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1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Pojem a účel

1.1

Krizové řízení je 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 a jejich
škodlivých následků.
Právní rámec

1.2


ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky



ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky



zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení



zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy



zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému



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. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické
infrastruktury



vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému



vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských
opatření pro krizové stavy
Krizová situace

1.3


je mimořádná událost dle zákona o IZS, narušení KI nebo jiné nebezpečí, při
nichž je vyhlášen krizový stav
Krizové stavy

1.4


viz. Příloha č. 1
Orgány KŘ

1.5


vláda



ministerstva a jiné ústřední správní úřady



Česká národní banka



orgány kraje a další orgány s působností na území kraje (krajská ředitelství
PČR, HZS krajů)



orgány ORP



orgány obce
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Analýza rizik

1.6


identifikace hrozeb a z nich vyplývajících rizik na daném území s ohledem na
život a zdraví obyvatelstva, majetek, životní prostředí, zajištění základních
životních potřeb a dalších faktorů ohrožující bezpečnost v území

2 KRIZOVÝ PLÁN HL. M. PRAHY
Pojem a účel

2.1


základní plánovací dokument obsahující souhrn krizových opatření a postupů
k řešení krizových situací na území hl. m. Prahy



jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace
a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty
Právní rámec

2.2


ustanovení § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon)



náležitosti a způsob zpracování krizového plánu je upraven v § 15 - §16
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)



jednotný postupu zpracování krizových plánů upravuje Metodika zpracování
krizových plánů, která stanoví obsahové vymezení náležitostí a další
podrobnosti související se zpracováním krizového plánu

2.3

Zpracovatel


2.4

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Obsah



základní část (obsahuje: charakteristiku organizace krizového řízení, přehled
možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled právnických osob a
podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z
krizového plánu, přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické
infrastruktury)



operativní část (obsahuje: charakteristiku organizace krizového řízení,
přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled právnických osob a
podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z
krizového plánu, přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické
infrastruktury nacházející se na území hl. m. Prahy)



pomocná část (obsahuje: charakteristiku organizace krizového řízení, přehled
možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled právnických osob a
podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z
krizového plánu, přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické
infrastruktury nacházející se na území hl. m. Prahy)
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3 HAVARIJNÍ PLÁN HL. M. PRAHY
Pojem a účel

3.1

Havarijní plán hl. m. Prahy se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které
vyžadují vyhlášení třetího a zvláštního stupně poplachu a k provádění záchranných a
likvidačních prací na území hl. m. Prahy v rámci těchto stupňů poplachu.
Právní rámec

3.2


ustanovení § 10 odst. 2, písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění



náležitosti a způsob zpracování stanoví § 25 a příloha č. 1 vyhlášky
ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, v platném znění

3.3

Zpracovatel


3.4

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Obsah



informační část (obsahuje: charakteristiku hl. m. Prahy, analýzu možného
vzniku mimořádných událostí)



operativní část (obsahuje: přehled sil a prostředků potřebné pro záchranné a
likvidační práce, Poplachový plán IZS hl. m. Prahy)



plány konkrétních činností:















traumatologický
varování obyvatelstva
ukrytí obyvatelstva
individuální ochrany obyvatelstva
evakuace obyvatelstva
nouzového přežití obyvatelstva
monitorování
pohotovostní plán veterinárních opatření
veřejného pořádku a bezpečnosti
ochrany kulturních památek
hygienických a protiepidemických opatření
komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
odstranění odpadů
nakládání s vysokým počtem obětí (nepovinný)
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4 VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁNY V HL. M. PRAZE
Pojem a účel

4.1






vnější havarijní plán je soubor plánovaných opatření k provádění záchranných
a likvidačních prací v zóně havarijního plánování jaderného zařízení nebo
pracoviště IV. kategorie a objektů, u nichž je možnost vzniku závažné havárie
dle zvláštních právních předpisů
na území hl. m. Prahy se nevyskytuje žádné jaderné zařízení nebo pracoviště
IV. kategorie, nicméně se zde nacházejí dva objekty, které zákon č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií řadí mezi objekty, u nichž je možnost vzniku
závažné havárie a stanovuje povinnost Hasičskému záchrannému sboru hl. m.
Prahy pro jejich zóny havarijního plánování zpracovat vnější havarijní plány
zónou havarijního plánování se rozumí území v okolí objektu, ve kterém jsou
uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje
z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu
Právní rámec

4.2


ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií



náležitosti vnějšího havarijního plánu podrobně upravuje příloha 2 k vyhlášce
226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu
při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho
struktuře

4.3

Zpracovatel


4.4

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Obsah



informační část (obsahuje: identifikaci provozovatele, popis objektů a
zařízení, určení zdroje rizika, charakteristiku území zóny havarijního
plánování,
zejména
geografickou,
demografickou,
klimatickou,
hydrogeologickou, a popis infrastruktury, přehled objektů, v nichž lze
předpokládat výskyt většího počtu osob, vymezení zóny havarijního plánování,
přehled počtu osob v zóně havarijního plánování, organizace havarijní
připravenosti v zóně havarijního plánování, výčet a charakteristiky
uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracovaného posouzení rizik
včetně popisu jejich očekávaných dopadů, základní informace o působení
nebezpečné látky na lidský organismus a základy poskytování první pomoci
při zasažení osob nebezpečnou látkou)



operativní část (obsahuje: úkoly příslušných správních úřadů, složek
integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních
úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob při
havárii, způsob koordinace řešení závažné havárie, způsob zabezpečení
informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací, zásady činnosti
při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů havárie mimo zónu havarijního
plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů
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Plány konkrétních činností



















vyrozumění
varování a informování obyvatelstva
ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb
evakuace obyvatelstva
individuální ochrany obyvatelstva
dekontaminace
monitorování
záchranných a likvidačních prací
preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektu
havárie
regulace pohybu osob a vozidel
traumatologický
veterinárních opatření
zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody
kontaminovaných nebezpečnou látkou
opatření při hromadném úmrtí osob
opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí,
zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii

5 VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁN
Pojem a účel

5.1


vnitřní havarijní plán stanoví opatření přijímaná uvnitř objektu při vzniku
závažné havárie za účelem zmírnění jejích následků na životy a zdraví lidí a
zvířat, životní prostředí a majetek
Právní rámec

5.2

5.3

ustanovení § 23 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Zpracovatel



provozovatel objektu zařazeného do skupiny B

6 PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Pojem a účel

6.1


plán krizové připravenosti se zpracovává za účelem plnění opatření
zpracovatele v rámci Krizového plánu hl. m. Prahy



nástroj k zajištění připravenosti zpracovatele na plnění opatření vyplývající z
Krizového plánu hl. m. Prahy a na krizové situace, které mohou ohrozit plnění
těchto opatření
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Právní rámec

6.2


6.3

náležitosti a způsob zpracování plánu uvádí § 17 a násl. 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)
a Metodika zpracování plánů krizové připravenosti
Zpracovatel



subjekt, jemuž vyplývá plnění úkolů z krizového plánu

7 PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTU KI
Pojem a účel

7.1


plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (KI) zpracovává
subjekt KI za účelem ochrany prvku KI



v plánu jsou identifikována možná ohrožení funkce prvku KI a stanovena
opatření na jeho ochranu
Právní rámec

7.2


7.3

náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti subjektu KI uvádí
§ 17a a následující 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) a Metodika zpracování plánů krizové připravenosti
Zpracovatel



subjekt KI
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8 POVODŇOVÝ PLÁN HL. M. PRAHY
Pojem a účel

8.1


Povodňový plán hl. m. Prahy je dokument, který obsahuje způsob zajištění
včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění
odtokového režimu, organizaci a přípravy zabezpečovacích prací



dále obsahuje způsob zajištění
zabezpečení hlásné a hlídkové
organizace záchranných prací a
funkcí v objektech a v území
povodňové aktivity

včasné aktivizace povodňových orgánů,
služby a ochrany objektů, přípravy a
zajištění povodní narušených základních
a stanovené směrodatné limity stupňů

Právní rámec

8.2

8.3

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a
v souladu s TNV 75 2931 – povodňové plány
Zpracovatel



MHMP

9 DALŠÍ PLÁNY V OBLASTI KŘ


traumatologické plány



pandemické plány



plány akceschopnosti
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Krizový stav

Právní předpis

Vyhlašuje
Hejtman / primátor
hl. m. Prahy

Stav
nebezpečí
(SN)

z. č. 240/2000 Sb.
krizový zákon

Nouzový
stav
(NS)

Vláda České
ÚZ. č. 110/1998 Sb. o republiky
bezpečnosti České
 Věstník
republiky
vlády



Věstník
právních
předpisů
kraje

Parlament České
republiky na návrh
Vlády České
republiky

Stav
ohrožení
státu
(SOS)

čl. 7. ÚZ. č. 110/1998
Sb. o bezpečnosti
České republiky

Válečný stav
(VS)

Parlament České
ÚZ č. 1/1993 Sb.,
republiky
(Ústava ČR), čl. 43
ÚZ č. 110/1998 Sb., o
 Sbírka
bezpečnosti ČR, čl. 2
zákonů



Sbírka
zákonů

PŘÍLOHA Č. 1

Rozsah

Doba trvání

Důvod

Celé území
kraje či jeho
část

Max. 30 dnů
(se souhlasem
Vlády České
republiky lze
prodloužit)

„Jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud
nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit
ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek
integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické
infrastruktury.“ (§ 3 z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon)

Blíže
specifikované
území

Max. 30 dnů
(se souhlasem
Poslanecké
sněmovny lze
prodloužit)

„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.“ (čl. 5
ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky)

Omezené či
celé území
České
republiky

Do odvolání

„je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost
státu anebo jeho demokratické základy.“ (čl. 7 ÚZ č. 110/1998 Sb. o
bezpečnosti České republiky

Celé území
České
republiky

Do odvolání

„je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní
závazky o společné obraně proti napadení.“ (čl. 43. ÚZ č. 1/1993 Sb.
Ústava České republiky)
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