zákona 

 § 1 

 Tento zákon 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 napadením1) 

a při jejich řešení. 
--------------------------------- 

 1) Zákon č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky 



Zákon o krizovém řízení 

Základní pojmy - § 2 zákona 

• krizovým řízením  
– souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v 

souvislosti s  

1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo  

2. ochranou kritické infrastruktury,  

• krizovou situací 
– mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu (dále jen „krizový stav“), 

• orgány krizového řízení – Hlava II 
– vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a další 

orgány s působností na území kraje, orgány obce s rozšířenou působností, orgány obce 

• ostatní orgány s územní působností 
– Bezpečnostní rady a krizové štáby 

– Bezpečnostní rady (stát, kraj, ORP) – poradní orgány pro přípravu na krizové situace 

– Krizové štáby (stát, kraj, ORP, obec) – pracovní orgány pro řešení krizových situací 

– Územní správní úřady 
– Např. územní finanční úřady – pokud jsou uvedeny v KP kraje nebo obce zpracovávají PKP 



Zákon o krizovém řízení 
Základní působnosti orgánů KŘ (§ 4 a násl.) 

• Vláda 
– určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení 

konkrétní krizové situace 

– zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací 

– rozhoduje o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti 

poskytnout věcné prostředky 37) k řešení krizové situace 

– rozhoduje o prvcích KI a EKI jejichž provozovatelem je organizační složka státu 

• Ministerstva a jiné správní úřady 
– zpracovávají krizový plán 

– zřizují pracoviště krizového řízení 

– zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové situace a k jejich řešení 

– k ochraně KI  
– navrhují odvětvová kritéria 

– určují prvky KI a EKI v případech, že jejich provozovatelem není organizační složka státu 

– kontrolují plány krizové připravenosti subjektů KI 

----------------- 
37) zákon č.241/2000 Sb. o hospodářských … 



Základní působnosti orgánů KŘ 
Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje 

§ 14  

(1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací, ostatní orgány kraje se na 

připravenosti podílejí 

(2) Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací  a činnosti ke 

zmírnění jejich následků prováděná … 

      Za tímto účelem: 

• zřizuje a řídí BR kraje a KŠ kraje 

• schvaluje po projednání v BR kraje KP kraje … 

(3) Hejtman v době krizového stavu: 

koordinuje záchranné a likvidační práce 

koordinuje nouzové ubytování a zajištění majetku na evakuovaném území … 

(4) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit: 

• pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku 37) 

• evakuaci obyvatelstva 

• další opatření …. 

§ 14a 

(1) Krajský úřad za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací 

poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru při zpracování KP kraje 

plní úkoly podle KP kraje 

(2) Krajský úřad za účelem plnění úkolů podle odst.1 zřizuje pracoviště krizového řízení 

-------------- 
37)  Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských … 



Orgány kraje a další orgány s působností  

na území kraje 

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení  

 a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,  

 b) vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,  

 c) zpracovává krizový plán kraje,  

 d) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností … 

(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, 

shromažďovat a evidovat údaje o  
a. kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,  

b. předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, 

výrobních programech a výrobních kapacitách rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, 

počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,  

c. počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,  

d. množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,  

e. množství zadržené vody ve vodních nádržích,  

f. počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo 

fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,  

g. uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, 

vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,  

h. stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke 

skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,  

i. výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo 

fyzickými osobami,  

pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.  



Orgány ORP (§ 18 a násl.) 

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou 

působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti 

podílejí.  

(2) Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a 

činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s 

rozšířenou působností. Za tímto účelem  

 a)  zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností,  

 b)  organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich 

řešení,  

 c)  schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou 

působností,  

 d)  vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst.3 

 (3) Starosta obce s rozšířenou působností dále  

 a)  zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,  

 b)  zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s 

rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a 

právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,  

 c)  plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich 

řešení,  

 d)  odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených 

Ministerstvem vnitra.  



Orgány ORP 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále za účelem zajištění 

připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení 

krizových situací  
 a)  poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování 

krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou 

působností,  

 b)  plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,  

 c)  vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje 

v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,  

 d)  vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 

(§39e) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,  

 e)  vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních 

předpisů odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.  

 (2)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem plnění úkolů podle   

odstavce 1 zřizuje pracoviště krizového řízení.  



Orgány obce (§ 21 a násl.) 

(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této 

připravenosti podílejí.  

(2) Starosta obce dále  
 a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,  

 b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; 

správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená 

krizová opatření splnit,  

 c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na 

krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,  

 d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených 

Ministerstvem vnitra.  

 (3)  V době krizového stavu starosta obce  
 a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a 

vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,  

 b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,  

 c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,  

 d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.  

 (4)  Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman 

převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O 

této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana 

zrušit.  
 



Orgány obce 

(1)  Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací  
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,  

b) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce 

s rozšířenou působností,  

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní 

vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,  

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou shromažďuje údaje, a 

předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,  

e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,  

f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení.  

(2)  Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.  

  

 § 22  

  

(1)  Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v 

podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,17) nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho 

vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování 

změn obsahu již vydaného nařízení obce.  

 

(2)  Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.  



Zákon o krizovém řízení 
Základní působnosti orgánů KŘ (§ 29 a násl.) 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny: 

– podílet se na zpracování krizových plánů příslušných orgánů krizového 

řízení – pokud jde o osoby zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového 

plánu jsou povinny zpracovávat plány krizové připravenosti;  

– bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 

15 odst. 3 a další související údaje 

– poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu 

oprávněného orgánu krizového řízení. Poskytnutím věcných prostředků 

nesmí dojít k narušení funkce prvku kritické infrastruktury.  

– 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 hejtmana 



 
Hospodářská opatření pro krizové stavy 

(zákon č. 241/2000 Sb., o HOPKS) 
 

Systém zahrnuje :  

 

a) systém nouzového hospodářství,  

b) systém hospodářské mobilizace,  

c) použití státních hmotných rezerv,  

d) výstavbu a údržbu infrastruktury,  

e) regulační opatření  

 
(§ 4 zákona č. 241/2000 Sb.)  



Přehled plánovacích dokumentů 

v systému HOPKS (vyhláška č.498/2000 Sb. !!!) 

Plán nezbytných dodávek (§ 2 a násl. vyhlášky) 
základní plánovací dokument systému NH 
součást krizového plánu i plánu obrany 

Plán hospodářské mobilizace (systém HM je určen k podpoře činnosti 
ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného stavu)  

základní plánovací dokument systému HM 
součást krizového plánu i plánu obrany 

Plán opatření hospodářské mobilizace (§ 4 a násl.) 
plánovací dokument systému HM 
součást plánu krizové připravenosti 
 

Plán vytváření a udržování SHR k zajištění bezpečnosti ČR 
dvouletý plánovací cyklus vytváření  a udržování státních hmotných 
rezerv (SHR) 



Plán nezbytných dodávek (PND) - § 2 a násl. 

• Základní plánovací dokument subsystému nouzového 
hospodářství systému HOPKS 

• charakteristika systému NH 
 

• Zpracovatelé PND 

• ústřední správní úřady 
• krajské úřady   (nikoliv HZS kraje!!!) 
• obecní úřady ORP  (dtto) 

 
• PND tvoří součást  

• krizových plánů 
• plánu obrany (jehož zpracovatelem je MO) 



 

 
Vyžadování věcných zdrojů za 

krizové situace  
 (tj. činnost po vyhlášení krizové situace) 
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Legislativa 
vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 

1) Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zák. č. 240/2000 Sb.“), 

2) NV č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000 Sb., 

3) Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 NV č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 
240/2000 Sb., 

4) Zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 241/2000 Sb.“), 

5) Vyhláška č. 498/2000 Sb., Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové 
stavy – vydaná v souladu s § 29 písm. a) až e).zák. č. 241/2000 Sb., 

6) Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS, která je uvedena na stránkách Správy státních hmotných rezerv 
http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/metodiky.aspx. 

7) Zák. č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. 

8) Zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR (dále jen zák. č. 222/1999 Sb.), 

9) Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných 
prostředků a jejich převzetí,  na určení FO k pracovní výpomoci …, vydaná k zák. č. 222/1999 Sb. 

10) UV č. 14/2012, které schválilo Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, která je uvedena na stránkách 
Správy státních hmotných rezerv http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/metodiky.aspx 
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Výchozí podmínky 

 

• Základní a výchozí podmínkou pro zajištění věcného zdroje 
(VZ) za krizové situace je jejich plánování spojené s trvalým 
udržováním přehledu o nich a o jejich dodavatelích (DND), tj. 
průběžná aktualizace požadavků na nezbytné dodávky (ND) a 
údajů o dodavatelích a to již v období přípravy na krizovou 
situaci. 

• Za připravenost  na řešení KS přitom odpovídají orgány KŘ. 

• Základní zásadou je nevyžadovat VZ, které jsou k dispozici ve 
vlastním správním obvodu obce nebo kraje. 
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Zásady a pravidla zajišťování VZ 

• Požadavky na zajištění věcného zdroje (VZ) uplatňují výhradně orgány KŘ prostřednictvím 
svých krizových štábů (v souladu s § 9, 14 a 18 zák. č. 240/2000 Sb.). 

• Obsah a struktura požadavku musí po formální i obsahové stránce odpovídat schválené 
Metodice.  

• Prioritně jsou s využitím údajů PND zajišťovány VZ dostupné v daném správním obvodu 
příslušného orgánu KŘ, přitom se využívá institutu „vyžádání věcných prostředků“ dle 
krizového zákona nebo smluvních ujednání. 

• Pokud nelze VZ zajistit od podnikatelských subjektů, je možné  využít pohotovostní zásoby 
nebo zásoby pro humanitární pomoc. 

• Požadavky na zajištění VZ mohou být postoupeny orgánu KŘ vyššího stupně pouze v případech 
kdy: 

– plánované zajištění VZ není dostupné (omezený přístup, zničeno), 
– nezajištěné VZ dle PND mají být zajištěny orgánem KŘ vyššího stupně, 
– řešení KS vyžaduje VZ, které nebyly plánovány a ve správním obvodu nejsou k dispozici. 

• Za poskytnutí věcného prostředku náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. 
Peněžní náhradu je v souladu  s § 35 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb. povinen uhradit orgán 
krizového řízení, který o uložení povinnosti rozhodl. 
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Způsob vyžadování věcných zdrojů 

• Základní způsob komunikace při vyžadování věcných zdrojů 
za krizové situace je realizován cestou IS Krizkom, který je 
dostupný na adrese: www.krizkom.cz  

• Pomocí IS Krizkom komunikují následující subjekty: 

 -  krizové štáby ORP, 

 -  krizové štáby krajů, 

 -  štáby HZS krajů, 

 -  ÚKŠ, 

 -  ochraňovatelé SSHR. 

http://www.krizkom.cz/
http://www.krizkom.cz/
http://www.krizkom.cz/
http://www.krizkom.cz/
http://www.krizkom.cz/


IS Krizkom  

• IS Krizkom je nejen nástrojem podpory pro řízené a evidované předávání požadavků 

na věcné zdroje na všech úrovních KŘ po vyhlášení krizového stavu, ale slouží i jako 
samostatný zdroj informací o věcných zdrojích, tj. umožňuje zobrazení veškerých dat z: 

 1.   IS Argis -  pro plánování zajištění věcných zdrojů, který zahrnuje moduly:   
                        „Nouzového hospodářství“, „Hospodářskou mobilizaci“, „Státní   
                         hmotné rezervy“ a „Objekty. 

 2.   ASW Krizdata - aplikační software pracující s daty o ND a DND zadaných do IS  
  Argis. Nevyžaduje ke svému provozu připojení k Internetu, není  
  určen pro vkládání a úpravu dat, tj. jsou zde výše uvedená data z  
  IS Argis. Tuto aplikaci lze stáhnout  na webových stránkách SSHR. 

 3.   IS KISKAN SSHR -  krizový IS SSHR pro zpracování informací o SHR, tj. používá se  
  k evidenci SHR u jednotlivých ochraňovatelů. Dále poskytuje   
                        informace o humanitární pomoci. 

• Tyto systémy (uvedené pod body 1. a 3.) automaticky zasílají svá data (či změny  dat) do IS Krizkom. 

• IS Krizkom umožňuje práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a poskytuje základní 
informace o SHR, nabízené humanitární pomoci nebo zahraniční materiální humanitární pomoci a 
zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů, které jsou zařazeny do Plánu 
nezbytných dodávek (dále jen „PND“). 
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 Nástroj pro podporu procesů řešení 

požadavků na zdroje za KS – IS Krizkom 

Krizové štáby  

orgánů krizového řízení 
(ÚKŠ, ÚSU, jiné SÚ, KÚ,ORP) 

DATA 

Vznik 
požadavku 

IS 
Argis 

Dodavatelé  
a jejich možnosti 

KISKAN 
SHR 

Zajištění VZ Požadavek 

Uspokojení 
požadavku 

IS Krizkom 
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 Schéma toku požadavků na VZ 

KŠ ORP požadavek KŠ KÚ 
Ústřední 
krizový  

štáb 

SHR 
  

PaPFO  

Mat.hum. 

pomoc 

 (výroba) 

pož. 

Využití 
zdrojů na 

území ORP 

Využití 
zdrojů na 

území kraje 

Nezabezpečené 
na území ORP 

Nezabezpečené 
na území kraje 

Využitelné  

zdroje na území ČR 

pož. 
Postižená  

obec 

OPS ÚKŠ 

inf. inf inf 

IS Krizkom Fax, e-mail, kurýr 
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Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů 
pro území celé ČR nebo její části - aktivován ÚKŠ

KŠ ORP

KŠ KÚ

Další orgány 

na území kraje

KŠ ÚSÚ

KŠ kraje

ÚKŠ 
OPS KŠ SSHRKŠ ÚSÚ

DND na  
území kraje

mimo IScestou IS

vrácení neúplného požadavkupřeprava VZ

součinnost v IS

Krizí postižené 
obce Ochraňovatel SHR 

DND na území 
jiných krajů

KŠ (KÚ) 

jiného 

kraje

KŠ ORP

zajištění  VZ 
z  jiných krajů

informování KŠ (KÚ)  
jiného kraje

Požadavek  od  dalších 
orgánů na území kraje





Video 

 

 

 

        Sledujte prosím pozorně – pouhých 5 minut… 

Jsme bezmocni aneb Pouhych 5 minut....mpg


Děkuji za pozornost 

JUDr. Jaroslav Jonák 
Vedoucí oddělení krizového řízení KÚ KHK 

jjonak@kr-kralovehradecky.cz 

+420 495 817 202 
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