Příloha č. 1
Přehled vybrané odborné terminologie z krizové legislativy
Legislativa

Zákon
241/2000 Sb.

Zákon
241/2000 Sb.
Zákon
241/2000 Sb.
Zákon
222/1999 Sb.
Zákon
240/2000 Sb.
Zákon
240/2000 Sb.
Zákon
239/2000 Sb.
Zákon
239/2000 Sb.
Zákon
241/2000 Sb.

Zákon
222/1999 Sb.

Zákon
239/2000 Sb.

Zákon
222/1999 Sb.

Termín

Definice

Dodavatelem nezbytné dodávky fyzická osoba s trvalým
pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České
republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v
Dodavatel nezbytné
zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako
dodávky
předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost
umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je
schopna dodat předmět nezbytné dodávky.
Hospodářským opatřením pro krizové stavy organizační,
Hospodářské opatření materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v
pro krizové stavy
krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků,
prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů,
(zkratka HOPKS)
(dále jen "nezbytná dodávka").
Infrastrukturou k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro
Infrastruktura
krizové stavy (dále jen "infrastruktura").
Integrovaný
Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho
záchranný systém
složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
(zkratka IZS)
Krizovou situací mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav
Krizová situace
nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen
(zkratka KS)
"krizové stavy").
Krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných
orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních
Krizové řízení
rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností
prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků
Likvidační práce
způsobených mimořádnou událostí.
Mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných
Mimořádnou událostí činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují
život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení
(zkratka MU)
záchranných a likvidačních prací.
Mobilizační dodávkou nezbytná dodávka pro podporu
Mobilizační dodávkou ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů uskutečňovaná po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní
celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života
obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu
Obrana státu
zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a
použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním
obranném systému.
Ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, zejména
Ochrana obyvatelstva
varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další
(zkratka OO)
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
Operační přípravou státního území je souhrn opatření
vojenského, ekonomického a obranného charakteru, která se
plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za
Operační příprava
válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné
státního území
podmínky pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb
obyvatelstva.
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Legislativa

Termín

Zákon
239/2000 Sb.

Osobní pomoc

Zákon
241/2000 Sb.

Plán hospodářské
mobilizace

Zákon
241/2000 Sb.

Plán nezbytných
dodávek

Zákon
241/2000 Sb.

Plán opatření
hospodářské
mobilizace

Zákon
222/1999 Sb.

Plánování obrany
státu

Zákon
241/2000 Sb.

Podnikající fyzická
osoba

Zákon
222/1999 Sb.

Poskytování údajů a
informací

Zákon
222/1999 Sb.

Pracovní povinnost

Zákon
240/2000 Sb.

Pracovní povinnost

Definice
Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných
a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu,
hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí i
pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo
s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.
Plánem hospodářské mobilizace samostatná část krizového plánu
zpracovaná ústředním správním úřadem v systému hospodářské
mobilizace.
Plánem nezbytných dodávek samostatná část krizového plánu
zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
podle § 10.
Plánem opatření hospodářské mobilizace samostatná část plánu
krizové připravenosti 5) zpracovaná dodavatelem mobilizační
dodávky v systému hospodářské mobilizace,
Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření,
vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní
celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života
obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění
všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení
mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně
podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací
ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při
záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán
obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování,
mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného
systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k
plnění humanitárních úkolů.
Podnikající fyzickou osobou fyzická osoba, která je podnikatelem podle zvláštního zákona (§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku).
Poskytováním údajů a informací se rozumí povinnost
právnických a fyzických osob poskytnout na výzvu správních
úřadů a územních samosprávných celků údaje a informace o
věcných prostředcích, které vlastní, o výrobních programech a
výrobních kapacitách, o kvalifikaci svých zaměstnanců, o
zdravotní způsobilosti fyzických osob povolávaných k pracovní
povinnosti a pracovní výpomoci, kterých lze využít při přípravě
zajišťování obrany státu, za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu; fyzické osoby jsou povinny sdělit údaje o svém
vzdělání a o svém zdravotním stavu.
Pracovní povinnost je povinnost fyzických osob vykonávat po
nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné k
zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu a které jsou tyto fyzické osoby povinny konat v
místě a podle potřeb zajišťování obrany státu i nad rámec
pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
Pracovní povinností povinnost fyzických osob vykonávat po
nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení
krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě
určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení
krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v
pracovněprávních předpisech,
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Legislativa

Termín

Zákon
240/2000 Sb.

Pracovní výpomoc

Zákon
241/2000 Sb.

Správním úřadem

Zákon
241/2000 Sb.

Zákon
241/2000 Sb.

Stavby sloužící pro
účely hospodářských
opatření pro krizové
stavy
Stavby určené pro
účely hospodářských
opatření pro krizové
stavy

Zákon
222/1999 Sb.

Subjekt hospodářské
mobilizace

Zákon
241/2000 Sb.

Systém hospodářské
mobilizace

Zákon
241/2000 Sb.

Uchování výrobních
schopností

Zákon
239/2000 Sb.

Věcná pomoc

Zákon
222/1999 Sb.

Věcné prostředky

Zákon
240/2000 Sb.

Věcné prostředky

Zákon
239/2000 Sb.

Záchranné práce

Definice
Pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat
jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové
situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem
krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad
rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
Správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní
úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které
krajský úřad podle zvláštního právního předpisu 6) uložil
povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále
jen "určená obec"), a správní úřad podřízený ústřednímu
správnímu úřadu, který má působnost v rámci územního obvodu
kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností.
Stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové
stavy, k nimž má Česká republika zřízeno věcné břemeno a které
jsou ve vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických
osob.
Stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové
stavy ve vlastnictví České republiky, k nimž má právo
hospodaření správní úřad.
Subjektem hospodářské mobilizace se rozumí podnikatel, který
se zavázal za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
dodávat výrobky, práce nebo služby nezbytné pro zajištění
ozbrojených sil a ozbrojených sborů a byl jím jmenován.
Systémem hospodářské mobilizace organizační, materiální,
personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad
zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a
ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a
válečného stavu.
Uchováním výrobních schopností uchování speciálních
technologických zařízení ve vlastnictví dodavatele mobilizační
dodávky určených k zahájení nebo rozšíření výroby předmětu
mobilizační dodávky a pro jinou výrobu nevyužívaných v
provozuschopném stavu.
Věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění
záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele
zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se
rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se
souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce.
Jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít v zájmu obrany státu.
Věcnými prostředky movité a nemovité věci ve vlastnictví státu,
územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob
nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení
krizových situací.
Záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.
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Legislativa
Zákon
239/2000 Sb.

Termín
Zařízení civilní
ochrany

Definice
Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen
"zařízení civilní ochrany") součásti právnické osoby nebo obce
určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné
osoby na základě dohody a věcné prostředky
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Příloha č. 2
Širší přehled termínů krizového řízení
P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

Provozovatel je povinen provést pro účely zpracování
bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy
analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, ve které uvede:

1.

Analýza a
hodnocení rizik

a) identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí),
b) určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které
mohou vyústit v závažnou havárii,
c) odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na
zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní
prostředí a majetek,
d) odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií,
e) stanovení míry rizika,
f) hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií.

Zákon č. 59/2006., §
7 odst. 1

Armáda ČR

Armáda je základem ozbrojených sil a organizačně se člení
na vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné
útvary, které se mohou slučovat do větších organizačních
celků.

3.

Branná povinnost

Branná povinnost je povinnost státního občana ČR plnit
úkoly ozbrojených sil ČR. Zahrnuje povinnost občana
podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou
službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

4.

Civilní obrana
(kontrolní otázka)

Je plnění některých humanitárních úkolů, jejichž cílem je
chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu
odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo
pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití.

Sdělení federálního
MZV č. 168/1991
Sb., čl. 61, odst. 1

Dodavatel
nezbytné dodávky
(kontrolní otázka)

Dodavatelem nezbytné dodávky se rozumí fyzická osoba s
trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území
ČR a organizační složka právnické osoby se sídlem v
zahraničí podnikající na území ČR, která má jako předmět
své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující
dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna
dodat předmět nezbytné dodávky.

Zákon č. 241/2000
Sb., § 2, odst.1, písm.
b)

Domino efekt

Domino
efektem
se
rozumí
možnost
zvýšení
pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné
havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo
zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění
nebezpečných látek

Zákon č. 59/2006 Sb.,
§2

Ekologická újma

Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených
funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek
nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské
činnosti.

Zákon č. 17/1992 Sb.,
§ 10

2.

5.

6.

7.

8.

Hasičský
záchranný sbor

Základním posláním HZS je chránit životy a zdraví
obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc
při mimořádných událostech. HZS tvoří generální
ředitelství hasičského záchranného sboru, hasičské
záchranné sbory krajů, Střední odborná škola požární
ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve FrýdkuMístku.
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Zákon č.: 219/1999
Sb., § 13

Zákon č. 585/2004
Sb., § 1, odst. 1

Zákon č. 238/2000
Sb., § 1 a 2.

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)
(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo
mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod.

9.

10.

Havárie
(kontrolní otázka)

Havarijní plán
(kontrolní otázka)

(2) Havárií se rozumí jakákoliv událost při uzavřeném
nakládání nebo uvádění do životního prostředí, při které
došlo k nežádoucímu úniku geneticky modifikovaných
organismů, nebo při které takový únik bezprostředně hrozí,
pokud může způsobit bezprostřední nebo následné ohrožení
zdraví nebo životního prostředí.

Právní předpis
Zákon č.:
(1) 254/2001 Sb., §
40, odst. 1
(2) 78/2004 Sb., § 21,
odst. 1

(3) Mimořádná událost v souvislosti s provozem
technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání
s nebezpečnými odpady

(3) 239/2000 Sb., §
24, odst. 1

(1) Havarijní plán - plán k provádění záchranných a
likvidačních prací na území kraje.

Zákon č.:
(1) 239/2000 Sb., §
10, odst. 2, písm. d)

(2) Havarijní plán je dokument, v němž jsou popsány
činnosti a opatření prováděná při vzniku havárie (při
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a
genetickými produkty), které vedou k zmírnění nebo
odstranění jejích následků pro zdraví a životní prostředí za
použití všech dostupných opatření.
(3) Havarijním plánem se rozumí soubor plánovaných
opatření k likvidaci radiační nehody nebo radiační
havárie a k omezení jejich následků.

(2) 78/2004 Sb., §
20, odst. 1

(3) 18/1997 Sb., § 2.,
písm. n)
Zákon č. 18/1997 Sb.,
§ 2, písm. g)

Havarijní
připravenost

Havarijní připraveností se rozumí schopnost rozpoznat
vznik radiační mimořádné situace a při jejím vzniku
plnit opatření stanovená havarijními plány.

12.

Hospodářská
mobilizace

Systémem hospodářské mobilizace se rozumí organizační,
materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední
správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby
ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za
stavu ohrožení státu a válečného stavu.

13.

Hospodářská
opatření pro
krizové stavy
(kontrolní otázka)

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí
organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané
správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení
nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze
zajistit překonání krizových stavů.

Zákon č. 241/2000
Sb., § 2, odst. 1,
písm. a)

14.

Humanitární
pomoc
(kontrolní otázka)

Humanitární pomocí se rozumí opatření prováděná za
účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou
událostí, v jejichž rámci se využívají lid.a materiální zdroje.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 7 odst.1, písm.
b).

15.

Integrovaný
záchranný systém
(kontrolní otázka)

Integrovaným
záchranným
systémem se rozumí
koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a
likvidačních prací.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 2, písm. a)

16.

Jednotné evropské
číslo tísňového
volání
(kontrolní otázka)

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Vyhláška č. 117/2007
Sb., Příloha 1

11.
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Zákon č. 241/2000
Sb., § 2, odst. 1,
písm. d)

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

17.

Krizová situace
(kontrolní otázka)

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav
ohrožení státu (pozn.: dále zákon používá pojem "krizové
stavy").

Zákon č.
240/2000 Sb., § 2,
písm. b)

18.

Krizové řízení
(kontrolní otázka)

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností
věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a
vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování,
realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s
řešením krizové situace.

Zákon č. 240/2000
Sb., § 2, písm. a)

19.

Krizový plán
(kontrolní otázka)

Krizový plán se rozumí plán, který obsahuje souhrn
krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.

Zákon č. 240/2000
Sb., § 9, odst.1, písm.
b)

20.

Likvidační práce
(kontrolní otázka)

Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění
následků způsobených mimořádnou událostí.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 2, písm. d)

(1) 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.

21.

22.

Mimořádná
událost
(kontrolní otázka)

Mobilizace
ozbrojených sil

(2) Mimořádnou událostí v drážní dopravě je nehoda
nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo
narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování
drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb
a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí.
(3) Mimořádnou událostí se rozumí událost důležitá z
hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany,
která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření
zaměstnanců, popřípadě dalších osob nebo k nepřípustnému
uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do
prostor jaderného zařízení nebo pracoviště nebo do životního
prostředí, případně ke vzniku radiační nehody nebo radiační
havárie, a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace.
Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné
povolávání vojáků v záloze do mimořádné služby.
Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo
všeobecná. Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje a zrušuje
prezident republiky mobilizační výzvou na návrh vlády.
(1) Ústřední nákazová komise – zřizuje
zemědělství jako svůj trvalý poradní orgán

23.

Nákazová komise

Zákon č.:
(1) 239/2000 Sb., §
2, písm. b)

(2) 266/1994 Sb., §
49, odst. 1

(3) Vyhláška č.
318/2002 Sb., § 2,
písm. a)

Zákon č. 585/2004
Sb., § 23,

ministr

(2) Nákazová komise - zřizuje ředitel krajské veterinární
správy nákazovou komisi a je jeho poradním orgánem.

Zákon č. 166/1999
Sb., § 44, odst. 3 a §
49, odst. 2

(problematika: předcházení vzniku a šíření nebezpečných
nákaz a jejich zdolávání).
24.

Nákazová situace

25.

Národní čísla
tísňového volání
(kontrolní otázka)

Nákazovou situací se rozumí výskyt nákazy na určitém
území nebo v určitém hospodářství (oblast veterinární péče).
Národní čísla tísňového volání:
• 150 – Hasičský záchranný sbor
• 155 – Zdravotní záchranná služba
• 156 – Obecní policie
• 158 – Policie České republiky
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Zákon č. 166/1999
Sb., § 3, odst.1, písm.
l)
Vyhláška č. 117/2007
Sb., Příloha 1

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

26.

Nezbytná
dodávka
(kontrolní otázka)

Nezbytnou dodávkou se rozumí hospodářské opatření pro
krizové stavy organizační, materiální nebo finanční
opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech
pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a
služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů.

Zákon č. 241/2000
Sb., § 2, odst.1, písm.
a)

27.

Nouzové zásoby
ropy

Nouzové zásoby ropy jsou státními hmotnými rezervami.
Vytváří a udržuje je Správa státních hmotných rezerv.

Zákon č. 189/1999
Sb., § 2, odst. 1 a 4

28.

Nouzový stav
(kontrolní otázka)

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních
pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií,
nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu
ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo
vnitřní pořádek a bezpečnost.

Zákon č.:
(1) 110/1998 Sb., čl.
5, odst. 1

(2) Nouzový stav je označen jako jeden z krizových stavů

(2) 240/2000 Sb., § 2,
písm. b)

Nouzový stav v
devizovém
hospodářství

Nouzový stav v devizovém hospodářství může vyhlásit
vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, který
bezprostředně a vážně ohrožuje platební schopnost vůči
zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiky.

Zákon č. 219/1995
Sb., § 32, odst. 3

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje
obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní
policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v
rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví
zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Zákon č. 553/1991
Sb., § 1, odst. 1 a 2

Obrana státu

Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti,
územní celistvosti, principů demokracie a právního státu,
ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším
napadením.

Zákon č. 222/1999
Sb., § 2, odst. 1

32.

Ohrožení
veřejného zdraví

Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou
obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z
něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních
nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou
úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

Zákon č. 258/2000
Sb., § 2 odst.2

33.

Ochrana
obyvatelstva
(kontrolní otázka)

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní
ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové
přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany
jeho života, zdraví a majetku.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 2, písm. e)

Ochrana
veřejného zdraví

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a
opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a
pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a
hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v
souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí
souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a
dozoru nad jejich zachováním.

Zákon č. 258/2000
Sb., § 2 odst.2

29.

30.

31.

34.

35.

Ochrana životního
prostředí

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se
předchází znečišťování nebo poškozování životního
prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování
omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých
složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a
jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí
jako celku.
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Zákon č. 17/1992 Sb.,
§9

P.
č.

36.

37.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

Ochranná opatření

Ochranná opatření mají formu plánů konkrétních
činností pro příslušné
sektory zóny havarijního
plánování.
Vymezení velikosti
zóny
havarijního
plánování
stanoví
Státní
úřad
pro jadernou
bezpečnost na základě návrhu držitele povolení.

Vyhláška č.
328/2001 Sb., Příloha
č.2, odst.2

Osobní pomoc
(kontrolní otázka)

(1) Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění
záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce;
osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně
bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele
zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Zákon č.:
(1) 239/2000 Sb., § 2,
písm. h)

(2) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen
přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou
pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit
se příkazy povodňových orgánů.

(2) 254/2001 Sb., §
63, odst. 3

38.

Ozbrojené síly
ČR

K zajišťování své bezpečnosti vytváří ČR ozbrojené síly,
člení se na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky
a Hradní stráž a tvoří je vojáci v činné službě.

Zákon č. 219/1999
Sb., § 3

39.

Plán
akceschopnosti
(kontrolní otázka)

V plánu akceschopnosti zpracovatele krizového plánu se
stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti k
plnění úkolů při krizových situacích a opatření k
zajištění vlastní ochrany před následky krizových situací
(tvoří přílohovou část krizového plánu).

Nařízení vlády č.
462/2000 Sb., § 15
odst. 3, písm. g)

40.

Plán fyzické
ochrany

Provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno do
skupiny A nebo skupiny B, je povinen zpracovat plán
fyzické ochrany objektu nebo zařízení.

Zákon č. 59/2006 Sb.,
§ 14

41.

Plán hospodářské
mobilizace

Pod pojmem plán hospodářské mobilizace se rozumí
samostatná část krizového plánu zpracovaná ústředním
správním úřadem v systému hospodářské mobilizace.

Zákon č. 241/2000
Sb., § 2, odst.1, písm.
e)

42.

Plán krizové
připravenosti
(kontrolní otázka)

Plánem krizové připravenosti se rozumí plán, ve kterém je
upravena příprava příslušné právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

Zákon č. 240/2000
Sb., § 29, odst. 1

43.

Plán nezbytných
dodávek
(kontrolní otázka)

Plánem nezbytných dodávek se rozumí samostatná část
krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému
nouzového hospodářství (obsahuje seznam nezbytných
dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů, kteří
podnikají v jejich správních obvodech).

Zákon č. 241/2000
Sb., § 2 odst.1, písm.
c)

Plán obrany

Plán obrany České republiky (plán obrany) je základním
plánovacím dokumentem pro řízení a organizaci
zajišťování obrany státu. Jeho návrh, jakož i jeho
aktualizaci zpracovává Ministerstvo obrany a předkládá je
vládě ke schválení.

Plánování obrany
státu

Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných
opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění
svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a
právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku
před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na

44.

45.
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Nařízení vlády č.
51/2004 Sb., § 1

Zákon č. 222/1999
Sb., § 2, odst. 8

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních
smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu
ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve
prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při
záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů.
Tvoří jej obranné plánování, operační plánování,
mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného
systému státu a plánování příprav k záchranným pracím
a k plnění humanitárních úkolů.

46.

Pohotovostní
zásoby

Pohotovostní zásoby tvoří vybrané základní materiály a
výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro
podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a
hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových
stavů, v systému nouzového hospodářství, kterou nelze
zajistit obvyklým způsobem.

Zákon č. 97/1993 Sb.,
§ 4, odst. 4

Pohotovostní zásoby jsou jednou z částí státních hmotných
rezerv.
Pohroma

Pohromami se rozumějí zejména živelní pohromy, požáry,
průmyslové a ekologické havárie, které ohrožují životy,
zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Zákon č. 219/1999
Sb., § 2, odst. 13

48.

Policie ČR

Ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky. Policie
ČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a
další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními
předpisy. Při plnění svých úkolů postupuje policie také
podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a
vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika
vázána.

Zákon č. 238/1991
Sb., § 1.

49.

Poplachový plán
integrovaného
záchranného
systému
(kontrolní otázka)

Poplachovým plánem integrovaného záchranného systému
kraje se rozumí požární poplachový plán kraje vydaný
podle zvláštního právního předpisu tj. zákona č. 133/1985
Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 4, odst. 7

Povodňová
komise

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové
komise.
Jsou jimi:
a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze
povodňové komise městských částí,
b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v
hlavním městě Praze povodňové komise městských částí
stanovené Statutem hlavního města Prahy,
c) povodňové komise krajů,
d) Ústřední povodňová komise.

Zákon č. 254/2001
Sb., § 77, odst. 3

47.

50.

51.

Povodňový plán

Povodňovými plány se rozumějí dokumenty, které
obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých
informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového
režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále
obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových
orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany
objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění
povodní narušených základních funkcí v objektech a v
území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové
aktivity.
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Zákon č. 254/2001
Sb., § 71, odst. 1 a §
63, odst. 2

P.
č.

52.

53.

Termín

Pracovní
povinnost
(kontrolní otázka)

Pracovní
výpomoc
(kontrolní otázka)

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)
(1) Pracovní povinností se rozumí povinnost fyzických osob
vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které
jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto
osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového
řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec
pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
(2) Pracovní povinnost je povinnost fyzických osob
vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které
jsou nutné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu a které jsou tyto fyzické
osoby povinny konat v místě a podle potřeb zajišťování
obrany státu i nad rámec pracovní doby stanovené v
pracovněprávních předpisech.
(1) Pracovní výpomocí se rozumí povinnost fyzických osob
vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro
řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě
určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení
krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v
pracovněprávních předpisech

Právní předpis
Zákon č.:
(1) 240/2000 Sb., §
2, písm. c)

(2) 222/1999 Sb., § 2,
odst. 2 a § 23, odst. 1

Zákon č.:
(1) 240/2000 Sb., § 2,
písm. d)

(2) Pracovní výpomoc je povinnost fyzických osob
vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné k
zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.

(2) 222/1999 Sb., § 2,
odst. 3 a § 25, odst. 1

54.

Prostředky
improvizované
ochrany
(kontrolní otázka)

Prostředky improvizované se využívají k ochranně
dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché
pomůcky, které si občané připravují svépomocí z
dostupných prostředků a které omezeným způsobem
nahrazují prostředky individuální ochrany. Jsou využívány
při individuální ochraně obyvatelstva před účinky
nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech.

Vyhláška č. 380/2002
Sb., § 17, odst. 1

55.

Přednemocniční
neodkladná péče

Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na
místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a
během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při
jejich předání do zdravotnického zařízení.

Vyhláška č. 434/1992
Sb., § 1

56.

Příprava občanů k
obraně státu

Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména
zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně,
zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením,
přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a
další činnosti spojené s branností a se zabezpečením
přípravy k obraně státu.

Zákon č. 222/1999
Sb., § 52, odst. 2

Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná.
57.

58.

Radiační havárie

Radiační
mimořádná
situace

Radiační havárií se rozumí radiační nehoda, jejíž
následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu
obyvatelstva a životního prostředí.
Radiační mimořádnou situací se rozumí situace, která
následuje po radiační havárii nebo po takové radiační
nehodě nebo po takovém zjištění zvýšené úrovně
radioaktivity nebo ozáření, které vyžadují naléhavá
opatření na ochranu fyzických osob.
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Zákon č. 18/1997 Sb.,
§ 2, písm. l)

Zákon č. 18/1997 Sb.,
§ 2, písm. m)

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

59.

Radiační nehoda

Radiační nehodou se rozumí událost, která má za následek
nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo
ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob.

Zákon č. 18/1997 Sb.,
§ 2, písm. k)

60.

Radiační ochrana

Pod pojmem ochrana radiační se rozumí systém
technických a organizačních opatření k omezení ozáření
fyzických osob a k ochraně životního prostředí.

Zákon č. 18/1997 Sb.,
§ 2, písm. e)

61.

Riziko

Rizikem se rozumí pravděpodobnost vzniku nežádoucího
specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby
nebo za určitých okolností.

Zákon č. 59/2006 Sb.,
§2

62.

Stav bdělosti

Stav bdělosti se nazývá první stupeň povodňové aktivity a
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominouli příčiny takového nebezpečí.

Zákon č. 254/2001
Sb., § 70, odst. 2,
písm. a)

63.

Stav nebezpečí
(kontrolní otázka)

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může
vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo
průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí
ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí,
pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,
a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních
úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

Zákon č. 240/2000
Sb., § 3, odst. 1 a 3

Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje
hejtman kraje, v Praze primátor hl. m. Prahy
64.

65.

66.

Stav nouze

Stav nouze
v elektroenergetice

Stav nouze
v plynárenství

Stavem nouze se rozumí omezení nebo přerušení dodávek
energie na celém území České republiky nebo na její části.
Stav nouze v elektroenergetice je stav, který vznikl v
elektrizační soustavě v důsledku:
• živelních událostí,
• opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu,
• havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci
elektřiny,
• smogové situace (dle zvláštních předpisů),
• teroristického činu,
• ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její
bezpečnosti, spolehlivosti provozu a je-li ohrožena
fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.
Stav nouze v plynárenství je stav, který vznikl v
plynárenské soustavě nebo její části v důsledku
• živelních událostí,
• opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu,
• havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a
uskladňování plynu,
• dlouhodobého nedostatku zdrojů plynu,
• teroristického činu,
• ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její
bezpečnosti a spolehlivosti.
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Zákon č. 458/2000
Sb., § 2, odst. 1,
písm. b)

Zákon č. 458/2000
Sb., § 54, odst. 1

Zákon č. 458/2000
Sb., § 73, odst. 1

P.
č.

Termín

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

Stav nouze
v teplárenství

Stavem nouze v teplárenství je omezení nebo přerušení
dodávek tepelné energie v důsledku
• živelní události,
• opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu,
• c) havárií na výrobních či rozvodných zařízeních,
• dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými
jsou paliva, elektřina, voda,
• smogové situace podle zvláštních předpisů,
• teroristického činu.

Zákon č. 458/2000
Sb., § 88, odst. 1

68.

Stav ohrožení

Stav ohrožení - třetí stupeň povodňové aktivity se
vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu,
ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se
také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti
současně se zahájením nouzových opatření.

Zákon č. 254/2001
Sb., § 70, odst. 2,
písm. c)

69.

Stav ohrožení
státu
(kontrolní otázka)

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit
parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost
státu nebo územní celistvost státu anebo jeho
demokratické základy.

Ústavní zákon č.
110/1998 Sb., čl. 7,
odst. 1

70.

Stav pohotovosti

Stav pohotovosti - druhý stupeň povodňové aktivity se
vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním
díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Zákon č. 254/2001
Sb., § 70, odst. 2,
písm. b)

71.

Stav ropné nouze

Stav vzniklý z nedostatku ropy a ropných produktů vyhlašuje vláda nařízením.

Zákon č. 189/1999
Sb., § 4, odst. 1

72.

Typový plán
(kontrolní otázka)

Typové plány jsou dokumenty přílohové části krizového
plánu, kterými ústřední správní úřad podle své
působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových
situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro
jejich řešení

Nařízení vlády č.
462/2000 Sb., § 15,
odst. 3

73.

Ústřední krizový
štáb
(kontrolní otázka)

Ústřední krizový štáb je pracovní orgán vlády k řešení
krizových situací.

Zákon č. 240/2000
Sb., § 4 písm. c)

Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li
Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti
napadení.

Ústava ČR - č.
1/1993 Sb., čl. 43

67.

74.

75.

Válečný stav
(kontrolní otázka)

Varování

Varováním se rozumí vyslání akustického signálu pro
přijetí obyvatelstvem v celé zóně havarijního plánování a
případně i optického signálu pro orgány obcí a informování
obyvatelstva o vzniku radiační havárie a o potřebných
opatřeních na základě rozhodnutí orgánů státní správy nebo
orgánů místní samosprávy cestou rozhlasového a televizního
vysílání za použití předem připravených obrazových a
zvukových nahrávek.
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Nařízení vlády č.
11/1999 Sb., § 6,
odst. 1

P.
č.

Termín

76.

Vnější havarijní
plán
(kontrolní otázka)

77.

Vnitřní havarijní
plán

78.

79.

80.

81.

82.

Vojenský
záchranný útvar

Záchranná služba

Záchranné práce
/
povodňové
záchranné práce
(kontrolní otázka)

Zařízení civilní
ochrany
(kontrolní otázka)

Závažná havárie

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)

Právní předpis

(1) Vnější havarijní plán je plán k provádění záchranných a
likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí.

Zákon č.:
(1) 239/2000 Sb., §
10, odst. 3

(2) Vnější havarijní plán - zóna havarijního plánování pro
oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se
nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se na základě
výsledků rozborů možných následků radiační havárie
uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování.

(2) 18/1997 Sb., § 2,
písm. n)

Vnitřní havarijní plán je část havarijního plánu, který se
zpracovává pro prostory jaderného zařízení nebo
pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti.

Zákon č.:
18/1997 Sb., § 2,
písm. n)

Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády,
která je určena k plnění humanitárních úkolů civilní
ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany
pro dobu válečného stavu, s vlastním názvem, číselným
označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského
záchranného útvaru je velitel.

Zákon č. 219/1999
Sb., § 2 odst. 4

Záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční
neodkladnou péči. Zařízení záchranné služby zřizuje kraj,
který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné
služby ve svém územním obvodu.

(1) Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení
nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých
mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení
života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k
přerušení jejich příčin.
(2) Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a
organizační opatření prováděná za povodně v
bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k
záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace
obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou
dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo
ohrožené území.

Zákon č. 20/19666
Sb., § 18b

Zákon č.:
(1) 239/2000 Sb., § 2,
písm. c)

(2) 254/2001 Sb., §
74, odst. 1

Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí
součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně
obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na
základě dohody a věcné prostředky.

Zákon č. 239/2000
Sb., § 2, písm. f)

Závažnou havárií se rozumí mimořádná, částečně nebo
zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená
událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která
vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s
užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo
skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému
dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a
životní prostředí nebo k újmě na majetku.

Zákon č. 59/2006 Sb.,
§2
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P.
č.

83.

84.

85.

Termín

Znečišťování a
poškozování
životního
prostředí

Specifikace v legislativě (definice, popis, apod.)
Znečišťování životního prostředí je vnášení takových
fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do
životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou
svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.
Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu
znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru
stanovenou zvláštními předpisy.

Právní předpis

Zákon č. 17/1992 Sb.,
§8

Zóna havarijního
plánování

Zónou havarijního plánování se rozumí území v okolí
objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož
působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje
požadavky havarijního plánování formou vnějšího
havarijního plánu

Zákon č. 59/2006 Sb.,
§2

Životní prostředí

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené
podmínky existence organismů včetně člověka a je
předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou
zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy,
ekosystémy a energie.

Zákon č. 17/1992 Sb.,
§2
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Příloha č. 3

Přehled právních předpisů
Ústavní zákony
•
Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
•
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky
•
Ústavní zákon Parlamentu České republiky č.110 / 1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky
Zákony
•
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
•
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
•
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
•
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
•
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o
veřejných sbírkách)
•
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o státní pomoci při obnově území)
•
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
•
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících
zákonů
•
Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
•
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
•
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení )
•
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
•
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
•
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
•
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky
•
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární
zákon)
•
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
•
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
•
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
•
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky
•
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů
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 (krizový zákon)
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č.
258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší)
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
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Nařízení vlády
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku
rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., stanovení pravidel zapojování do mezinárodních
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu
obyvatelstva
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)
Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie
České republiky k orgánům obcí a obecní policii
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Nařízení vlády č. 13/2004 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění
úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení
signálů
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek

Vyhlášky
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů
nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Vyhláška č. 498/2000 Sb.,o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové
stavy
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu
předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a
zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č.
356/2004 Sb.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 380/2002 Sb., o k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Vyhláška č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství
Vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných
havárií
Vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy
Vyhláška č. 328/2001 Sb.o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000
Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných
zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího zařízení a o požadavcích na obsah vnitřního
havarijního plánu a havarijního řádu
Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu,
skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních
látek (o typovém schvalování a přepravě)
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární
ochrany
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 236/2002 Sb., způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace,
balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k
nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu
nouze v teplárenství
Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence
Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v
elektroenergetice
Vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích pro umísťování jaderných zařízení a velmi
významných zdrojů ionizujícího záření
Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl
Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu
nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území
postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem
zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a
zpracování výbušnin
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•
•
•
•
•
•
•

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových
zbraní a o změně živnostenského zákona
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a
konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření
fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a
o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
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Příloha č. 4
Klasifikace mimořádných událostí
Klasifikace na základě usnesení 12. Schůze Výboru pro civilní nouzové plánování ze dne
26. června 2001 č.119.

1

2

Typ KS – požadavek na zpracování „Kmenového listu
základních charakteristik
poř. č.

název – podrobnější specifikace

3

4

5

6

Dlouhotrvající sucha

Mze + MV

MV

2*

Dlouhodobá inverzní situace

MŽP + MV

MV

3*

Povodně velkého rozsahu

MŽP + MV

MV

4*

Jiné živelní pohromy velkého rozsahu
mimo krizové situace typu č.1 – 3 jako
například rozsáhlé lesní požáry, sněhová
kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení
apod.

MV

MV

5*

Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně
hygienických a dalších režimů)

MZd

MV

6*

Epifytie – hromadné nákazy polních kultur
(včetně hygienických a dalších režimů)

Mze + MZd

MV

7*

Epizoofie – hromadné nákazy zvířat
(včetně a dalších režimů)

Mze + MZd

MV

Antropogenní

1

Kategorie
KS

2
Provozní havárie a havárie spojené s
infrastrukturou

Přírodní

1

Základní
skupina
KS

Odpovědnost
Koordinace
za zpracování

Živelní pohromy

Kategorie
KS

Hromadné nákazy

Základní
skupina
KS

Typ KS – požadavek na zpracování „Kmenového listu
základních charakteristik
poř. č.

název – podrobnější specifikace

3

4

8*
9*

10

11 *
12

Radiační havárie velkého rozsahu
Havárie velkého rozsahu způsobená
vybranými nebezpečnými látkami a
chemickými přípravky
Jiné technické a technologické havárie
velkého rozsahu – požáry, exploze,
destrukce nadzemních a podzemních částí
staveb
Narušení hrází významných
vodohospodářských děl se vznikem
zvláštní povodně
Znečištění vody, ovzduší a přírodního
prostředí haváriemi velkého rozsahu
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Odpovědnost
Koordinace
za zpracování

5

6

MV + SÚJB

MV

MV + MŽP

MV

MV

MV

Mze + MV +
MŽP

MV

MŽP

MV

Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize

13

2

Vnitrostátní společenské, sociální a
ekonomické krize

Antropogenní

1

MV

Narušení dodávek ropy a ropných produktů
velkého rozsahu

SSHR

MV

15 *

Narušení dodávek elektrické energie,
plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu

MPO

MV

16 *

Narušení dodávek potravin velkého
rozsahu

MPO + MZe

MV

17 *

Narušení dodávek pitné vody velkého
rozsahu

MZe

MV

Narušení dodávek léčiv a zdravotnického
materiálu velkého rozsahu

MZd

MV

19 *

Narušení funkčnosti dopravní soustavy
velkého rozsahu

MDS

MV

20

Narušení funkčnosti veřejných
komunikačních vazeb velkého rozsahu

MDS + ČTU

MV

21

Narušení funkčnosti veřejných
informačních vazeb velkého rozsahu

USIS

MV

Migrační vlny velkého rozsahu

MV

MV

MZd

MV

PP ČR

MV

PP ČR

MV

18

22 *
23 *

25

Kategorie
KS

MF

14 *

24

Základní
skupina
KS

Narušení finančního a devizového
hospodářství státu velkého rozsahu

Hromadné postižení osob mimo epidemií –
řešení následků včetně hygienických a
dalších režimů
Hrozba nebo provedení závažných
teroristických akcí, aktivity vnitrostátního
nebo mezinárodního zločinu nebo
terorizmu
Závažné narušení veřejného pořádku nebo
nárůst závažné majetkové a násilné
kriminality velkého rozsahu

Typ KS – požadavek na zpracování „Kmenového listu
základních charakteristik

Odpovědnost
Koordinace
za zpracování

poř. č.

název – podrobnější specifikace

3

4

5

6

26

Ohrožení života a zdraví občanů v jiných
zemích takového rozsahu a charakteru, že
je požadováno okamžité poskytnutí
materiální nebo finanční humanitární
nebo nasazení záchranných sil a
prostředků státních a dobrovolných
organizací ČR v rámci zahraniční pomoci

MZV + MV

MV

27

Ohrožení demokratických základů státu
extrémistickými politickými silami

MV

MV

28

Násilné akce subjektů cizí moci spojené
s použitím vojenských sil a prostředků
proti chráněným zájmům a vyvolané
účastí státu v mezinárodních mírových a
humanitárních misích nebo plněním jeho
spojeneckých závazků

MO

MO

22

29

Rozsáhlá a závažná diverzní činnost
spojená se zjevnou přípravou vojenské
agrese subjektu cizí moci

MO

MO

30

Vnější vojenské napadení státu nebo
spojenců

MO

MO

31

Ohrožení základních hodnot demokracie,
svobody občanů v jiných zemích
takového rozsahu a charakteru, že
ohrožuje bezpečnost mezinárodního
prostředí a je požadováno i nasazení
ozbrojených sil k provedení mezinárodní
mírové nebo humanitární operace

MO + MZV

MO

Epifytie (velká nákaza rostlin ) nesprávné používání
chemických prostředků, (hnojiv a jedů)
Epifytie (velká nákaza rostlin ) vlivem klimatických
změny vedoucí k přemnožení škůdců adaptovaných na
nové prostředí
Epifytie (velká nákaza rostlin ) vlivem narušení ekologie
Epifytie (velká nákaza rostlin ) vlivem úhynu rostlin při
větrných smrštích, povodních apod.
Epifytie (velká nákaza rostlin ) vlivem úniku virů při
vývoji biologických zbraní (snížení imunity, nové mutace
virů)
Epifytie (velká nákaza rostlin ) vyvolané násilným aktem
(válka, teror, kriminalita)
Epizootie (velká nákaza zvířat ) únikem virů při vývoji
biologických zbraní (snížení imunity, nové mutace virů)
Epizootie (velká nákaza zvířat ) vlivem klimatické změny
vedoucí k přemnožení organizmů přenášejících nákazu
(žloutenky, cholera)
Epizootie (velká nákaza zvířat ) vyvolané násilným aktem
(válka, teror, kriminalita)
Epizootie (velká nákaza zvířat ) vzniklá požitím
infikovaných krmných směsí
Epizootie (velká nákaza zvířat ) vzniklá požitím
toxických a infekčních odpadů
Škůdci a paraziti přemnožené vlivem nedostatku
přirozených predátorů v říši hmyzu, rostlin a živočichů
Včelí roje - likvidace rojů v obydlených územích
Epidemie - přemnožení škůdců

23

Sociální

Záření

Vzduch

Země

Voda

Oheň

Skupina

Antropogenní

Přírodní

Podrobnější přehled mimořádných událostí

Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) násilným aktem
(válka, teror, kriminalita)
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) únikem virů při
vývoje biologických zbraní (snížení imunity, nové mutace
virů)
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vlivem činnosti
lidí spojené z odklízením a pohřbíváním mrtvých lidí
nebo uhynulých zvířat po katastrofách
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vlivem
klimatické změny vedoucí k přemnožení organizmů
přenášejících nákazu (žloutenky, cholera)
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vlivem odkrytí
kontaminované půdy (ztracená morová pohřebiště)
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vlivem strádání
lidí bez potravin, ošacení, hygieny v nuzném prostředí v
důsledku katastrof (žloutenky, cholera)
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vyvolaná
nákazou od zvířat, rostlin nebo hmyzu
Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) vyvolaná
požitím potravin napadených virem nebo toxických
Drogová závislost - dostupnost drog, výroba, pěstování,
sběr hub apod.
Chemické zbraně hromadného ničení
Biologické zbraně hromadného ničení
Biologické zbraně hromadného ničení
Radioaktivní Záření
Radioaktivita vlivem pokusů s použitím jaderného štěpení
Radioaktivita vlivem válečného konfliktu - konvenční
zbraně obohacené radioaktivní látkou
Radioaktivita - použití jaderných zbraní v terorismu
Mechanické poruchy technologických procesů a staveb
Mechanické poruchy - sesutí - popraskání (domy,
stadiony, mosty…) lidskou činností
Mechanické poruchy - sesutí - popraskání (domy,
stadiony, mosty…) při haváriích - kolizích s dopravními
prostředky
Mechanické poruchy - sesutí - popraskání (domy,
stadiony, mosty…) při poddimenzování nebo špatném
konstrukčním řešení
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Sociální

Záření

Vzduch

Země

Voda

Oheň

Antropogenní

Přírodní

Skupina

Mechanické poruchy - sesutí - popraskání (domy,
stadiony, mosty…) při vichřicích a tornádech
Mechanické poruchy - sesutí - popraskání (domy,
stadiony, mosty…) při záplavách
Mechanické poruchy - sesutí staveb (domy, stadiony,
mosty…) - popraskání zemětřesením
Tunely nadzemní - havárie vyvolané dopravní nehodou,
činností člověka
Tunely nadzemní - havárie vyvolané násilným
teroristickým, vojenským nebo kriminálním činem
Tunely nadzemní - havárie vyvolané technickou
poruchou stavby - sesutí, částečná zřícení, uzavření tunelu
Tunely nadzemní - havárie vyvolané živelní pohromou
(sesuv, lavina, zemětřesení, povodeň)
Tunely podzemní, podvodní - havárie vyvolané dopravní
nehodou, činností člověka
Tunely podzemní, podvodní - havárie vyvolané násilným
teroristickým, vojenským nebo kriminálním činem
Tunely podzemní, podvodní - havárie vyvolané
technickou poruchou stavby - sesutí, částečná zřícení,
uzavření tunelu
Tunely podzemní, podvodní - havárie vyvolané živelní
pohromou (sesuv, lavina, zemětřesení, povodeň)
Exploze chemické výbuchy
Exploze par a aerosolů
Exploze trhavin
Exploze výbuch zemních plynů
Exploze elektrické výboje
Exploze jaderné
Exploze mechanické, přehřátím nádrží a sudů
Exploze pád meteoritu
Exploze -Sopečný výbuch
Vznik explozivního tělesa únikem nebezpečné látky z
pojízdné cisterny (vlak, auto, loď)
Vznik explozivního tělesa únikem nebezpečné látky ze
skladů
Vznik explozivního tělesa v uzavřených místnostech halách oblakem aerosolu
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Sociální

Záření

Vzduch

Země

Voda

Oheň

Antropogenní

Přírodní

Skupina

Vznik explozivního tělesa v uzavřených místnostech halách oblakem průmyslového prachu
Vznik explozivního tělesa v uzavřených místnostech halách únikem plynu
Požáry - dopravní nehody
Požáry - elektrárny
Požáry - chemické
Požáry - kulturních staveb, muzea, knihovny, sportovních
budov
Požáry - neopatrná manipulace s ohněm
Požáry - obilí na polích
Požáry - ostatní
Požáry - průmyslových staveb - elektronika
Požáry - průmyslových staveb - chemický průmysl
Požáry - průmyslových staveb - potravinářství
Požáry - průmyslových staveb - ropné sklady, ropovody
Požáry - rákosí na vodních plochách
Požáry technologické poruchy
Požáry - terorismus
Požáry - výbuch bahenního plynu s následným požárem
Požáry - vysokopodlažních budov
Požáry elektrostatické výboje
Požáry -lesních porostů a keřů
Požáry -tlení způsobující samozážeh
Havárie v jaderných energetických zařízeních
Radioaktivita vlivem jaderných havárií v elektrárnách
s únikem radioaktivních látek
Radioaktivita vlivem přepravy jaderného paliva
Záření (kosmické a radioaktivní, ostatní)
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Kosmické ultrafialové záření vyvolávající nemoci jako
rakovina kůže
Kosmické záření a další vlivy kosmických těles
Kosmické záření vyvolávající kolaps elektrických
energetických sítí
Radioaktivita zvýšené radioaktivní pozadí unikem
izotopu radonu ze zemských dutin
Radioaktivita zvýšené radioaktivní pozadí těžbou uranu
Zvýšené radioaktivní pozadí krajiny
Únik ropných produktů - ostatní
Únik ropných produktů do řek, vodních děl, jezer, moří
při dopravní haváriích cisteren
Únik ropných produktů do řek, vodních děl, jezer, moří
při haváriích plavidel
Únik ropných produktů kontaminujících zeminu při
dopravní haváriích cisteren
Únik ropných produktů při poruchách produktovodu
s výronem ropných produktů do prostředí
Únik ropných produktů z ropných ložisek na zemský
povrch doprovázené explozemi a požáry zemních plynů
Úniky plynů - zemní ropné
Úniky plynů porušení plynovodů, plynojemů,
v domácnostech, defektem
Úniky plynů - teroristickým činem
Úniky plynů - ze zemského nitra plyny z termálních
pramenů
Úniky plynů - ze zemského nitra, nejčastěji sopečné
plyny
Úniky plynů bahenní plyny s toxickými, výbušnými,
zápalnými nebo dusícími účinky
Havárie v chemickém objektu doprovázený požáry a
explozemi.
Havárie v chemickém objektu, žíravých nebo jinak
škodlivých látek do povodí
Havárie v chemickém objektu, prudký žíravých nebo
jinak škodlivých látek do okolního prostředí kontaminace
zeminy
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Chemizace v zemědělství, neúměrné a neodborné
používání hnojiv a jedů s obrovskými ekologickými
dopady a sekundárními degenerativními účinky na zvířata
a lidi
Likvidace ekologické rovnováhy v oblastech vlivem
povrchové těžbou surovin
Ozónová vrstvy - ztenčování - skleníkový efekt
Působení člověka na životní prostředí při komunální
činnosti
Skleníkový efekt - vodní pára, oxid uhličitý a
metan.člověkem vyráběné chlorfluorokarbony, které
navíc rozkládají ochrannou ozónovou vrstvu ve vysoké
atmosféře, časové stupnici pod sto tisíc let
Smog - zplodinami lidmi produkovaných plynů -Teplotní
inverze
Splachy hnojiv do potoků, řek a vodních nádrží - úhyny
vodního biomu
Toxické a infekční odpady, vznik velkých městských
otevřených skládek s únikem toxických těžko
identifikovatelných látek do ovzduší
Toxické a infekční odpady, vznik velkých skládek na
místech s únikem toxických těžko identifikovatelných
látek do spodních nebo povrchových vod
Vypouštění městské, obecní kanalizace do potoků a řek
Vznik toxického plynného nebo aerosolového tělesa
únikem nebezpečné látky vlivem havárie v chemickém
objektu
Vznik toxického plynného tělesa únikem nebezpečné
látky z pojízdné cisterny (vlak, auto, loď)
Vznik toxického plynného tělesa únikem nebezpečné
látky ze skladů
Vznik toxického plynného tělesa vlivem vojenské
činnosti
Silniční havárie vyvolané násilným teroristickým,
vojenským nebo kriminálním činem (osobní, nákladní,
stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Silniční havárie vyvolané přírodními jevy (osobní,
nákladní, stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Silniční havárie vyvolané selháním člověka (osobní,
nákladní, stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Silniční havárie vyvolané technickou poruchou (osobní,
nákladní, stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
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Železniční havárie vyvolané násilným teroristickým,
vojenským nebo kriminálním činem (osobní, nákladní,
stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Železniční havárie vyvolané přírodními jevy (osobní,
nákladní, stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Železniční havárie vyvolané selháním člověka (osobní,
nákladní, stavební stroje, vojenská technika, monitorovací
prostředky)
Železniční havárie vyvolané technickou poruchou
(osobní, nákladní, stavební stroje, vojenská technika,
monitorovací prostředky)
Městská nadzemní hromadná doprava - havárie vyvolané
živelní katastrofou, technologickou vadou dopravního
prostředku, technickým stavem vozovky, chybou člověka,
násilným činem (autobusy, trolejbusy, tramvaje)
Městská podzemní dráha - metro - havárie vyvolané
živelní katastrofou, technologickou vadou dopravního
prostředku, technickým stavem dráhy, zřícením podzemní
klenby, chybou člověka, násilným činem (metro,
eskalátory )
Dopravní havárie kombinované letecké a ostatní
(vyvolané živelní katastrofou, technologickou vadou
dopravního prostředku, technickým stavem dráhy, chybou
člověka, násilným činem)
Dopravní havárie kombinované silniční - železniční
(vyvolané živelní katastrofou, technologickou vadou
dopravního prostředku, technickým stavem dráhy, chybou
člověka, násilným činem)
Dopravní havárie střety se stavbami a ostatními
překážkami (vyvolané živelní katastrofou,
technologickou vadou dopravního prostředku,
technickým stavem dráhy, chybou člověka, násilným
činem)
Lodní havárie vnitrozemské na řekách, vodních dílech,
přírodních nádržích vyvolané přírodními jevy (osobní,
nákladní, sportovní, vojenská, záchranné prostředky)
Lodní havárie vnitrozemské na řekách, vodních dílech,
přírodních nádržích vyvolané násilným teroristickým,
vojenským nebo kriminálním činem (osobní, nákladní,
sportovní, vojenská, záchranné prostředky)
Lodní havárie vnitrozemské na řekách, vodních dílech,
přírodních nádržích vyvolané přetížením plavidla
(osobní, nákladní, sportovní, vojenská, záchranné
prostředky)
Lodní havárie vnitrozemské na řekách, vodních dílech,
přírodních nádržích vyvolané selháním člověka (osobní,
nákladní, sportovní, vojenská, záchranné prostředky)
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Lodní havárie vnitrozemské na řekách, vodních dílech,
přírodních nádržích vyvolané technickou poruchou
(osobní, nákladní, sportovní, vojenská, záchranné
prostředky)
Letecké havárie vyvolané násilným teroristickým,
vojenským nebo kriminálním činem (osobní, nákladní,
vojenská, sportovní,monitorovací stroje, záchranné
prostředky)
Letecké havárie vyvolané selháním člověka (osobní,
nákladní, vojenská, sportovní,monitorovací stroje,
záchranné prostředky)
Letecké havárie vyvolané přírodními jevy (osobní,
nákladní, vojenská, sportovní,monitorovací stroje,
záchranné prostředky)
Letecké havárie vyvolané technickou poruchou (osobní,
nákladní, vojenská, sportovní, monitorovací stroje,
záchranné prostředky)
Pád umělých kosmických těles - družice, jejich části a
vojenské prostředky
Lanová dráha, zubačky apod. - havárie vyvolané živelní
katastrofou, technologickou vadou dopravního
prostředku, technickým stavem dráhy, chybou člověka,
násilným činem ( lanovky, závěsná městská doprava,
zubové dráhy, lyžařské vleky)
Informační technologie - zhroucení telekomunikačních
systémů
Informační technologie - zhroucení výpočetních systémů
Poruchy v zásobování vodou, plynem, palivy a
elektřinou
Zhroucení ekonomiky státu - podnikatelskou činností vytunelování
Zhroucení ekonomiky státu - špatné hospodaření
Zhroucení ekonomiky státu - vlivem rozsáhlých katastrof
Zhroucení ekonomiky státu - vyčerpáním na obranu státu
- války
Zhroucení ekonomiky vlivem prudké devalvace koruny k
mezinárodním kurzům
Informační technologie - zhroucení varovacích a
vyrozumívacích systémů
Teroristická a diverzní činnost, použití bojových
otravných látek
Teroristická a diverzní činnost, politické konflikty,
činnost kontrarozvědky
Teroristická a diverzní činnost, ekonomické podnikatelské cíle
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Teroristická a diverzní činnost, etnické důvody
Teroristická a diverzní činnost, mafie
Teroristická a diverzní činnost, msty rodinných klanů
Teroristická a diverzní činnost, náboženské fanatické
projevy
Teroristická a diverzní činnost, součást válečných operací
Teroristická a diverzní činnost, šílenství - agresivní
společenské skupiny
Teroristická a diverzní činnost, vyřizování účtů na cizím
území
Kriminální delikty, agrese odrážející společenské napětí
Kriminální delikty, duševně narušení lidé a devianti
Kriminální delikty, msta jednotlivce na společnosti
Kriminální delikty, vliv polohy kosmických těles vůči
Zemi, zejména měsíce a slunečních záření na lidskou
psychiku
Kriminální delikty, ztráta základních etických hodnot
Teroristická a diverzní činnost, použití radioaktivních
látek a nukleárních zbraní
Obtížná vedra v zástavbě velkých měst
Obtížná vedra dlouhotrvající tlaková výše bez dešťů
Sucha dlouhotrvající tlakové výše, za slunečného počasí
Sucha vlivem kácením lesních porostů, neschopnost
prostředí kumulovat vodu
Sucha vlivem narušení ekologické rovnováhy
melioracemi, stavbou přehrad, narovnáním říčních toků
Propad zemských dutin
Propady do dutin starých sklepení a katakomb
Propady stavebních objektů na bývalých skládkách
městských odpadů
Propady zemských dutin erosivní činností
Propady zemských dutin do dutin vzniklých těžbou
hornin
Propady zemských dutin vzniklých sopečnou činností
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Důlní neštěstí vyvolané explozí podzemních plynů
Důlní neštěstí vyvolané explozí uhelného prachu
Důlní neštěstí vyvolané podzemní explozí skladovaných
výbušnin
Důlní neštěstí vyvolané podzemním otřesem - napětím
Důlní neštěstí vyvolané podzemním sesuvem při
neopatrné těžbě
Důlní neštěstí vyvolané selháním dodávky vzduchu a
vody
Důlní neštěstí vyvolané selháním varovacích systémů
Důlní neštěstí vyvolané technickou havárií na důlním
zařízení
Důlní neštěstí vyvolané zaplavením podzemí vodou
Laviny kamenité na šikmých kluzných plochách otřesem
Sesuvy - svahové pohyby uvolnění kluzných
podpovrchových ploch vlivem dlouhotrvajícími dešťů
Sesuvy svahové pohyby narušení terénu hornickou
činností
Sesuvy svahové pohyby rozpad velkých těžních hald a
výsypek
Sesuvy svahové pohyby uvolnění kluzných
podpovrchových ploch přetížením geologických zlomů
stavbou
Sesuvy svahové pohyby uvolnění kluzných
podpovrchových ploch vlivem zemětřesením
Sesuvy vzniklé podemletím břehů nebo erozí vlněním
Svahové pohyby uvolnění kluzných podpovrchových
ploch vlivem tlaku vody - přehrady
Zemětřesení posunem zemských ker (litosférických
desek)
Zemětřesení propadem zemských dutin
Zemětřesení vlivem jaderných zkoušek
Zemětřesení vlivem sekundárních účinků přehradních děl
Zemětřesení vlivem sopečné činností
Sopečná činnost - sopečné erupce, pohyb magma, horký
sopečný popel...
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Bahnotoky - láry - lavina bahna a kamení vzniklá táním
při sopečné činnosti
Pády předmětů vyvržených při explozi sopky
Spad sopečného popela unášeného větry na velké
vzdálenosti
Posun říčního koryta, jezerní splazy a posuny
Posun dna pod vodní hladinou vlivem vodního tlaku
Posun říčního koryta a sesuvy břehů postupným
podemíláním břehů
Posun říčního koryta nevhodnou technologií výstavby
vodních děl
Posun říčního koryta podceněním údržby vodních děl a
toků.
Posun říčního koryta snížení pevnosti břehů odlesněním
Půdní eroze odplavováním půdy necitlivým využívání
zemědělských ploch
Půdní eroze odplavováním půdy, likvidací lesů
Půdní eroze vlivem chemické likvidace biomu
Půdní eroze vlivem kyselých dešťů, splachem solí ze
silnic
Půdní eroze, změnou klimatických podmínek, dochází
vlivem větru, vody, teplotních změn
Mrazy - vytrvalé - společně s působením silných větrů
Námrazy, náledí, porušení elektrorozvodů apod.
Námrazy, náledí, déšť mrznoucí na zemském povrchu,
Námrazy, náledí, lesní polomy
Námrazy, náledí, tvorba náledí na mostech, pozemních
komunikacích
Poruchy infrastrukturních sítí vlivem mrazů (vodovody)
Laviny sněho-kamenité na šikmých kluzných plochách
otřesem
Laviny sněhové uvolnění hmot klimatickou změnou
ležících na šikmých kluzných plochách
Laviny sněhové uvolnění hmot otřesem ležících na
šikmých kluzných plochách neopatrnou činností člověka
Sněhové a sněho-kamenité laviny
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Krupobití - vločky sněhu vytvoří jádra ledových krup Oteplování atmosféry průmyslovou činností
Vichřice - prudké větrné poryvy orbou velkých
zemědělských ploch
Vichřice a silné větrné poryvy
Vichřice tornáda - větrné víry
Vichřice vyrovnávání rozdílů atmosférických tlaků
Vichřice vyvolaná zemětřesnými jevy - tsunami
Vichřice vyvolané prouděním větru mezi velkoplošnými
stavbami
Mlhy - ztráta viditelnosti
Sněhové vánice a kalamity dlouhotrvající sněžení
Bouřky - elektrické výboje vyvolané podzemním napětím
Bouřky - elektrické výboje vyvolané prouděním
atmosféry
Bouřky - elektrické výboje vyvolané sopečnou činností
Záplavy po protržení přehradní hráze
Záplavy a povodně - jarní tání sněhu
Záplavy a povodně - ostatní
Záplavy a povodně - změna říčních toků kumulace
srážek
Záplavy a povodně -přívalové deště v horských a
podhorských oblastech
Záplavy a povodně -přívalové deště v městských
komplexech
Zemětřesené roje vyvolané tlakem vody a geologickými
procesy
Mezistátní konflikty – územní spory
Mezistátní konflikty s etnicko – migrační příčinou
Mezistátní konflikty s náboženskou příčinou
Mezistátní konflikty s politicko - ekonomickou příčinou
Násilné sociální konflikty vlivem migrací
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Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolané velkou ekonomickou
ztrátou
Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolané masovou kriminalitou
Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolané politickou situací,
útlakem politickou mocí - demonstrace
Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolané masmediální kampaní
proti …
Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolaného náboženskými spory
Násilné sociální konflikty, projevy asociálního
konfliktního chování vyvolaného rasovými - etnickými
střety
Násilné sociální konflikty, projevy konfliktního chování
vyvolaného přírodní katastrofou, například vlivem
následků povodní, kdy přijde mnoho lidí o veškeré
prostředky
Války - mezistátní konflikty - provokací třetí zemí
Války - mezistátní konflikty náboženské
Války - mezistátní konflikty politicko - ekonomické mocenské
Války - mezistátní konflikty vlivem nekontrolovatelných
migračních vln
Války - občanské války - náboženské
Války - občanské války - nacionální
Války - občanské války - politicko - ekonomické mocenské
Migrace obyvatelstva - vlivem "zlaté horečky"
Migrace obyvatelstva - vlivem epidemií
Migrace obyvatelstva - vlivem náboženských procesů
Migrace obyvatelstva - vlivem občanské války, terorismu,
mafií
Migrace obyvatelstva - vlivem politického útisku
Migrace obyvatelstva - vlivem špatné ekonomické situace
v zemi
Migrace obyvatelstva - vlivem válečného konfliktu
Migrace obyvatelstva - vlivem ztráty území katastrofou
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Panika davová - šokové chování velké skupiny lidí
vyvolané sportovní fóbií
Panika davová - šokové chování velké skupiny lidí
vyvolané strachem násilným trestným činem - teror
Panika davová - šokové chování velké skupiny lidí
vyvolané strachem před explozemi, požáry
Panika davová - šokové chování velké skupiny lidí
vyvolané strachem před možným ohrožením života
přírodním jevem
Panika davová - šokové chování velké skupiny lidí
vyvolané strachem před neznámým nebezpečím - pohyb
davů z neznámého popudu
Genové inženýrství - výzkumná činnost vyvolávající
nebezpečné mutace živých organizmů
Genové inženýrství - zneužití pro vojenské nebo
teroristické účely
Geomagnetické anomálie ovlivňující psychiku, nemoci a
orientaci živých organizmů,
Geomagnetické anomálie způsobující poruchy
technologií
Apokalypsa -fobie vyvolané příchodem konce světa
Decimování světové populace globálními projevy experimentální kategorie.
Koncentrační tábory - masové vyhlazování obyvatelstva
Magnetické "přepólování" Země - vpádem energetických
elektricky nabitých částic slunečního větru a kosmického
záření.
Mimozemské civilizace - fobie vyvolané fenoménem
UFO
Pád kosmických těles - planetek či jader komet
Pád kosmických těles -pády meteorických dešťů
Přelidnění - trvalé přelidnění oblastí, městských zástaveb
apod. s nemožností zabezpečit základní podmínky pro
život (rozvojové země, země s malou rozlohou apod.)
Výbuch supernovy - Sírius - 9 světelných let- zničení
ozónu - suchozemského života
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Příloha č. 5
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu

373/2002 Sb.
ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. srpna 2002
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuji
pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje
a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v
důsledku rozsáhlých povodní.
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002.
I.
Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji
1. krizová opatření
a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,
b) b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z
něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a
likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu,
c) c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení
krizové situace,
d) d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to
v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení
veřejného ohrožení,
e) e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6
odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon),
f) f) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření.
Uvedená krizová opatření konkretizuje primátor hlavního města Prahy pro území hlavního
města Prahy a hejtmani krajů, pro které je nouzový stav vyhlášen, pro území příslušných
krajů podle místních potřeb a podmínek řešení krizové situace.
2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) aktivovat Ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných v
souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro vládu
České republiky,
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b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně majetku v
postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými krizovými
opatřeními,
c) seznámit s tímto rozhodnutím primátora hlavního města Prahy a hejtmany
příslušných krajů,
d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky.
3. ministru obrany
- přijmout v součinnosti s ministrem vnitra, primátorem hlavního města Prahy a hejtmany
příslušných krajů opatření k použití vojáků v činné službě při řešení krizové situace.
4. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti
- přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody ve
věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby nedošlo k
ohrožení životů a zdraví osob.
5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
- přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v
důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
6. všem členům vlády
- přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v rámci své
působnosti v postiženém a ohroženém území.
II.
V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen
nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na
kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v souvislosti s
povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení krizové situace,
c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace,
d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová
opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění
záchranných a likvidačních prací.
III.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. srpna 2002 v 18.00 hodin. Jeho platnost končí
dnem 22. srpna 2002 ve 24.00 hodin.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
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Příloha č. 6
Jmenování Nejvyšší rady obrany státu
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Příloha č. 7
Obsah krizového zákona
ČÁST PRVNÍ
Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Předmět úpravy
• Vymezení pojmů
• Stav nebezpečí
Hlava II ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
DÍL 1
Vláda
DÍL 2
Ministerstva a jiné správní úřady
DÍL 3
Česká národní banka
DÍL 4
Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností
DÍL 5
Zrušen
DÍL 6
Orgány obce
DÍL 7
Společná ustanovení
• Bezpečnostní rady
• Finanční zabezpečení krizových opatření
• Zabezpečení informačních systémů krizového řízení
• Zvláštní skutečnosti
HLAVA III
PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH
OSOB
• Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
• Hromadné informační prostředky
• Fyzické osoby
• Výjimky
HLAVA IV
KONTROLA, POKUTY A NÁHRADA
• Kontrola
• Pokuty
ůa
• Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředk
vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci
• Náhrada škody
• Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách
HLAVA V
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
• Vztah ke správnímu řádu
• Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ
• Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
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Příloha č.8
Obsah zákona o IZS
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
•
Předmět úpravy
•
Vymezení pojmů
HLAVA II INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
•
Použití integrovaného záchranného systému
•
Složky integrovaného záchranného systému
•
Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
HLAVA III POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH
•
DÍL 1 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo dopravy
•
DÍL 2 Orgány kraje
•
DÍL 3 Orgány obce s rozšířenou působností
•
DÍL 4 Orgány obce
•
DÍL 5 Cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému
- Prověřovací cvičení a taktické cvičení
- Komunikace složek integrovaného záchranného systému
HLAVA IV ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V
MÍSTĚ ZÁSAHU
•
DÍL 1 Velitel zásahu
•
DÍL 2 Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací
- Oprávnění vyžadovat pomoc
- Plánovaná pomoc na vyžádání
- Ostatní pomoc
ČÁST DRUHÁ
Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech
HLAVA I
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby a fyzické osoby
HLAVA II Výjimky
HLAVA III Kontrola, pokuty, náhrada a finanční zabezpečení
•
Kontrola
•
Pokuty
•
Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a
osobní pomoci
•
Náhrada škody
•
Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému
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HLAVA IV Ustanovení společná a závěrečná
•
Hromadné informační prostředky
•
Vztah k zvláštním právním předpisům
•
Zvláštní případy
•
Zmocňovací ustanovení
ČÁST TŘETÍ
HLAVA I
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky
ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
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Příloha č. 9
Příklady varovných hlášení pro obyvatelstvo

Vyhlášení stavu nebezpečí
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
V důsledku vzniku povodňového nebezpečí vyhlásil hejtman Jihočeského kraje dnes
ve 14:00 hodin STAV NEBEZPEČÍ. Krizový štáb obce přijímá veškerá nezbytná opatření k
ochraně obyvatelstva a ke snížení povodňových rizik.
Žádáme obyvatele, aby zachovali klid. Není důvod k panice! Respektujte pokyny
orgánů krizového řízení ve vašem bydlišti. Poslouchejte hlášení o situaci na stanicích
Českého rozhlasu a vysílání televize ČT 1.
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce.
Děkujeme za pozornost.

Vyhlášení evakuace
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
V důsledku bezprostředního ohrožení povodní vyhlásil Starosta obce evakuaci
obyvatel z celé městské části sídliště Sítná a domů čísel popisných v ulici M.Horákové č. 20
až 356 a V Rybníkách č.p. 35 až 38. do obce Radošov .
Evakuace je organizovaná a proto respektujte veškeré pokyny orgánů krizového
řízení označených červenou páskou s nápisem EVA ve vašem bydlišti. Není důvod k panice!
Do příchodu orgánů krizového řízení provádějte tuto činnost:
- Upozorněte sousedy a pomozte starým a nepohyblivým lidem.
- Uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, plyn, vodu a topení.
- Uzavřete okna a domovní uzávěry.
- Připravte si evakuační zavazadlo na 2 - 3 dny do kterého nezapomeňte vzít teplé
oblečení, stravu na jeden den, asi 1 ½ litu pitné vody na osobu, nezbytné léky,
doklady (občanku, řidičský a zdravotní průkaz, pojištění apod.), cennosti, nějakou
deku nebo spací pytel. Podrobnosti vám sdělí evakuační orgány
- Zabezpečte zvířata proti utopení.
- Uzamkněte byt a vyvěste na vstupní dveře informaci, že jste vyrozuměni o
evakuaci.
- Informujte se o místě shromáždění osob a řiďte se pokyny evakuačních orgánů.
- V případě, že nebudete bezprostředně vyzvání k opuštění bytu. Vyneste zařízení
bytu do vyšších pater.
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce.
Děkujeme za pozornost.
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Výdej prostředků ochrany
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
Vzhledem k vzniklé situaci, rozhodl Starosta obce o výdej prostředků individuální
ochrany. Výdejním místem je obecní úřad. Upozorněte sousedy a pomozte starým a
nepohyblivým lidem.
Sledujte místní rozhlas a oznámení obecního úřadu na veřejné desce obce. Děti ve
školách jsou vybaveni ve školských zařízeních. Stejně tak i lidé v nemocnicích a sociálních
zařízeních.
Nezapomeňte vzít sebou občanský průkaz.
Není důvod k panice. Opatření jsou preventivní
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce.
Děkujeme za pozornost.

Zpohotovení úkrytů a označených staveb
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
Vzhledem k vzniklé situaci, rozhodl Starosta obce o zpohotovení úkrytů a staveb
vhodných k ukrytí ve vaší obci. Úkryty a ochranné stavby jsou označeny znakem civilní
ochrany. Modrý trojúhelník v oranžovém poli.
Úkryty jsou rozděleny dle doběhových vzdáleností. Informace o přidělených úkrytech
je na veřejné desce a dále o nich informuje Český rozhlas a Česká televize.
Vzhledem k nedostatku úkrytů, žádáme občany o dobrovolnou pomoc při jejich
budování. Pomoc je organizována orgány krizového řízení označených červenou páskou.
Nabídky pomoci hlaste na tel.: 950 580 310 nebo prostřednictvím své evidence v místech
budování úkrytů.
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce.
Děkujeme za pozornost.
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Vzdušný poplach (občané již znají své úkryty a obsah krytového – evakuačního zavazadla)
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
Hrozí bezprostřední nebezpečí vzdušného napadení státu. Pokud zazní kolísavý tón
sirén okamžitě zanechejte všech činností a odejděte do úkrytu. Pomožte dětem, starým lidem
a nemocným. Informujte své okolí. Nezapomeňte sebou úkrytové zavazadlo a prostředky
individuální ochrany.
Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn, uzavřete
okna a dveře.
Konec poplachu bude opět vyhlášen kolísavým tónem sirén po dobu
dvou minut. Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na
veřejné desce obce.
Děkujeme za pozornost.

Radiační a chemické nebezpečí (občané již znají své úkryty a obsah krytového –
evakuačního zavazadla)
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!
Hrozí bezprostřední radiační a chemické nebezpečí. Prostředky individuální ochrany
noste neustále u sebe připravené k okamžitému použití.
Pokud zazní kolísavý tón sirén okamžitě zanechejte všech činností a odejděte do
úkrytu. Pomožte dětem, starým lidem a nemocným. Informujte své okolí. Nezapomeňte
sebou úkrytové zavazadlo
Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn, uzavřete
okna a dveře. Zabezpečte zvířata.
Pokud nemůžete využít úkrytů, ukryjte se v domech. Nevětrejte! Zkontrolujte
utěsnění oken a dveří. Do okna umístěte viditelně bílý pruh látky.
Konec poplachu bude opět vyhlášen kolísavým tónem sirén po dobu
dvou minut. Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu
na veřejné desce obce. Poslouchejte hlášení o situaci na stanicích Českého rozhlasu a
vysílání televize ČT 1.
Děkujeme za pozornost.
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Radiační poplach (občané již znají své úkryty a obsah krytového – evakuačního zavazadla)
Zazněl kolísavý tón sirény a verbální informace „Radiační nebezpečí“
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!

ř
,
Hrozí bezprostřední radiační nebezpečí. Okamžitě si nasad te ochranné prostredky
individuální ochrany a snažte se vyhledat ukrytí.
NEJPRVE POMOŽTE SOBĚ a pak dětem, starým lidem a nemocným. Informujte
své okolí. Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn, uzavřete
okna a dveře. Zabezpečte zvířata.
Pokud nemůžete využít úkrytů, ukryjte se v domech. Nevětrejte! Zkontrolujte utěsnění
oken a dveří. Do okna umístěte viditelně bílý pruh látky.
Konec poplachu bude opět vyhlášen kolísavým tónem sirén po dobu dvou minut.
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce. Poslouchejte hlášení o situaci na stanicích Českého rozhlasu a vysílání televize
ČT 1.
Děkujeme za pozornost.

Chemický poplach (občané již znají své úkryty a obsah krytového – evakuačního zavazadla)
Zazněl kolísavý tón sirény a verbální informace „Chemické nebezpečí“
Vážení občané, prosíme věnujte pozornost této naléhavé mimořádné zprávě!

ř

Hrozí bezprostřední chemické nebezpečí. Okamžite si nasadte ochranné prostredky
individuální ochrany a snažte se vyhledat ukrytí.
NEJPRVE POMOŽTE SOBĚ a pak dětem, starým lidem a nemocným. Informujte
své okolí. Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn, uzavřete
okna a dveře. Zabezpečte zvířata.
Pokud nemůžete využít úkrytů, ukryjte se v domech. Nevětrejte! Zkontrolujte utěsnění
oken a dveří. Do okna umístěte viditelně bílý pruh látky.
Konec poplachu bude opět vyhlášen kolísavým tónem sirén po dobu dvou minut.
Poslouchejte další zprávy místního rozhlasu a oznámení obecního úřadu na veřejné
desce obce. Poslouchejte hlášení o situaci na stanicích Českého rozhlasu a vysílání televize
ČT 1.
Děkujeme za pozornost.
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