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Právní prostředí v oblasti bezpečnosti

Ústava 

České republiky
(ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)

Zákon 

o bezpečnosti ČR
(ústavní zákon č. 110/1998 Sb.)

Zákon o hospod.

opatřeních pro KS
(zákon č. 241/2000 Sb.)

Zákon 

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

Zákon 

o zajišťování obrany
(zákon č. 222/1999 Sb.)

Zákon o integrovaném

záchranném systému
(zákon č. 239/2000 Sb.)



Strategické a koncepční materiály

 Obranná strategie ČR                                                      
(UV č. 669/2012)

 Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR                
(UV č. 50/2013)

 Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR                    
(UV č. 51/2013)

 Koncepce přípravy občanů k obraně státu                 
(UV č. 38/2013)

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 
výhledem do roku 2030 (UV č. 805/2013)

 Bezpečnostní strategie ČR (aktualizace 2015)
(UV č. 78/2015)



Orgány krizového řízení v ČR

vláda

Ministerstva a jiné ÚSÚ

Česká národní banka

orgány kraje a další orgány s působností na území kraje

orgány obce s rozšířenou působností

orgány obce



Bezpečnostní rady

BRS
čl. 9 UZ                     

č. 110/1998 Sb.

BR kraje

§ 14 odst. 2 písm. a) 
krizového zákona 

BR ORP

§ 18 odst. 2 písm. a) krizového 
zákona

Poznámka: bezpečnostní rady nejsou orgány krizového řízení !



Bezpečnostní rada státu (1)

 stálý pracovní orgán vlády ČR v oblasti bezpečnostní 

problematiky

 je zřízena podle ÚZ č. 110/1998 Sb. 

 složení BRS: předseda (premiér), místopředseda (MF), 

členové (MV, MZV, MO, MPO, MD, MZ, MŽP, MZe)

 jednání se účastní: guvernér ČNB, předseda SSHR a 

vedoucí ÚřV ČR

 prezident republiky má právo zúčastnit se jednání 

BRS, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a 

projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří 

do jejich působnosti 

 činnost BRS se řídí statutem a jednacím řádem



Bezpečnostní rada státu (2)

 BRS vytváří 5 stálých pracovních výborů:  

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní 
politiky (VKZBP) v gesci MZV

Výbor pro vnitřní bezpečnost  (VVB)v gesci MV

Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) v gesci 
MV

Výbor pro obranné plánování (VOP) v gesci MO

Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ) v gesci 
premiéra

 předsednictvo BRS: premiér, MF, MV, MZV, MO 
(členství v předsednictvu BRS je nezastupitelné)

 BRS jedná podle potřeby, nejméně však 1 x za 3 
měsíce



Bezpečnostní rada kraje a ORP 

 bezpečnostní rada kraje (BRK) a bezpečnostní rada 

obce s rozšířenou působností (BR ORP) jsou 

poradními orgány zřizovatele pro přípravu na KS 

 předsedou je hejtman/starosta ORP, který jmenuje 

členy BR

 na jednání BR se projednává a posuzuje stav 

zabezpečení a stav připravenosti na KS na území 

kraje/ve správním obvodu ORP

 na jednání BR mohou být přizvány další osoby, 

pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu 

zabezpečení a stavu připravenosti na KS 

 jednání BR se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně



Krizové štáby

ÚKŠ

KŠ 
ministerstva a 

ÚSÚ (ČNB)

KŠ kraje

KŠ ORP

(KŠ obce)

Poznámka: krizové štáby nejsou orgány krizového řízení !



KRIZOVÝ ŠTÁB
územní veřejné správy

zasedání krizového štábu činnost stálé pracovní skupiny
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zasedání krizového štábu

Schéma činnosti krizového štábu

činnost stálé pracovní skupiny KŠ



Vývoj událostí

událost
základní složky IZS

koordinace na taktické úrovni

mimořádná 
událost

složky IZS,                                             
koordinace na operační nebo 

strategické úrovni

krizová situace
koordinace na strategické úrovni

ohrožení není možné odvrátit běžnou činností 
správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS 

nebo subjektů KI



Krizové situace a krizové stavy

Vyhlašuje

Stav nebezpečí Stav nebezpečí Hejtman

Nouzový stav Nouzový stav Vláda

Stav ohrožení státu Stav ohrožení státu Parlament

Válečný stav Parlament



Analýza hrozeb pro ČR (1) 

 úkol č. 3 z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do roku 2030

 analýza schválena usnesením vlády ze dne 27. dubna 
2016 č. 369 

 uloženy úkoly 

ministru vnitra aktualizovat do 31. prosince 2016 
Metodický pokyn ke zpracování typových plánů 

 dotčeným ministrům a vedoucím ÚSÚ (gesční 
ministerstva a ÚSÚ) zpracovat do 31. prosince 2017 
nové typové plány pro oblast jejich působnosti podle 
aktualizovaného metodického pokynu 



Analýza hrozeb pro ČR (2) 

 pro ČR bylo identifikováno 22 typů nebezpečí, pro 

které lze očekávat vyhlášení krizového stavu

 pro tyto případy je nutno přijímat opatření vedoucí 

k eliminaci jejich rizik a v rámci systému krizového 

plánování vypracovat novou generaci typových 

plánů

 v rámci narušení zákonnosti velkého rozsahu, 

v rámci které je zahrnuta také hrozba terorismu

 možné typy krizových situací, identifikované v materiálu 

„Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů“ 

(schválen usnesením BRS ze dne 14.5.2002 č. 295) pozbydou 

platnosti, ale až po schválení nových typových plánů (po 

přechodnou dobu budou platit oba přehledy krizových situací)



KATEGORIE 

NEBEZPEČÍ
TYPY NEBEZPEČÍ S NEPŘIJATELNÝM RIZIKEM GESCE*

n
a
tu
ro
g
e
n
n
í

abiotické

Dlouhodobé sucho MŽP, MZe, MV

Extrémně vysoké teploty MŽP

Přívalová povodeň MŽP, MV, MZe

Vydatné srážky MŽP, MV

Extrémní vítr MŽP, MV

Povodeň MŽP, MV, MZe

biotické

Epidemie - hromadné nákazy osob MZd

Epifytie - hromadné nákazy polních kultur MZe

Epizootie – hromadné nákazy zvířat MZe

a
n
tr
o
p
o
g
e
n
n
í

technogenní

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe, MPO

Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací ČTÚ, MPO

Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury** NBÚ, MV

Zvláštní povodeň MZe, MV, MŽP

Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení MŽP, MV, SÚJB

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe

Narušení dodávek plynu velkého rozsahu MPO, MV

Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SSHR, MPO

Radiační havárie SÚJB, MV

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu MPO, MV

sociogenní

Migrační vlny velkého rozsahu MV, MZV

Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu) MV

ekonomické Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu** MF, ČNB



Přehled vyhlášených krizových stavů 2002 - 2016

Rok Druh KS Četnost Území Důvod 

2002 Nouzový stav 2 x 6 krajů povodně srpen 

2002 Stav nebezpečí 3 x 3 kraje povodně srpen 

2004 Stav nebezpečí 1 x 2 obce tornádo 

2004 Stav nebezpečí 1 x 1 obec padající skály 

2005 Stav nebezpečí 1 x 2 obce porucha na vod.díle 

2006 Stav nebezpečí 9 x 8 krajů jarní povodně 

2006 Nouzový stav 1 x 4 krajů jarní povodně 

2006 Stav nebezpečí 1 x 1 obec sklad NL 

2006 Stav nebezpečí 1 x 2 obce sesuv skalního masivu 

2007 Nouzový stav 1 x část ČR orkán Kyrill 

2009 Stav nebezpečí 5 x 4 kraje bleskové povodně 

2010 Stav nebezpečí 8 x  6 krajů povodně 

2013 Stav nebezpečí 2 x 2 kraje povodně 

2013 Nouzový stav 1 x 7 krajů povodně 

2016 Stav nebezpečí 1 x 1 kraj nelegální sklad NL 

 



Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2015

 úkol č. 1 z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem 
do roku 2030

 zpráva schválena usnesením vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 977 

 odsouhlaseny změny v úkolech stanovených v koncepci (příloha č. 1 
ke zprávě)

 uloženy úkoly 

 členům vlády a vedoucím ostatních ÚSÚ plnit úkoly uvedené v 
příloze č. 1 zprávy 

 ministru vnitra 

 a) další zprávu předložit vládě v roce 2018  

 b) seznámit s tímto usnesením rektory 
vybraných VŠ 

 doporučeno

 hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy 
a rektorům vybraných VŠ spolupracovat při plnění                                  
úkolů uvedených v příloze č. 1 zprávy



Ing. Ivan Koleňák

sekce prevence a civilní nouzové 
připravenosti  

MV - GŘ HZS ČR

Tel: 950 819 745

Mobil: 724 179 880

E-mail: ivan.kolenak@grh.izscr.cz

Děkuji za pozornost
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